
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA Nº 21 DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO 
DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 
1 lh00min, reuniu-se a Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Desenvolvimento, presentes os membros João da Silva Filho - Timba, Presidente, e 
Claudecir Rodrigues Martins, Vice-Presidente, e ausente justificadamente o vereador 
Nilson Antonio da Silva, Secretário, para discutir e designar o relator do Projeto de Lei 
nº 175/2018. O vereador Claudecir foi designado relator do Projeto de Lei nº 
175/2018, cujo parecer será emitido no prazo regimental. Fica registrado que o 
vereador Nilson apresentou atestado de afastamento por 30 (trinta) dias, conforme 
cópia anexa. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente reunião 
às 1 lh30min e eu, Natalia Domingos Pelissar·, ecretária da Ata, lavrei a presente, 
que, uma vez conferida pelos membros da miss o, vai por eles assinada. 

Vice-Presidente 
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' CLINICA BEAUCHAMP 

ATESTADO 

Atesto para os devidos fins que Nilson Antonio Da Silva , portado 

de RG: 1 O. 356. 763-X SSPISP brasileiro, necessita de internação par 

d d d ... . ' . d' ' . CID f ID + f I tratamento e sua epen encia quimica, com iagnostico ............ . 

Afastar-se por . 3. ;:) ... .. dias,aparti~-desta data . 

Com acompanhamento medico e psicoterápico 

Por ser verdade, dato e assino o presente atestado. 

Assis, .... ?.? ..... de ....... J":-/) .l.~ -~~ ....... de 2018 

Rua Benedito Spinardi, 123 7-Jardim Europa-1981 5-1 1 O- Assis/ SP. 
Telefones: ( 18)3321 - 1460 / 99684-8717 
e-mail:clinicabeauchamp@gmail.com 


