
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA No 21 DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO 
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. Aos cinco dias do mês de setembro 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 15h00min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento. Estavam 
presentes os vereadores João da Silva Filho - Timba e Nilson Antonio da Silva às 
15h00min, e Francisco de Assis da Silva às 15h 13min. Compareceram à presente 
reunião o Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, Sr. Clóvis 
Marcelino da Silva, conforme convocação (Oficio n° 1122/2017) e o Assistente 
Técnico de Planejamento, Sr. Fábio Á vila Nossack. Inicialmente, o vereador Timba 
questionou o Secretário sobre a continuidade do serviço de recapeamento no bairro 
Jardim Paraná. Foi explicada pelo Clóvis a existência de dois convênios firmados entre 
o Município e o Ministério das Cidades com subsídios repassados pela Caixa 
Econômica Federal. Relatou que dos 50% da verba para realização do recape, já 
liberados pela Caixa, de ambos os convênios, já foram utilizados 46% de um repasse e 
47% do outro, e ressaltou que dos 50% restantes serão liberados entre os meses de 
setembro e outubro, sendo 30% de cada um em setembro e 20% de cada um em 
outubro, ou 50% em outubro do corrente ano, atingindo 1 00% da verba disponível 
para aquela região. O Secretário também deixou claro que, devido às dificuldades 
financeiras do Estado, o restante do recurso poderá ser extinto. Em seguida, ~ 
secretário foi indagado pelo vereador Francisco de Assis da Silva sobre as empresas 
que estão realizando obras relacionadas à água e esgoto em principais ruas da cidade. ~ 

Clóvis mencionou que a responsabilidade pela realização e conclusão das obras é das J 
empresas Pacaembu e Assaí, ora terceirizadas. Posteriormente, o Presidente da 
Comissão solicitou providências junto às nascentes localizadas em frente ao 
Hipermercado Walmart, bem como nos arredores da Câmara Municipal. O Secretário 
explicou que, por se tratar de área particular, o Executivo não pode interferir 
diretamente, apenas notificar os proprietários quanto às eventuais irregularidades, e 
com relação à erosão nos fundos da Câmara o Secretário informou não ter no momento 
recursos para os reparos. Após a fala do Secretário, o vereador Timba lhe apresentou 
documentos da própria Prefeitura, que solicitava recursos do FID para reflorestamento 
do terreno da Av. Otto Ribeiro em frente ao Hipermercado Walmart, documento, até 
então, desconhecido pelo Senhor Secretário. Em seguida, o vereador indicou a 
recolocação de semáforo na Av. Getúlio Vargas na altura do supermercado Kané, sob 
a justificativa de que os moradores da região são idosos e o trânsito muito fluente. 
Clóvis, apesar de reconhecer a necessidade, alegou que, neste momento, a Secretaria 
de Obras não possui recursos financeiros para a instalação de um semáforo, mas já .)... 
solicitou o estudo para a instalação de fa ixas elevadas a fim de amenizar o problema 
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daquela região. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente 
reunião às 16h20min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a 
presente, que vai assinada pelos membros da,_..._. .~ ... ~ 

~ \A , L/'\.__/> -......., 
ASILVA-PSD 

Vice-Presidente 

NILSON ANTONIO DA SILVA- PMDB 
Secretário 

CLÓVIS MARCELINO DA SILVA 
Secretário Municipal de Planejamento, 

Obras e Serviços 
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ATA No 21 DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO 
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. Aos cinco dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezessete, n~sta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da 
Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, às 15h00min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento. Estavam 
presentes os vereadores João da Silva Filho - Timba e Nilson Antonio da Silva às 
15h00min, e Francisco de Assis da Silva às 15h 13min. Compareceram à presente 
reunião o Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, Sr. Clóvis 
Marcelino da Silva, conforme convocação (Oficio n° 1122/20 17) e o Assistente 
Técnico de Planejamento, Sr. Fábio Ávila Nossack. Inicialmente, o vereador Timba 
questionou o Secretário sobre a continuidade do serviço de recapeamento no bairro 
Jardim Paraná. Foi explicada pelo Clóvis a existência de dois convênios firmados entre 
o Município e o Ministério das Cidades com subsídios repassados pela Caixa 
Econômica Federal. Relatou que dos 50% da verba para realização do recape, já 
liberados pela Caixa, de ambos os eonvênios, já foram utilizados 46% de um repasse e 
47% do outro, e ressaltou que dos 50% restantes serão liberados entre os meses de 
setembro e outubro, sendo 30% de cada um em setembro e 20% de cada um em 
outubro, ou 50% em outubro do corrente ano, atingindo 100% da verba disponível 
para aquela região. O Secretário também deixou claro que, devido às dificuldades 
financeiras do Estado, o restante do recurso poderá ser extinto. Em seguida, 
secretário foi indagado pelo vereador Francisco de Assis da Silva sobre as empresas 
que estão realizando obras relacionadas à água e esgoto em principais ruas da cidade. 
Clóvis mencionou que a responsabilidade pela realização e conclusão das obras é das 
empresas Pacaembu e Assaí, ora terceirizadas. Posteriormente, o Presidente da 
Comissão solicitou providências junto às nascentes localizadas em frente ao 
Hipermercado Walmart, bem como nos arredores da Câmara Municipal. O Secretário 
explicou que, por se tratar de área particular, o Executivo não pode interferir 
diretamente, apenas notificar os proprietários quanto às eventuais irregularidades, e 
com relação à erosão nos fundos da Câmara o Secretário informou não ter no momento 
recursos para os reparos. Após a fala do Secretário, o vereador Timba lhe apresentou 
documentos da própria Prefeitura, que solicitava recursos do FID para reflorestamento 
do terreno da Av. Otto Ribeiro em frente ao Hipermercado Walmart, documento, até 
então, desconhecido pelo Senhor Secretário. Em seguida, o vereador indicou a 
recolocação de semáforo na Av. Getúlio Vargas na altura do supermercado Kané, sob 
a justificativa de que os moradores da região são idosos e o trânsito muito fluente. 
Clóvis, apesar de reconhecer a necessidade, alegou que, neste momento, a Secretaria 
de Obras não possui recursos financeiros para a instalação de um semáforo, mas já 
solicitou o estudo para a inst~layãG-ct.e faixas elevadas a fim de amenizar o problema 
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daquela região. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente 
reunião às 16h20min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a 
presente, que vai assinada pelos membros da 

Vice-Presidente 

NILSON ANTONIO DA SILVA- PMDB 
Secretário 

CLÓVIS MARCELINO DA SILVA 
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