
VEREADOR / DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

135,00         135,00         135,00 135,00      135,00      135,00 135,00 135,00      135,00 135,00         235,00         235,00         

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

1.000,00

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; 59,90

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 281,75         271,82      274,91 281,70      292,38      292,46 292,46 292,67      292,65 238,06         266,19         264,94         

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;
2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 2.000,00     2.000,00     2.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.500,00     1.500,00   2.000,00   2.000,00   1.600,00   1.600,00 1.600,00 1.600,00   1.600,00 1.600,00     2.000,00     1.600,00     

TOTAL 1.916,75  1.906,82  5.469,81  4.416,70  4.027,38  4.027,46  4.027,46  4.027,67  4.027,65  3.973,06  4.501,19  4.099,94  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/andre_luiz-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

MARCELO CALDAS NUNES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

DEMONSTRATIVO DA VERBA INDENIZATÓRIA - ANO 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS



I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

100,00         100,00         100,00 100,00      100,00      100,00 100,00 100,00      100,00 100,00         100,00         100,00         

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

686,51         840,86         799,99 920,71      909,51      797,71 794,24 790,98      801,94 928,51         797,86         791,25         

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; 502,35         293,13 497,70      261,80         

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 144,99 181,88 171,15 172,93         170,05         171,13         

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.500,00     2.500,00   2.500,00   2.500,00   2.500,00   2.500,00 2.500,00 2.500,00   2.500,00 2.500,00     2.500,00     2.500,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.900,00     1.900,00   1.900,00   1.900,00   1.900,00   1.900,00 1.900,00 1.900,00   3.000,00     

TOTAL 5.688,86  5.340,86  5.593,12  5.918,41  5.409,51  5.442,70  5.476,12  5.290,98  3.573,09  3.701,44  3.829,71  6.562,38  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/marcelo_caldas-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

JORGE AFFONSO BARROS DE MELO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório;



X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

5.000,00     5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00   4.900,00 5.000,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00     5.000,00     5.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.500,00     1.500,00   1.500,00   2.500,00   2.500,00   2.500,00  2.500,00   2.500,00 2.500,00     2.500,00     2.500,00     

TOTAL 6.500,00  6.500,00  6.500,00  7.500,00  7.500,00  7.400,00  5.000,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jorge_affonso-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

AUGUSTO JORGE GRANJEIRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

1.200,00   1.200,00 1.200,00 1.200,00   1.200,00 1.200,00     1.200,00     1.200,00     

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; 124,05

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório;

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 3.000,00     3.000,00     3.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.200,00     1.200,00   1.200,00   1.200,00   3.200,00   3.200,00 800,00 800,00      800,00 800,00         800,00         3.100,00     

TOTAL 3.200,00  3.200,00  4.200,00  4.200,00  7.400,00  7.400,00  5.000,00  5.000,00  5.124,05  5.000,00  5.000,00  7.300,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/augusto_jorge-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

JOSE WAGNER JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;



II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório;

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.500,00     2.500,00   2.500,00   2.500,00   2.500,00   2.500,00 2.500,00 2.500,00   2.500,00 2.500,00     2.500,00     2.500,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

3.000,00     

TOTAL 2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  5.500,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_wagner-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
- - - - -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- - - - -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - - - - -

IV - portes de correspondências, 

- - - - -

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; - - - - -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00 - - - - -



XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 - - - - -

TOTAL 2.000,00  2.000,00  4.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  2.000,00  -            -            -            -            -            

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/everaldo_pereira-2022-07.pdf- - - - -

RICARDO FRANSCISCO BRITO DA SILVA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
-

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

-

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; -

IV - portes de correspondências, 

-

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 126,25         128,80      138,98 138,98      138,98      138,98 138,99 138,99      114,96 - 127,64         127,72         

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 - 2.000,00     4.400,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
1.200,00   800,00      800,00 800,00 800,00      - 2.000,00     2.800,00     

TOTAL 2.126,25  2.128,80  2.138,98  3.338,98  2.938,98  2.938,98  2.938,99  2.938,99  2.114,96  -            4.127,64  7.327,72  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-09.pdf-ANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ricardo_franscisco-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

NILSON DO NASCIMENTO SANTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
-

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

-



III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; -

IV - portes de correspondências, 

-

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 - 2.000,00     5.300,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.000,00     1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00     1.000,00     

TOTAL 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  -            3.000,00  6.300,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-09.pdf-ANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/nilson_nascimento-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

YURI CORTEZ MENEZES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório;

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 2.000,00     2.000,00     2.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 3.000,00     3.000,00     3.000,00     



TOTAL 2.000,00  2.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/yuri_cortgez-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

EDNALDO SANTOS DA ROCHA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
- -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - -

IV - portes de correspondências, 

199,64 - -

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 432,47         2.000,00 220,72 213,96 219,61      219,22 - -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 - - 3.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 - - 3.000,00     

TOTAL 4.432,47  4.000,00  4.199,64  4.000,00  4.000,00  6.220,72  6.213,96  6.219,61  6.219,22  -            -            6.000,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ednaldo_santos-2022-09.pdf- -
ANEXOS=/t

ransparenc

VICTOR KUMMER ROCHA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
- - - - -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- - - - -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - - - - -



IV - portes de correspondências, 

- - - - -

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 634,94         634,94      634,94 465,67      406,96      406,96 406,93 - - - - -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.000,00     2.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00 3.000,00 - - - - -

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.800,00   4.000,00 2.800,00 - - - - -

TOTAL 4.634,94  4.634,94  5.634,94  5.465,67  6.206,96  7.406,96  6.206,93  -            -            -            -            -            

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/victor_kummer-2022-07.pdf- - - - -

GILBERTO MEDEIRO DA SILVA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 183,98         159,35      244,27 215,97      215,97      215,95 215,95 215,95      171,05 193,50         276,25         493,89         

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

4.000,00     4.000,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00 4.400,00 4.400,00   4.400,00 4.400,00     4.400,00     4.400,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

TOTAL 4.183,98  4.159,35  4.644,27  4.615,97  4.615,97  4.615,95  4.615,95  4.615,95  4.571,05  4.593,50  4.676,25  4.893,89  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/gilberto_medeiro-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc



LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
170,00      

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

500,00         500,00         500,00 500,00      500,00 500,00 500,00         

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório;

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

4.000,00     4.000,00   4.000,00   3.000,00   5.000,00   5.000,00 5.000,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00     5.000,00     5.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

2.000,00     2.000,00   2.000,00   1.600,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 2.000,00     2.000,00     2.000,00     

TOTAL 6.500,00  6.500,00  6.500,00  4.770,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.500,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/ledice_tenorio-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

170,00         170,00         170,00 170,00      170,00      170,00 170,00 170,00      - - -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- - -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - - -

IV - portes de correspondências, 

- - -



V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; - - -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

2.500,00     2.500,00   2.500,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00 3.000,00 1.500,00   - - - 3.500,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;

1.500,00     1.500,00   1.500,00   1.600,00   1.800,00   1.800,00 1.800,00 1.000,00   - - - 4.000,00     

TOTAL 4.170,00  4.170,00  4.170,00  4.770,00  4.970,00  4.970,00  4.970,00  2.670,00  -            -            -            7.500,00  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/paulo_roberto-2022-08.pdf- - -
ANEXOS=/t

ransparenc

KIA DEODORENSE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete;

IV - portes de correspondências, 

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; 276,26         275,01      329,32 329,32      355,65      416,41 406,05 391,28      410,24 455,36         431,34         442,32         

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;

1.800,00     1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00 1.800,00 1.800,00   1.800,00 1.800,00     1.800,00     1.800,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
2.000,00   2.000,00   2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00 2.000,00     2.000,00     2.000,00     

TOTAL 2.076,26  2.075,01  2.129,32  4.129,32  4.155,65  4.216,41  4.206,05  4.191,28  4.210,24  4.255,36  4.231,34  4.242,32  

Documentos em anexosANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-01.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-02.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-03.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-04.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-05.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-06.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-07.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/kia_deodorense-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ



I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
- - - - - - -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- - - - - - -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - - - - - - -

IV - portes de correspondências, 

- - - - - - -

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; - - - - - - -

X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;
- - - - - - - 2.000,00   2.000,00 2.000,00     4.400,00     4.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
- - - - - - - 1.466,66   3.000,00 3.000,00     3.000,00     3.000,00     

TOTAL -            -            -            -            -            -            -            3.466,66  5.000,00  5.000,00  7.400,00  7.000,00  

Documentos em anexos - - - - - - -ANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc

JOSÉ WALLYSON ROBERT SOUZA SANTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, 

assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso 

a internet;
- - - - - - -

II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados 

exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade 

parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo 

de bombeiro), etc; 

- - - - - - -

III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de 

documentos de interesse do gabinete; - - - - - - -

IV - portes de correspondências, 

- - - - - - -

V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso 

instalado no gabinete ou no escritório; - - - - - - -



X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria 

e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, 

sendo vedada a pesquisa eleitoral;
- - - - - - - 3.000,00   3.000,00 3.000,00     3.000,00     3.000,00     

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com 

equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de 

comunicação;
- - - - - - - 2.800,00   2.000,00 3.600,00     2.400,00     4.500,00     

TOTAL -            -            -            -            -            -            -            5.800,00  5.000,00  6.600,00  5.400,00  7.500,00  

Documentos em anexos - - - - - - -ANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_robert-2022-08.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-09.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-10.pdfANEXOS=/transparencia/verba-indenizatoria/verba-indenizatoria-ano-2022/jose_cicero-2022-11.pdf
ANEXOS=/t

ransparenc


