
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA Nº 02 DA l8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO 
DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 
dois mil e dezenove, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da 
Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 08h30min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento - CMID, 
presentes os membros João da Silva Filho - Timba, Presidente, Reinaldo Anacleto, 
Vice-Presidente, e Carlos Alberto Binato, Secretário, para deliberar sobre os Projetos 
de Lei nº 06, 11 e 13/2019 e Projeto de Lei Complementar nº 01/2019. Os projetos 
foram distribuídos aos relatores da seguinte forma: Projeto de Lei Complementar nº 
01/2019 e Projeto de Lei nº 13/2019 ao vereador Carlos; Projeto de Lei nº 06/2019 ao 
vereador Timba; Projeto de Lei nº 11/2019 ao vereador Reinaldo. Os projetos foram 
discutidos e a Comissão determinou as seguintes deliberações: quanto ao Projeto de 
Lei nº 06/2019, visitar o local da obra na Av. Perimetral e convocar o Gerente do 
SEST/SENAT a uma reunião da Comissão para esclarecimentos, no dia 28 de 
fevereiro de 2019, às 15h; convidar o Senhor Marcos Samponi a uma reunião da 
Comissão, no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h, para discutir assuntos referentes ao 
Projeto de Lei nº 11/2019; quanto ao Projeto de Lei nº 13/2019, solicitar parecer 
jurídico aos Procuradores da Câmara. Em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 
01/2019, a Comissão deliberou a necessidade de incluir na propositura, por meio 
de emenda, dispositivo regulamentando a obrigatoriedade de colocação de faixa 
lateral identificada no corpo do veículo como sendo TÁXI. No mais, os 
pareceres serão apresentados no prazo regimental. Não havendo mais nada a ser 
discutido, foi encerrada a presente reunião às 09h45min e eu, Natalia Domingos 
Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente, ue, uma vez conferida pelos membros 
da Comissão, vai por eles assinada. 
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