
Ata da 1ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do 
Turvo, realizada aos 10 de fevereiro de 2020. 
 
Aos dez (10) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020), a Câmara Municipal de Barra do 
Turvo realizou em sua Casa Legislativa, localizada à Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos, n. 440, 
Bairro Boa Esperança, a sua 1ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, sob a 
Presidência do Vereador Cícero de Moura Neto e secretariada pelo Vereador Davison Jesse Rodrigues 
Bicas, Primeiro Secretário, e pelo Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos, Segundo Secretário. As 18 
horas e 30 minutos (dezoito horas e trinta minutos), presentes os Vereadores e Vereadora: Alcídio 
Bonrruque, Cicero de Moura Neto, David Ursulino de Moura, Davison Jesse Rodrigues Bicas, Élcio Silva 
Reis, Fatima Medeiros de Souza Amorim, João Martins Prestes, Jose Sandro Rodrigues do Nascimento e 
Luiz Mendes Cardoso dos Santos, havendo, portanto, número legal, o Senhor Presidente da Sessão 
declarou abertos os trabalhos. Dando início aos trabalhos foi colocada à disposição de todos os edis, cópia 
das seguintes Atas: Ata da 19ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 09 de dezembro de 2019, Ata da 8ª Sessão Extraordinária da 
3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 09 de 
dezembro de 2019 e 9ª Sessão Extraordinária realizada aos 16 de dezembro de 2019. Discutidas e 
votadas, foram aprovadas por unanimidade. O Presidente da Sessão determinou ao Primeiro Secretário a 
leitura das seguintes Matérias do Expediente: I - Do Executivo Municipal: 01 – Oficio n. 205 da Secretaria 
Municipal de Administração - Resposta ao Oficio n. 062/2019 da Vereadora Fátima Medeiros de Souza 
Amorim, 02 – Oficio n. 040 da Secretaria Municipal da Fazenda – Solicitando Certidão de autoridade 
responsável pelo Órgão Beneficiário, 03 – Oficio n. 079 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Municipais – Resposta ao Oficio n. 040/2019 do Vereador Élcio Silva Reis, 04 – Oficio n. 080 da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Municipais – Resposta ao Oficio n. 058/2019 da Vereadora Fátima 
Medeiros de Souza Amorim, 05 - Oficio n. 081 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais – 
Resposta ao Oficio n.041/2019 do Vereador Elcio Silva Reis, 06 - Oficio n. 082 da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Municipais – Resposta ao Oficio n. 061/2019 e 63/2019 da Vereadora Fátima Medeiros 
de Souza Amorim, 07 - Oficio n. 084 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais – Resposta 
ao Oficio n. 014/2019 do Vereador João Martins Prestes, 08 - Balancetes da Receita e da Despesa do 
Executivo Municipal relativos ao mês de novembro e dezembro de 2019, 09 - Oficio n. 01 da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Municipais – Resposta ao Oficio n. 002 /2019 do Vereador Cícero de Moura 
Neto, 10 - Oficio n. 02 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais – Resposta ao Oficio 
n.02/2020 do Vereador Elcio Silva Reis, 11 - Oficio n. 03 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Municipais – Resposta ao Oficio n.01/2020 do Vereador Adonias Gerônimo Chagas, 12 - Oficio n. 04 da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais – Resposta ao Oficio n.01/2020 do Vereador Elcio 
Silva Reis, 13 - Oficio n. 10 da Secretaria Municipal de Administração – Resposta ao Oficio n. 013 de 
autoria do Vereador João Martins Prestes, 14 - Oficio n. 09 da Secretaria Municipal de Administração – 
Resposta ao Oficio n. 01 de autoria do Vereador Adonias Geronimo Chagas, 15 - Oficio n. 15 da 
Secretaria Municipal de Administração – Resposta ao Oficio n. 014 de autoria do Vereador Alcídio 
Bonrruque, 16 – Oficio n. 020 da Secretaria Municipal de Administração - encaminhando Projeto de Lei n. 
02/2020 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras 
providências” e Projeto de Lei n. 03/2020 que  “Dispõe sobre a criação de Cargos Públicos Temporário de 
Médico Plantonista, fixa os vencimentos e dá outras providências”, 17 - Oficio n. 17 da Secretaria 
Municipal de Administração – Resposta ao Oficio n. 017 do Vereador Elcio Silva Reis, 18 - Oficio n. 026 da 
Secretaria Municipal de Administração - encaminha Projeto de Lei n. 05/2020 que “Dispõe sobre a Política 
Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar no Município 
de Barra do Turvo”, 19 - Oficio n. 027 da Secretaria Municipal de Administração - encaminha Projeto de Lei 
n. 06/2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o Poder Executivo criar dotação orçamentária 
com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”, 20 - Oficio n. 029 da Secretaria Municipal de 
Administração - encaminha Projeto de Lei n. 07/2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o 
Poder Executivo criar dotação orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”. O 
Presidente encaminhou os Projetos para as Comissões Correspondentes para análise e parecer. O 
Primeiro secretário seguiu a leitura das matérias do expediente. II - Do Legislativo Municipal: 01 – 
Balancetes da Receita e da Despesa do Legislativo Municipal relativos ao mês de novembro e dezembro 
de 2019, 02 – Projeto de Decreto Legislativo n. 001 de autoria do Vereador Adonias Geronimo Chagas que 
“Outorga o Título de Cidadão Barraturvense ao Sr. João Florentino de Oliveira”, 03 – Projeto de Lei n. 
001/2020, de autoria do Vereador Adonias Geronimo Chagas que “Dá denominação a Logradouro Público 
que especifica, nesta cidade de Barra do Turvo e dá Outras Providências”, 04 - Projeto de Decreto 
Legislativo n. 002 de autoria do Vereador João Martins Prestes que “Outorga o Título de Cidadão 



Barraturvense ao Sr. Waldemar Gonçalves dos Reis”, 05 - Projeto de Decreto Legislativo n. 003 de autoria 
do Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas que “Outorga o Título de Cidadão Barraturvense a Sra. Vera 
Maria Albuquerque Diniz”, 06 – Projeto de Lei n. 004/2020, de autoria do Vereador José Sandro Rodrigues 
do Nascimento que “Dá denominação a Logradouro Público que especifica, nesta cidade de Barra do 
Turvo e dá Outras Providências”. O Presidente encaminhou os Projetos para as Comissões 
Correspondentes para análise e parecer, o Primeiro Secretário seguiu com a leitura das matérias do 
Expediente. 07– Indicações de autoria dos Vereadores desta Casa: De autoria do Vereador Davison Jesse 
Rodrigues Bicas: Indicação n. 01 - sobre a necessidade de determinar ao setor correspondente, que seja 
feita a primeira ponte do Bairro Anhemas sentido Fazenda dos Mil, Indicação n. 02 - sobre a necessidade 
de determinar ao setor correspondente, que assentem vigas e façam a ponte do Bairro Ribeirão do Meio, 
Indicação n. 04 - sobre a necessidade de determinar ao departamento competente que seja dada 
continuidade no asfaltamento da Rua Ariston Bernardo do Nascimento até o final, no Bairro Jardim Terra 
nova, com novos recursos oriundos do Estado, Indicações de autoria do Vereador Elcio Silva Reis: 
Indicação n. 03 - sobre a necessidade de determinar ao setor correspondente, que seja realizada a 
manutenção da Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos, no final do asfalto, até seu término na estrada 
que dá acesso a Iporanga, Indicação n. 05 - sobre a necessidade de determinar ao setor correspondente, 
que seja realizada a restauração da estrada Córrego do Mijolo, falta um trecho com bueiro, Indicação n. 06 
- sobre a necessidade de realizar a limpeza e manutenção da estrada que dá acesso a Escola Estadual 
Mario Coradin Rio Vermelho, Indicação n. 07 - sobre a necessidade de que seja realizada a manutenção 
da passarela que dá acesso a Escola Estadual Mario Coradin no Bairro Rio Vermelho ao Autoposto 
Giovanella e tambem manutenção no retorno do Giovanella onde os onibus escolares fazem o retorno; III 
– De Terceiros: 01 – Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Relatório da IV e VII Fiscalizações 
Ordenadas – Merenda Escolar, 02 - Oficio n. 08 do Conselho Tutelar – Comunica a nova Presidência do 
Conselho Tutelar de Barra do Turvo. Nada mais havendo a tratar na fase do Expediente, transcorrido o 
intervalo regimental nos termos do Artigo 124, do Regimento Interno, passou-se à Ordem do Dia. Não 
havendo matérias para a Ordem do Dia o Presidente da Sessão declarou aberto o uso da Tribuna aos 
Vereadores inscritos regimentalmente. Usou da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos 
após cumprimentar a todos os presentes falou sobre o término do recesso parlamentar, disse que esse é o 
momento para ir em busca de recursos e citou o Programa Vale do Futuro, falou ainda sobre a 
proximidade do aniversário da cidade e pediu que os agricultores sejam convidados a participar,  citou a 
associação de comerciantes que está sendo formada no Município. Ressaltou a importância dos 
veterinários no acompanhamento do gado e animais de criação e disse que desde que foi criado o Projeto 
de Serviço de Inspeção Municipal houve melhorias. Falou sobre a possibilidade de empréstimo aos 
agricultores a fim de alavancar a produção agrícola e a comercialização dos produtos produzidos. Falou 
sobre o Plano de Manejo e as reuniões da RDS, solicitou a participação dos Vereadores para defender a 
população nesta questão. Finalizou sua palavra solicitando que seja redigido um Oficio para os Órgãos 
Públicos solicitando recursos para a compra de arames a fim de cercar as áreas de proteção ambiental e 
realizar o reflorestamento do palmito juçara. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse 
Rodrigues Bicas falando sobre o retorno da Vereadora Fátima a esta Casa e da boa representação feita 
pelo Suplente durante seu período de licença. Falou sobre o ano legislativo que está se iniciando e sobre a 
eleição que irá acontecer este ano, pediu que haja respeito entre todos e citou que tem empatia por todos 
desta Casa, inclusive pelos funcionários. Na sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino 
falando sobre as novas oportunidades que tem surgido para os agricultores , citou o Programa Estadual 
Vale do Futuro e falou sobre a plataforma que existe onde os agricultores podem cadastrar e vender seus 
produtos para grandes empresas, como aconteceu nesta semana, onde foram vendidas cerca de 3 
toneladas de milho verde para a rede de supermercados Muffato. Finalizou sua palavra agradecendo o 
apoio do Prefeito na área da agricultura e convidou os demais vereadores para participar de uma 
audiência pública sobre a regularização do Vale do Ribeira e Alto Ribeira. Na sequência fez uso da palavra 
o Vereador Élcio Silva Reis falando sobre a linha de crédito Vale do Futuro, sobre os investimentos em 
turismo, citou que o Secretário da Agricultura conseguiu uma linha de crédito de até 30 mil reais para a 
compra de equipamentos e agradeceu ao Governador João Dória pelos R$30 mil que foi liberado quando 
foram ao Palácio do Governo. Falou sobre sua solicitação feita com relação aos pneus das ambulâncias, 
citou que o problema já foi resolvido, falou ainda sobre a Emenda liberada para a área da saúde para a 
compra de veículos para as equipes da saúde e disse que sabe que irá abrir processo seletivo para a 
contratação de agentes comunitários. Falou sobre o começo das aulas no Bairro Rio Pardinho que vão 
iniciar somente após o carnaval devido as obras de reforma do prédio e sobre as ruas da cidade que ainda 
estão sem nome. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos dizendo 
que os Vereadores devem se reunir, discutir e dividir a autoria dos projetos. Falou ainda sobre a ponte do 
Bairro Ribeirão Bonito que já em fase de licitação, finalizou sua palavra parabenizando o Presidente da 
Casa pelo valor devolvido ao Executivo no final do ano, citando um valor de 220 mil aproximadamente. 



Dando continuidade fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim agradecendo as 
boas vindas e parabenizando o suplente que a substituiu, Sr. Adonias Geronimo Chagas. Falou sobre um 
Projeto que solicitou que trata da Semana da Mulher, parabenizou o conselheiro tutelar Adriano pela 
presença na sessão, disse que é muito importante a participação. Sobre a saúde falou que é necessário 
prestar atenção na área, que já solicitou ao Prefeito a reforma do Posto de Saúde do Bairro Rio Pardinho e 
foi informada de que já foi solicitado uma empresa para realizar o serviço. O Presidente da Sessão Cicero 
de Moura Neto convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária 
a se realizar dia 25 de fevereiro do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-
se a Sessão as 19 horas e 47 minutos (dezenove horas e quarenta e sete minutos). E para constar, eu, 
Davison Jesse Rodrigues Bicas, Primeiro Secretário, determinei a lavratura da presente Ata, que depois 
de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
                                                 

 

                                                                                                       
Aprovada em 27/02/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
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