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ATA DA 12a (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 18 
(DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA DE 05/09/2022. 

Aos cinco dias do mês de setembro 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 presença absoluta dos senhores edis. Em sequência o 
Presidente solicitou ao primeiro secretario Neurivan Campos da Silva que fizesse a leitura 
da ata da 110  sessão ordinária de 15/08/2022, a qual foi aprovada pelos vereadores 
Alexandre de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Aristeu Braiani 
(sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (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° secretária Aparecida 
Cristina Pereira que fizesse a leitura do oficio n°212/2022, leitura do Projeto de Lei 
Complementar n° 10/2022 do Executivo Municipal que dispõe sobre: Criação de função 
gratificada na estrutura administrativa do município de Alfredo Marcondes e dá outras 
providências, e leitura do parecer n°23/2022, os quais foram aprovados pelos vereadores 
Alexandre de Miranda Silva (sim), Aparecida Cristina Pereira (sim), Aristeu Braiani 
(sim), Graciele Aparecida Cadete da Silva (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 ao 10  secretário Neurivan 
Campos da Silva que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 07/2022 do Executivo 
Municipal que dispõe sobre: Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração 
da Lei Orçamentaria do Município para o Exercício de 2023 e da outras providências, o 
qual foi enviado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, 
Finança e Contabilidade. Em continuidade o Presidente solicitou a 2° secretária 
Aparecida Cristina Pereira para que fizesse a leitura do Requerimento n° 04/2022 de 
autoria do vereador Neurivan e leitura da indicação n° 15/2022 de autoria do vereador 
Neurivan, os quais foram aprovados pelos vereadores Alexandre de Miranda Silva (sim), 
Aparecida Cristina Pereira (sim), Aristeu Braiani (sim), Graciele Aparecida Cadete da 
Silva (sim), Laércio dos Santos Oliveira (sim), Lourival  Malmo  Cabreira (sim), Neurivan 
Campos da Silva (sim) e José Roberto Trombeta Tonzar (sim). Em palavra vaga o 
vereador Neurivan cumprimentou a todos e ressaltou sobre o Projeto do piso salarial das 
enfermeiras que foi barrado no supremo, o vereador ressaltou que a saúde é muito 
importante para todos e mencionou um fato que aconteceu no fim de semana, que precisou 
recorrer a um profissional da saúde, assim explanou o quanto é importante a valorização 
para esses profissionais, o vereador disse que teve que ir até o hospital regional de saúde 
e que lá foi muito bem atendido pelas profissionais que trabalham naquele local e as 
parabenizou, pois quantas pessoas chegam  la  apavoradas e saem de  la  calmas, e quantas 
pessoas não as valorizam e ainda as tratam mal , o vereador disse para os demais edis que 
quando chegar na Cãmara Municipal um Projeto desse, devemos ter o privilégio de 
valorizar os funcionários da saúde bem como os demais funcionários, pois todos merecem 
essa valorização, mas os profissionais da saúde estão em qualquer momento, em qualquer 
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hora e com a experiência estão orientando e salvando vidas. 0 vereador Neurivan também 
ressaltou sobre o TAC o acordo que a prefeitura firmou com o Ministério Público sobre 
os aposentados, pois houve uma denúncia e ai fizeram o acordo, claro que tiveram que 
primar com o direito constitucional, o vereador disse que foi até a prefeitura e lá foi 
explicado sobre o TAC a prefeitura tem um ano para manter todos os funcionários, a 
denúncia é diferente do TAC, a denúncia é um documento que eles tem em mãos, e ai 
foi feito o TAC que é um acordo para assegurar os funcionários, o vereador disse que leu 
a Lei Orgânica e que lá na página 70 diz que a Lei de 2001 extingui a Lei de 1990 e a 
Lei que o Ministério Público está alegando nesse processo é a Lei de 1991, pode ser feito 
no TAC um acordo diferente para que readmita os funcionários que nem era para sair, 
pode recriar cargo para manter o funcionário mais não com o mesmo nome (cargo), o 
vereador disse também que tem muito que se estudar sobre essa situação, pois na cidade 
de Alvares Machado o legislativo fez uma lei para segurar os aposentados até dezembro 
desse ano e são 123 aposentados, e aqui em Alfredo Marcondes tem esse acordo de um 
ano, que dá para entender que dentro desse um ano não pode mexer com ninguém e a 
promotoria deixa bem claro para o Prefeito se ele não cumprir com o acordo eles vão 
judicializar. 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 encenou a presente 
sessão as 20:30 hrs. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 05 de setembro de 2022. 
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