
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 ATA Nº 24 DA 21 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
2 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO 
3 DE 2018. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta 
4 cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, 
5 na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 17h00min, reuniu-se a Comissão de Constituição e 
6 Justiça, presentes os vereadores Alexandre Cobra C. N. Vêncio, Presidente, Vinícius 
7 Guilherme Simili, Vice-Presidente, Roque Vinícius 1. T. Dias, Secretário, Carlos Alberto 
8 Binato, membro, e ausente justificadamente o vereador Francisco de Assis da Silva, 
9 membro, para discutir e designar os relatores dos Projetos de Lei nº 174 e 175/2018, 

10 Projeto de Lei Complementar nº 05/2018 e Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2018. As 

11 proposituras foram distribuídas da seguinte forma: Projeto de Lei nº 174/2018 ao 
12 vereador Roque, Projeto de Lei nº 175/2018 ao vereador Vinícius, Projeto de Lei 
13 Complementar nº 05/2018 ao vereador Alexandre e Projeto de Decreto Legislativo nº 
14 12/2018 ao vereador Carlos. Após discussão, a Comissão deliberou aguardar o parecer da 
15 UVESP referente ao Projeto de Lei nº 174/2018, solicitado pela Comissão de Orçamento, 
16 e apresentar os pareceres de sua competência no prazo regimental. Examinaram, ainda, a 
17 Mensagem Aditiva nº 20/2018 ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, apresentada 
18 nesta data (22/11/18) pelo Executivo, sobre o qual emitiram parecer favorável. A 
19 Comissão também discutiu sobre as funções de confiança da Câmara que, de acordo com 
20 os apontamentos do TCESP, precisam ser extintas e estudou algumas mudanças que 

21 podem ser realizadas na sua estrutura organizacional para atender às recomendações do 
22 Ministério Público e aperfeiçoar o serviço prestado neste órgão. Não havendo mais nada 
23 a ser discutido, foi encerrada a presente reunião às 18h50min e eu, Nat ia Domingos 
24 Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferid pe os m mbros da 
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. HOSPITAL REGIONAL OE ASSIS 

ATESTADO MÉDICO 

&:;;w_ ~9 _k ___ _ Atesto a pedido, que o Sr.(a): 
__ .Llf .2.12___d(.A_.S ,k~ 
Registro no H. R. A. n.o. 

l 
, encontra-se ! 

. om tratamento neste Hospital , desde a data de l-- _t q _; __ j. /_ __ ; . Jii __ , devendo ficár af~stado 

i do trabalho por ___ J_~---L---~L'~~---- ______ } 
~ias , a partir desta, por motivo de doenças . 

cm: Jcg:o_·_L_.j._z..5v1 . O · 0-/V'Af'(f <A· 

Assis, i ~ do-tr ___ de ....... /6 ____ _ 

A~sz:zéd;co , . l 
Nome Legível:__ _ W l ? oN ~~_1~.Qfl~~o ,-v 
C. R. M. n.Q ou 8( [)q t1. . 
Carimbo: _____________ \ 

f NO:TA: 
-· - ::-a tostado • ,ãuco pa,a • AS 1; .. i;dades 1 

prevísta_s no ArL 86 do RGPS, aprovado pflo \ 

Decreto r:.q 60.501, dP. i,t/(13/67 a será. oxpNSido , 

par;, JJJ:Jn/ic,iJ!iv~ oe D, 'l >5 1,lias cie <Jlt1slamtmto / 
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de trah:\11\o. 


