
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES 
Rua das Américas, 547- Centro - Fone/Fax: (18) 3266-1128 

www.camaraalfredomarcondes.sp.gov.br  - CEP 19180-000 - Alfredo Marcondes - SP 

ATA DA 11a (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 18a 
(DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA DE 15/08/2022. 

Ao quinze dia do mês de agosto 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 Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o 
Senhor Presidente verificou a ausência da vereadora Graciele Aparecida Cadete da Silva. 
Em sequência o Presidente solicitou ao primeiro secretário Neurivan Campos da Silva 
que fizesse a leitura da ata da 100  sessão ordinária de 01/08/2022, 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), 
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 da 
indicação 14/2022 de autoria da vereadora Aparecida Cristina Pereira, 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), 
Neurivan Campos da Silva (sim) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim). Em palavra vaga 
o Presidente da  Camara  Geraldo Gomes de Pinho disse que foi falar com o Prefeito sobre 
a situação dos aposentados e segundo ele vai ter que ser exonerados mesmo, disse ainda 
que dia 21 de agosto o Prefeito vai ter que ir assinar o pac e não tem o que fazer. 0 
vereador Neurivan Cumprimentou a todos e agradeceu o Presidente por ter indo buscar 
informações sobre essa situação, o vereador disse que queria mencionar aos vereadores 
sobre uma conscientizaçâ'o para aqueles que perguntarem sobre o senso que está 
acontecendo no pais inclusive na cidade de Alfredo Marcondes, pessoas aqui do 
município que passaram no processo seletivo e muitas pessoas principalmente idosos 
perguntam se são pessoas credenciadas e todas essas pessoas que estão trabalhando são 
habilitadas para esta realizando o trabalho que vem sendo feito e buscar informações para 
depois o município ficar nas estatísticas do Brasil, claro que tem que observar pois 
algumas pessoas pode aproveitar a situação e se passar por essas pessoas do senso, por 
isso tem que ficar de olho e instruir a população Marcondense. 0 vereador ressaltou 
também sobre a Assistência social do município, recentemente foi enviado um 
requerimento para o Executivo solicitando informações sobre como esta sendo feita a 
distribuição de cestas básicas no município, para quais famílias e qual a quantidade, e até 
o momento não veio a resposta do Poder Executivo e qualquer requerimento do Poder 
Legislativo eles tem 15 dias para responder e quando o vereador pergunta não é por 
curiosidade e sim está exercendo a sua função de vereador e também por interesse 
daqueles  quo  necessitam, o vereador disse que ri5o está falando do Prefeito e sim de sua 
equipe técnica que tem que estar atenta com essa situação, o vereador Neurivan pediu que 
se faça um oficio para lembrar o Executivo para que eles  deem  a resposta, tem muitas 
pessoas em situação calamitosa e vem a crise econômica mundial afetando todo o Brasil 
e aqui em Alfredo Marcondes não é diferente. 0 vereador disse ainda que o trabalho do 
vereador é fiscalizar e o trabalho que ir em casa em casa para ver as família que estão 
precisando, que tem que ser feito pela a Assistente Social, não está sendo feito, e o 
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vereador disse que vai convocar as Assistes Sociais do Município para saber sobre essa 
situação, o vereador disse que muitas pessoas já vieram falar com ele dizendo que ao 
procurar o trabalho social não foram bem recepcionadas, depois que o vereador é eleito 
tem sim que trabalhar pelo povo, se as pessoas para qual tem a responsabilidade de ajudar 
o que for preciso, a maioria das solicitações dos vereadores para o Poder executivo não 
são atendidas, porque se for para o vereador não cobrar e melhor pegar as malas e ir 
embora da câmara, pois não está servindo para o povo, ai falam que vereador são omisso 
e prepotentes, mas os vereadores eleitos são para atender os pedidos da população. 0 
vereador disse que na época que contrataram essa nova Assistente Social foi dito que ela 
iria fazer esse trabalho de visitar a população, mais até o momento esse trabalho não vem 
sendo realizado, e como vereador temos que cobrar esse trabalho também. 0 vereador 
ressaltou que hoje quando esteve na Prefeitura teve um problema com relatório de setor 
que não foi entregue a prefeitura, pessoas responsáveis não fizeram esse relatório e se não 
tem relatório não tem ninguém precisando, se não tem relatório não estão 
disponibilizando e o governo mandou cestas básicas para o município, mas tem muitas 
pessoas que foi pego de surpresa pela situação e muitas pessoas tem vergonha de ir pedir 
esse tipo de ajuda, por isso o social tem que ser mais presente. 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 20:09 hrs. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 15 de agosto de 2022. 

APROVADO NA SESSAO 
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