
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA N° 24 DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO 
DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. Aos dezessete 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 15h20min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento para discutir o 
Projeto de Resolução (PR) n° 07/2017 e os Projetos de Lei (PL) n° 128 e 129/2017. 
Estavam presentes os vereadores João da Silva Filho - Timba, Presidente da 
Comissão, às 15h50min; Francisco de Assis da Silva, Vice-Presidente, às 15h20min; e 
Nilson Antonio da Silva, Secretário, às 15h00min. 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 foi distribuído o PR n° 07/2017 ao 
vereador Nilson Antonio da Silva, PL n° 128/2017 ao vereador Francisco de Assis da 
Silva, e PL n° 129/2017 ao vereador João da Silva Filho. O PR n° 07/2017 foi 
elaborado pelo relator e assinado pelos demais membros da Comissão e incluído no 
sistema. Foi requerida a prorrogação de prazo para emitir parecer dos PL n° 114 e 
118/2017, sob o fundamento de que será realizado estudo técnico. A Comissão 
deliberou sobre a alteração da data e horário das reuniões ordinárias, sendo as 
próximas reuniões realizadas às segundas-feiras, às 09h00min. Não havendo mais nada 
a ser discutido, foi encerrada a presente reunião às 17h50min e eu, Natalia Domingos 
Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente, que uma vez conferida pelos membros 
da Comissão, vai por eles assinada . 
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