
Assunto: Re: prestaçao de contas primo

De: Othon Zanoide de Moraes Filho <omoraes@queirozgalvao.com>

Data: 23/09/2010 13:55

Para: Paulo ggoia <paulogoia58@hotmail.com>

                                       PRIMO                        

A seguir a relação dos recibos faltantes , desde ja agradeço a ajuda.

1   ‐   P .P DA BAHIA            500.000

2  ‐   ALINE CORREA          250.000

3  ‐  ROBERTO TEIXEIRA   250.000

4  ‐  NELSON MEURER      500.000

5  ‐  P P DE PERNAMBUCO  100.000

6  ‐  ROBERTO BRITO        100.000

7  ‐  DIRETORIO NACIONAL P. PROGRESSISTA   2.040.000

8  ‐  P.M D B   DE  RONDONIA    300.000

                    ABRAÇOS

Paulo ggoia <paulogoia58@hotmail.com>

30/08/2010 09:58

Para <omoraes@queirozgalvao.com>

cc

Assunto prestaçao de contas primo

Re: prestaçao de contas primo  

1 de 2 02/09/2015 15:37



bom dia dr.otto preciso dos dados das empresas para prestaçao de conta hoje ultimo dia por favor

estou aguardando abraços .

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo
protegido por lei. Estas informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. Se você
não é o destinatário desta mensagem, ou o responsável pela sua entrega, apague-a imediatamente e
avise ao remetente, respondendo a esta mensagem. Alertamos que esta mensagem transitou por rede
pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de comunicação. A
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. não se responsabiliza por conclusões, opiniões, ou outras
informações nesta mensagem que não tenham sido emitidas por seus integrantes.

El contenido de este mensaje y el de sus anexos es de uso restringido y confidencial, siendo su contenido
protegido por la ley. Estas informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si
usted no es el destinatario de este mensaje o el responsable para su entrega, bórrelo inmediatamente y
avise al remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que este mensaje transitó por la red pública
de comunicación, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de comunicación.
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. no se responsabiliza por conclusiones, opiniones, u otras
informaciones en este mensaje que no fueron emitidas por sus integrantes.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named
recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any other person, use
it for any purpose, store or copy the information. In the event of any technical difficulty with this email,
please contact the sender. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. is not responsible for conclusion,
opinions or any kind of information in this message that doesn’t come from our personnel.
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Assunto: FW: endereço nelson meurer
De: Paulo ggoia <paulogoia58@hotmail.com>
Data: 22/10/2010 17:46
Para: <looliveira@queirzgalvao.com>

 

From: paulogoia58@hotmail.com
To: omoraes@queirozgalvao.com
Subject: endereço nelson meurer
Date: Fri, 22 Oct 2010 00:50:36 +0300

boa noite segue endereço deputado nelson meurer
av-antonio de paiva castelmo 525- centro
cep- 85601270
cicade- franciso beltrão - paraná
roberto teixeira
av- boa viagen 2314 ap 700
cep-51020000
recife pernambuco
 
abraço .

FW: endereço nelson meurer  
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Assunto: conta doação de campanha -primo
De: Paulo ggoia <paulogoia58@hotmail.com>
Data: 17/08/2010 15:31
Para: <omoraes@queirosgalvao.com>

boa tarde segue  conta diretorio nacional 
partido progressista
banco do brasil
ag-0452-9
c/c-41607-x
cnpj-00887169/0001-05
500.000.00

conta doação de campanha ‐primo  
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