
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA N° 11 DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO
DIA 30 DE MAIO DE 2017. Aos trinta dias do mês de maio 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 15h30min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento para discutir o 
Projeto de Lei n° 47/2017, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da 
Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de Assis e dá outras 
providências. Estavam presentes os vereadores João da Silva Filho - Timba, 
Presidente, Francisco de Assis da Silva, Vice-Presidente, e Nilson Antonio da Silva, 
Secretário. Concordam os membros da Comissão a distribuição das proposituras ao 
relator por ordem alfabética e conforme ordem de chegada dos projetos. Valendo-se 
desse critério foi distribuído o Projeto de Lei n° 47/2017 ao vereador Francisco de 
Assis da Silva. Após deliberação, ficou determinada a apresentação do parecer no 
prazo legal, cuja cópia será anexada à presente ata. Foi discutida, também, a questão 
da reciclagem no transbordo, tendo em vista que ocorreu uma reunião com um grupo 
de trabalhadores que reciclavam o lixo no local de transbordo e, na data de ontem, 
foram impedidos de entrar para trabalhar, por isto, procuraram a Comissão Permanente 
do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Assis para pedir apoio. Durante a reunião 
o Presidente da Comissão, o vereador Timba, entrou em contato com o Secretário 
Interino do Meio Ambiente da Prefeitura, Senhor Clóvis Marcelino, que informou ao 
vereador que a ordem de retirada das pessoas que reciclavam naquele local veio do 
Secretário Estadual do Meio Ambiente e também da CETESB de Assis responsável 
pela fiscalização. Assim sendo, o grupo foi informado pelo Presidente Timba que a 
Comissão, mediante os fatos, estará marcando uma reunião com o Prefeito Municipal 
de Assis para tratar do assunto, pois a quantidade que esse grupo disse separar por 
semana é um número muito alto. Sendo assim, na visão da Comissão, compensa ser 
estudado com atenção a situação, pois todo esse material se transforma em renda para 
muitas famílias e, hoje, os mesmos materiais são enterrados em Quatá. Não havendo 
mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente reunião às 16h20min e eu, Natalia 
Domingos Pelissari, Secretária da Ata, J#vfSi a presente que uma vez conferida pelo 
Secretário, vaijwr ele assinada junfarfípnte corp os demais membros da Comissão.
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