ESTADO DE SÃO PAULO

ATA No 37 DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. Aos nove dias do mês de
novembro 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 17h00min,
reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para tratar dos Projetos de Lei (PL) n° 135,
136, 137, 138, 139 e 140/2017. Estavam presentes os vereadores Roque Vinícius L T. Dias às
17h00min, Vinícius Guilherme Simili às 17h00min, Alexandre Cobra C. N. Vêncio às
17h00min, Claudecir Rodrigues Martins às 17h17min, e Luís Remo Contin às 17h19min. A
reunião iniciou-se com a participação do Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico Paulo Mattioli Junior, que comunicou que o Poder Executivo apresentará à
Câmara Municipal projetos referentes à cessão de áreas tanto do CDA (Centro de
Desenvolvimento de Assis) quanto áreas de fomento dentro da cidade, estas, apenas para
empresas que não tragam impacto à vizinhança. Mirmou que os projetos virão com a devida
documentação e os planos de negócios. Informou, ainda, que foi feito um estudo das áreas do
CDA, identificando, pelo menos, vinte e seis áreas irregulares, e que o próximo passo é
notificar e retomar essas áreas para que possam ser cedidas a empresas que têm interesse em
se expandir, gerando novos empregos no Município. Em seguida, os vereadores discutiram os
projetos da pauta. 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 o PL
n° 135 e 140/2017 ao vereador Alexandre Cobra C. N. Vêncio, PL n° 136/2017 ao vereador
Claudecir Rodrigues Martins, PLn° 137/2017 ao vereador Luís Remo Contin, PL 138/201 7 ao
vereador Roque Vinícius I. T. Dias, e PL 139/2017 ao vereador Vinícius Guilherme Simili.
Após deliberação, foi determinada a apresentação dos pareceres no prazo legal. Não havendo
mais nada a ser discutido, foi encerrada a present reun· - ' 18h30min e eu, Natalia Domingos
Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente
erida pelos presentes membros da
Comissão, vai por eles assinada.
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