
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;

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;

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;

3.325,09  3.235,00  4.528,07  3.792,37  3.646,06  3.961,58  2.507,55  1.594,10  1.406,51  2.459,38  1.771,09  2.616,81  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 3.325,09  3.235,00  4.528,07  3.792,37  3.646,06  3.961,58  2.507,55  1.594,10  1.406,51  2.459,38  1.771,09  2.616,81  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

MARCELO CALDAS NUNES 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; 

DEMONSTRATIVO DA VERBA INDENIZATÓRIA - ANO 2017
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS

Lei n° 1104/2013 de setembro de 2013



III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de 

interesse do gabinete;

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;

6.000,00  6.000,00  5.300,00  5.900,00  6.572,00  5.028,00  5.300,00  3.500,00  3.830,00  5.600,00  5.828,00  5.600,00  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 6.000,00  6.000,00  5.300,00  5.900,00  6.572,00  5.028,00  5.300,00  3.500,00  3.830,00  5.600,00  5.828,00  5.600,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

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;

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;

3.053,30  3.043,89  3.042,80  3.059,25  3.059,35  3.053,10  3.053,35  3.644,64  3.577,97  3.829,69  3.676,90  3.055,94  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 3.053,30  3.043,89  3.042,80  3.059,25  3.059,35  3.053,10  3.053,35  3.644,64  3.577,97  3.829,69  3.676,90  3.055,94  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

NEILTON COSTA 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;

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;

4.600,00  3.100,00  5.100,00  5.100,00  5.100,00  5.100,00  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;

TOTAL 4.600,00  3.100,00  5.100,00  5.100,00  5.100,00  5.100,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

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;

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;

5.500,00  5.318,78  5.704,46  5.280,16  6.664,80  6.335,20  6.264,27  6.098,04  6.051,27  5.968,69  6.035,05  5.492,67  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 5.500,00  5.318,78  5.704,46  5.280,16  6.664,80  6.335,20  6.264,27  6.098,04  6.051,27  5.968,69  6.035,05  5.492,67  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA 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;

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;

4.600,00  5.333,16  5.398,99  5.669,20  5.877,45  5.546,86  5.471,15  6.375,61  6.500,00  6.407,63  6.251,33  6.056,10  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 4.600,00  5.333,16  5.398,99  5.669,20  5.877,45  5.546,86  5.471,15  6.375,61  6.500,00  6.407,63  6.251,33  6.056,10  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

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;

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;

3.900,00  3.968,64  4.013,49  5.414,09  6.115,31  2.283,97  4.520,26  6.500,00  6.436,69  3.661,25  6.500,00  6.074,91  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 3.900,00  3.968,64  4.013,49  5.414,09  6.115,31  2.283,97  4.520,26  6.500,00  6.436,69  3.661,25  6.500,00  6.074,91  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -



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;

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;

5.505,00  5.955,00  5.955,00  5.955,00  6.405,00  6.405,00  4.905,00  6.405,00  6.405,00  6.405,00  4.805,00  4.300,00  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 5.505,00  5.955,00  5.955,00  5.955,00  6.405,00  6.405,00  4.905,00  6.405,00  6.405,00  6.405,00  4.805,00  4.300,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

ALOISIO LAURINDO 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;

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;

6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;



TOTAL 6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

EDNILDA MARIADE LIMA OLIVEIRA 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;

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;

6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.300,00  6.300,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.300,00  6.300,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

JOSE EVERALDO SOUTO 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;

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  4.000,00  5.700,00  6.400,00  6.300,00  5.742,00  6.300,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  4.150,00  



XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 3.000,00  4.000,00  5.700,00  6.400,00  6.300,00  5.742,00  6.300,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  4.150,00  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

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;

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;

5.850,00  6.034,92  5.939,70  5.942,90  6.034,12  5.936,94  6.274,30  5.933,80  5.933,80  5.929,46  5.929,90  5.929,90  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 5.850,00  6.034,92  5.939,70  5.942,90  6.034,12  5.936,94  6.274,30  5.933,80  5.933,80  5.929,46  5.929,90  5.929,90  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -

HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO 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;

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;

6.000,00  5.700,00  5.958,64  6.400,00  6.585,73  6.050,03  6.593,99  6.406,01  4.577,67  4.500,51  4.503,12  6.429,90  

XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos 

de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação;

TOTAL 6.000,00  5.700,00  5.958,64  6.400,00  6.585,73  6.050,03  6.593,99  6.406,01  4.577,67  4.500,51  4.503,12  6.429,90  

Documentos em anexos - - - - - - - - - - - -


