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Ofício nº 106/2020 - CCJ
Assis, 14 de maio de 2020.

Assunto: Solicita informações referentes ao Projeto de Lei nº 37/2020.

Senhor Prefeito,
Temos a honra e a grata satisfação de cumprimentá-lo e, nos termos do artigo
85 do Regimento Interno desta Casa de Leis e do requerimento de diligência da Comissão de
Constituição e Justiça, requisitar a Vossa Senhoria o que segue:
Tendo em vista estar tramitando na Câmara Municipal de Assis o Projeto de
Lei nº 37/2020, do Poder Executivo, que “autoriza a alienação de títulos da dívida agrária de
propriedade do município de Assis, a ser efetivada pelo Banco do Brasil S/A, e dá outras
providências”, solicitamos ao Senhor Prefeito que:
1) Apresente os valores aproximados dos Títulos da Dívida Agrária TDA, indicados no projeto;
2) Especifique no projeto onde serão aplicados os recursos provenientes
da alienação dos TDAs, a fim de assegurar que o Executivo não incida
na vedação do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Na expectativa da especial atenção, antecipamos nossos agradecimentos e
deixamos aqui registradas as nossas manifestações da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ELIZETE MELLO DA SILVA
Presidenta da Câmara

NP/np
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Ao Senhor
JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
Assis – SP
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