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Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às  quinze horas e trinta 
minutos, na sala das Comissões da Câmara Municipal de Cerquilho/SP, reuniram-se os 
vereadores Antonio Gabriel Luvizotto, Soneide Nunes Gomes Pissinatti, componentes da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que o Vereador 
Sílvio Santos Mello, reuniu-se com os demais a partir das dezessete horas. A reunião foi 
agendada pelo Presidente da Comissão através do aplicativo WhatsApp. Em  pauta para esta 
reunião a princípio consta a seguinte propositura: Projeto de Lei Complementar nº 21, de 06 
de novembro de 2017 – Acrescenta áreas no Setor de Expansão 3, previsto no art. 16, inciso 
V, da Lei Municipal nº 593, de 31 de dezembro de 1971, que Institui o Plano Diretor Físico do 
Município de Cerquilho; e embora não constasse da pauta, mas devido a sua urgência, o 
Presidente da Câmara solicitou o Parecer desta Comissão ao Projeto de Lei nº 33 de 16 de 
novembro de 2017 – Altera a redação do Parágrafo Único, do Artigo 1º, da Lei Municipal nº 
3.215, 29 de Novembro de 2016, que dispõe sobre permissão de desdobro de imóveis. Na 
sequência deu-se início a análise de referidos Projetos.  Verificou-se que ambos os Projetos 
receberam Parecer favorável da Assessoria Jurídica. Após a competente análise, a Relatora 
Soneide Nunes G. Pissinatti manifestou-se de forma favorável à apreciação do Projeto de Lei 
Complementar nº 21/2017. Quanto ao Projeto de Lei nº 33/2017, ficou decidido e agendada 
nova reunião na segunda-feira dia 20 de novembro, para melhor avaliação da matéria, o que foi 
anuído pelos demais vereadores presentes.  Em seguida foi encerrada a presente reunião e 
lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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