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EXCELENT|SSIMA SENHORA DOUToRA
ESTADO DE SÃO PAULO.

"cRtsïANA DE cASTRo MoRARES', coNSELHETRA Do EGRÉGro

18 de âgosto de 2017 '12:33
TRTBUNAL DE coNTAS Do

Ref.: TC-42191989/16 - contas Anuais de 20i6 da prefeitura Municipal de pauliceia
Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo.
WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA' brasileiro, casado, em-presário, portador da cédula de ldentidade
RG n.o 19.630.202 SSP/Sp, devidamente
inscrito no CPF sob o n-o 118.343.098-16, residente e domiciliado na Ävenida Joãó Leme,
no 891, centro, na cidade de panorama, comarca de
Panorama, Estado de são Paulo, devidamente notificado nos autos em epÍgrafe, vem, mui
respeitosamente, e com fundamento no art. so, inc. LV,
da Constituição Federal, REQUERER prorrogação de prazo por mais 30
itrinta) dias, para apresenlar justificativas e informações quanto ao contido
nos autos do TC-4219/989/16, que cuidam das Contas Anuais de 2016 då prefãitura
Municipat de paúliceia.
Considerando-se , em especial, minha atual condição de ex-prefeito municipal, o que traz
cons igo alg lmas difìculdades, principalmente quanto à
colheita de i nformaçöes e acesso a documentações indispensáveis à formulação de de-fesa, praz(.
o
concedido inicialmente não será suficiente
para responder adequ adamente a tâ¡s apontamenlos razâo pela qual requeiro,
,
nos termos do art. 51, LV da Constitui-ção Federal, prorrogação por
30 (trinta) dias do
concedido inicialmente por este Tribunal.
is que

dos documentos necessários para ins-trução dessa defesa já foram requeridar, à atual Administração, qual
a
ainda não me
ehcÖntra sob amparo de prazo legal. Daí a fundamentação desse pedido de prorrogação
de prazo

que,
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