ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 12 DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIDADANIA
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. Aos cinco dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências
da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 08h46min, reuniu-se a
Comissão de Cidadania. Estavam presentes os vereadores Célia Francisco Diniz,
Presidente, e Luís Remo Contin, Secretário. Registrou-se a ausência da vereadora Elizete
Mello da Silva, conforme atestado anexado a esta ata. Os membros presentes discutiram
sobre a reforma que está sendo realizada no CIAPS - Centro Integrado de Atenção
Psicossocial de Assis, e deliberaram solicitar documentos a fim de obter informações
referentes à empresa responsável pela obra, ao tempo estimado para se_u término e o custo
da reforma. Discutiram, também, sobre a reforma do ambulatório de especialidades, que
está sendo realizada com recursos provenientes de convênio entre a Prefeitura Municipal
de Assis e o Estado de São Paulo. Em vista disso, pretendem visitar o local para conhecer
a situação das obras. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente
reunião às 09h30min e eu, ,,Natalia Do , in_gos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a
presente que uma vez co~
elos me b s dã
vai por eles assinada.
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A Sra. ELIZETE MELLO DA SILVA está sob meus cuidados e
deverá manter-se afastada de suas atividades profissionais no
dia de hoje.
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Assis, 05 de julho de 2018.
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