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ATA No 22 DA 21 • REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIDADANIA 
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. Aos dezoito dias do mês de 
dezembro 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 
16h43min, reuniu-se a Comissão de Cidadania, conforme artigo 81, inciso I, do 
Regimento Interno, e Ato da Presidência n° 16, de 19 de outubro de 2017. Estavam 
presentes os vereadores André Gonçalves Gomes, Presidente em exercício, e Célio 
Francisco Diniz, Secretário. Registrou-se a ausência da vereadora Elizete Mello da Silva, 
que apresentará atestado médico. Os membros presentes discutiram o Projeto de Lei n° 
172/2017 do Poder Executivo, uma vez que ambos foram procurados por professores que 
foram aprovados no último concurso público e estão aguardando a aprovação deste 
projeto que traz, entre outras situações, a criação de cargos de professores nas mais 
diversas áreas. Também, discutiram o descontentamento daqueles que serão prejudicados 
por não poderem ter acréscimos em seus ganhos daquilo que conquistaram ao longo de 
suas vidas quando do ingresso na rede pública municipal. Não havendo mais nada a 
discutir, foi encerrada a presente reunião às 17h18min e eu, Natalia Domingos Pelissari, 
Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelos membros da Comissão, 
vai por eles assinada. 

Rua José Bonifácio, n° 1001- Assis/SP- CEP: 19800-072 - Fone/Fax: (18) 3302-4144 
www.assis.sp.leg.br 



ATESTADO 

Atesto para os devidos fins de Av 5 t;~r-c. L. 1 do '1 A rr:3.1fct o 

que o Sr. (a) t {f ?t / é /vz E L é o 0./1 S / L ét1 

esteve em atendimento médico nesta data devendo 

permanecer no dia de hoje afastado (a) de suas atividades, 

por motivo de saúde. 
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Hospital e Maternidade de Assis Ltda. 
Rua: Ana Ângela Rua de Andrade n•. 405 Assis- SP 
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