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CPF NOME MOTIVO (RENDA)

449.***.***-40 ALAN MOHAMED ARRABI FIALLO

Não apresentou:

Candidato: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) páginas de dados pessoais e foto; 

Contracheques referentes aos meses de outubro,novembro e dezembro de 2020.

Fátima: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)  páginas de dados pessoais e foto; 

Declaração de Separação não legalizada-Declaração VII; Declaração completa do Imposto de Renda 

de Pessoa Física(IRPF), acompanhada do recibo de entrega,do referido exercício (Exercício 2020).

471.***.***-08 ANA LUIZA DA COSTA SANCHEZ

RENDA SUPERIOR.

Em caso de recurso, enviar todos os documentos que serviram de base para as declarações 

enviadas ou relatório analítico dos valores apresentados e fornecer informações das despesas 

apresentadas: são despesas da empresa ou despesas pessoais?

487.***.***-26 BEATRIZ PERICO DE OLIVEIRA RENDA SUPERIOR

471.***.***-79 DIOGO ALEXANDRE PRADO SILVA

Apresentar em caso de recurso: ref. empresa em nome de Fernanda e Alexandre, todos os 

documentos fiscais da empresa do mês de novembro de 2020, contrato de financiamento 

imobiliário, justificativo para os ativos não constarem no Balanço Patrimonial, cópia das faturas de 

cartão de crédito, tanto do que foi movimentado em conta PJ, como em conta PF.

463.***.***-84 GABRIELLE SILVA COELHO

Em caso de recurso:encaminhar os extratos de todas as contas bancárias e justificativa para 

primeiramente ter enviado a declaração que indicava a Ausência Total de Rendimentos e ter 

encaminhado a Declaração de Trabalho Informal, contradizendo a primeira declaração.

518.***.***-24
LARISSA LOPES DA SILVA

Não foi possível atestar a renda média gerada pela empresa à empresária, pois os documentos 

solicitados não foram entregues

474.***.***-67

MATEUS FLORINDO SOUZA

Constam empresas ativas em nome de Clóvis que não foram declaradas nem a documentação 

apresentada, impossibilitando cálculo da renda bruta per capita.Em caso de recurso, apresentar 

toda a documentação obrigatória de cada uma das empresas, incluindo Registrato e extratos 

bancários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.

503.***.***-28 MATHEUS DA SILVA PENER RENDA SUPERIOR

527.***.***-30 MURILO ACCICA DE SOUZA RENDA SUPERIOR

508.***.***-06

RENNAN DESIDERI ARAUJO

Não apresentou: Elanna – CPF. / CTPS- Paginas em branco na sequencia do ultimo registro ( pg 14 e 

15). / Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). / Comprovante de pagamento ref a 

outubro de 2020. / Comprovante de situação de inexistência de IRPF 2020.
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