
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA No 22 DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS E CONTABILIDADE REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 
2017. Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade 
de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua 
José Bonifácio, n° 1001, às 16h46min, reuniu-se a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade para discutir os Projetos de Lei (PL) n° 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 
123 e 124/2017, o Projeto de lei Complementar (PLC) n° 07/2017 e o Projeto de 
Resolução (PR) n° 06/2017. Estavam presentes os vereadores Carlos Alberto Binato às 
16h46min, Reinaldo Anacleto às 16h55min e Eduardo de Camargo Neto às 16h46min. 
Concordam os membros da Comissão a distribuição das proposituras ao relator por 
ordem alfabética e conforme ordem de chegada dos projetos, com a ressalva de que o 
autor do projeto não seja o relator do mesmo. Valendo-se desse critério foram 
distribuídos os PL n° 113, 117 e 123/2017 e PLC n° 07/2017 ao vereador Eduardo de 
Camargo Neto, os PL n° 118, 121 e 124/2017 e PR n° 06/2017 ao vereador Reinaldo 
Anacleto, e os PL n° 116, 120 e 122/2017 ao vereador Carlos Alberto Binato. Quanto ao 
PR n° 06/2017, a Comissão deliberou requerer prorrogação para emitir parecer visando a 
retirada do projeto. Em relação ao PL 116/2017, o relator requer mais informações 
referentes aos valores que estão sendo remanejados de uma ficha a outra. Referente ao PL 
118/2017, a Comissão manifestou interesse em realizar Audiência Pública juntamente 
com as demais Comissões Permanentes. Quanto ao PL 121/2017, o relator proporá o 
cronograma de ações para a sua instrução e realização de Audiência Pública. Quanto aos 
PL 113, 117, 120, 122, 123 e 124/2017 e PLC 07/2017, os relatores elaboraram os 
pareceres, incluíram no sistema eletrônico da Câmara Municipal de Assis, os demais 
membros da Comissão fizeram aposição de assinatura e os pareceres foram enviados para 
serem incorporados no sistema. Não havendo mais nada a discutir, foi encerrada a 
presente reunião às 17h59min e eu, Natália Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei 
a presente que uma vez conferida pelos membros da Comissão, 'l 1 or eles assinada. 
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