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ATA DA 10a (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 18' (DÉCIMA 
OITAVA) LEGISLATURA DE 01/08/2022. 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois as dezenove horas e trinta 
minutos, na sede da  Camara  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 presença absoluta dos senhores edis. Em sequência solicitou ao primeiro secretário 
Neurivan Campos da Silva que fizesse a leitura da ata da 09° sessão ordinária de 06/06/2022, a 
qual foi aprovada pelos vereadores Alexandre de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira 
(sim), Aristeu Braiani (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). Na sequencia o presidente solicitou a 2° secretaria Aparecida Cristina 
Pereira que fizesse a leitura do parecer n° 23/2022 e solicitou que o primeiro secretário Neurivan 
Campos da Silva que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 12/2022 do Executivo Municipal que 
dispõe sobre: Autoriza o Municipio de Alfredo Marcondes a firmar convênio com a Faculdade 
Solidaria do Oeste Paulista —FASOL e dá outras providências, os quais foram aprovados pelos 
vereadores Alexandre de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Aristeu Braiani 
(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 a 2° secretaria que fizesse a leitura da indicação 13/2022 
de autoria do vereador Lourival  Maim  Cabreira, a qual foi aprovada pelos vereadores Alexandre 
de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Aristeu Braiani (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 palavra vaga o 
vereador Neurivan cumprimentou a todos e ressaltou sobre as situação dos funcionários 
aposentados da Prefeitura, pois ninguém está sabendo a real situação, e as pessoas envolvidas 
estão aflitas pois quantas pessoas estão com financiamento, pessoas que está com o ano inteiro 
comprometido com contas pois não sabia que isso poderia acontecer, o importante e ter 
esclarecimento se vai existir realmente a exoneração ou não desses funcionários. Tem pessoas 
que trabalham no município a mais de 30 anos e todos se tiver que sair vão sair com dignidade 
pois cumpriram o seu papel no município, todos sem distinção de cargo ou classe. Essas pessoas 
não merece passar por esse tormento pois todos trabalharam e se aposentaram dignamente dentro 
da sua função e hoje não pode estar atordoados achando que amanhã ou depois vão ser 
dispensados sem nenhuma justificativa. 0 vereador disse que tem que buscar junto ao Prefeito 
um esclarecendo para essas pessoas, pois assim elas saberão até quando poderá comprometer seus 
salários. 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 19:59 
hrs. 

Sala das Sess 
	

*o Adelino M.  Mathias,  aos 01 de agosto de 2022. 


	Page 1

