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ATA DA 9' (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 18 (DÉCIMA OITAVA) 
LEGISLATURA DE 18/07/2022. 

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois as dezenove horas e 
trinta minutos, na sede da Câmara Municipal, sita a Rua Das Américas, 547, nesta cidade 
de Alfredo Marcondes-SP, sob a Presidência do Senhor Geraldo Gomes de Pinho, 
reuniram-se ordinariamente na  Camara  Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o 
Senhor Presidente verificou a ausência do vereador Aristeu Braiani. Em sequência 
solicitou ao primeiro secretário Neurivan Campos da Silva que fizesse a leitura da ata da 
08° sessão ordinária de 06/06/2022, a qual foi aprovada pelos vereadores Alexandre de 
Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Laércio dos Santos Oliveira (sim), 
Lourival  Malmo  Cabreira (sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (sim) Neurivan 
Campos da Silva (sim) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim). Na sequencia o presidente 
solicitou ao primeiro secretário Neurivan Campos da Silva que fizesse a leitura do oficio 
n° 179/22, leitura do parecer n° 22/2022 e leitura do Projeto de Lei complementar n° 
09/2022, do Executivo Municipal que dispõe sobre: Atribuições de Cargos Públicos, na 
esfera Municipal, os quais foram aprovados pelos vereadores Alexandre de Miranda 
Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Laércio dos Santos Oliveira (sim), Lourival  
Maim  Cabreira (sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (sim), Neurivan Campos da 
Silva (sim) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim). Em continuidade o Presidente 
solicitou que a segunda secretaria Aparecida Cristina Pereira fizesse a leitura do oficio n° 
177/2022, leitura do parecer n° 21/2022 e leitura do Projeto de lei Complementar 
n°08/2022 do Executivo Municipal que dispõe sobre: 0 piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde  (ACS)  e dos agentes de combates as endemias  (ACE)  e das outras 
providências, os quais foram aprovados pelos vereadores Alexandre de Miranda Silva 
(sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Laércio dos Santos Oliveira (sim), Lourival  
Maim  Cabreira (sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (sim), Neurivan Campos da 
Silva) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim).Em continuidade o presidente solicitou que 
a segunda secretaria Aparecida Cristina fizesse a leitura da indicação n° 12/2022 de 
autoria de vereador Neurivan Campos da Silva, a qual foi aprovada pelos vereadores 
Alexandre de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Laércio dos Santos 
Oliveira (sim), Lourival  Maim  Cabreira (sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (sim) 
Neurivan Campos da Silva (sim) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim). Palavra vaga o 
vereador Neurvan foi até a tribuna cumprimentou a todos e mencionou sobre o projeto do 
piso salarial e disse que vem mais projeto igual a esse, o vereador explicou que os agentes 
recebiam o chamado décimo quarto salário, que na época foi tão comentado e 
questionado, o governo federal tinha feito o levantamento desse pagamento e estavam 
fazendo reajustes para passar o décimo quarto em piso salarial, e é isso que está 
acontecendo nesse projeto, que o salário esta indo para R$ 2.424,00, mas que merecido 
pois a saúde, e essa equipe da unidade básica de saúde de Alfredo Marcondes, que durante 
não só na pandemia mas todo o tempo e todos os outros funcionários estio a frente de 
qualquer situação o que se diz a saúde, o vereador Neurivan desejou felicidades aos 
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funcionários, que possam usufluir bem desse novo salário, que tenha sempre o seu valor 
reconhecido, pois isso é muito importante, os vereador diz que queria que todos os 
funcionários do município fossem valorizados e que ele junto com os demais vereadores 
vão continuar lutando para que isso aconteça. 0 vereador Neurivan ressaltou que ao falar 
que vem mais piso salarial, ele se referia as enfermeiras, que provavelmente vai passar 
pela  Camara  Municipal e que venha logo que é mais que merecido também, pois são mais 
uma equipe da saúde que vem sendo valorizada, pois também não só na pandemia vem 
exercendo um excelente trabalho, como os demais funcionário, o município chegou em 
10 lugar na efetividade ao combate a pandemia. 0 vereador Neurivan fez uma menção ao 
vereador Laércio pela mais justa homenagem e entrega do titulo cidadão Marcondense ao 
Deputado Itamar Borges, que através do vereador e junto com o Prefeito tem trazido 
grandes recurso para o Município de Alfredo Marcondes principalmente na área rural e 
isso é muito importante. 0 vereador Neurivan ainda comentou sobre a indicação do carro, 
foi a pedido dos encarregados, pois só tem aquele carro fechado que quando tem que 
transportar material maiores como escada e cavalete não tem como, por isso que tem que 
ser adquirido um carro apropriado para que possam trabalhar e fazer o seu trabalho com 
eficiência pois realmente eles estão na razão de solicitar um carro adequado e o Prefeito 
tem que atender os seus chefes para que o município trabalhe melhor. Não havendo quem 
queira fazer uso da palavra vaga e não tendo nada mais a tratar o Senhor Presidente 
agradeceu a presença dos senhores edis e encerrou a presente Sessão as 20:23hs. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 18 de julho de 2022. 

Neurinvan Campos da Silva 
RG: 25.357.377-4 
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