
Ata da 1ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal 

de Barra do Turvo, realizada aos 20 de fevereiro de 2020. 

 

Aos vinte (20) 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 Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 

13ª Legislatura, sob a Presidência do Vereador Cícero de Moura Neto e secretariada pelos 

Vereadores Davison Jesse Rodrigues Bicas, Primeiro Secretário e Luiz Mendes Cardoso dos 

Santos, Segundo Secretário. As 10 horas (dez horas), presentes os Vereadores e Vereadora: 

Alcidio Bonrruque, Cicero de Moura Neto, David Ursulino de Moura, Davison Jesse Rodrigues 

Bicas, Elcio 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 aberto os trabalhos. O Presidente da Sessão determinou 

ao Primeiro Secretário a leitura da Ordem do Dia, que constou da seguinte pauta: 01 – Projeto de 

Lei n. 06, de 06 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o Poder 

Executivo criar dotação orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”, 

02 – Projeto de Lei n. 07, de 07 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, 

para o Poder Executivo criar dotação orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras 

providências”, 03 – Projeto de Lei n. 08, de 14 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre autorização 

Legislativa para o Poder Executivo Criar Dotação Orçamentária com abertura de Crédito Especial e 

dá outras providências”, 04 - Projeto de Lei n. 09, de 17 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre 

autorização Legislativa, para o Poder Executivo criar dotação orçamentária com abertura de 

Crédito Especial e dá outras providências”. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto 

do item 01 da pauta: Projeto de Lei n. 06/2020. Usando da palavra, o Vereador Elcio Silva Reis se 

colocando favorável a aprovação do presente Projeto e explanando sobre a questão de os recursos 

virem do Pré Sal. Na sequencia fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos 

agradecendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ao Prefeito que já no inicio do ano 

estar com tantas suplementações de recursos chegando ao Município. Após discussão foi colocado 

em votação o Projeto de Lei n. 06, de 06 de janeiro de 2020, sendo aprovado por unanimidade. Em 

Seguida o Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 02 da pauta: Projeto de 

Lei n. 07/2020. Fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis mais uma vez se colocando 

favorável a aprovação do presente  Projeto e explanando sobre a questão de os recursos virem do 

Pré Sal. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim falando 

sobre a importância do Projeto para a manutenção das ruas do Município. Após discussão foi 

colocado em votação o Projeto de Lei n. 07, de 07 de fevereiro de 2020, sendo aprovado por 

unanimidade. Na sequencia o Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 03 da 

pauta: Projeto de Lei n. 08/2020. Fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos 

falando sobre a contribuição do presente Projeto para o desenvolvimento do turismo e para a 

preservação das águas. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis parabenizando 

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo empenho no presente Projeto. Na sequencia fez 

uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura se colocando favorável a aprovação do 

presente Projeto. Após discussão foi colocado em votação o Projeto de Lei n. 08, de 14 de 

fevereiro de 2020, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Presidente da Sessão 

colocou em discussão o objeto do item 04 da pauta: Projeto de Lei n. 09/2020. Fez uso da palavra 

o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos falando que este Projeto mostra que a atual gestão 

está trabalhando em favor do desenvolvimento do Município, finalizou sua palavra se colocando 

favorável a aprovação do Projeto. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis 

falando que as Emendas que estão sendo tratadas são de suma importância para o Município, mas 

que nesses casos é necessário que haja maior discussão com os Vereadores sobre onde aplicar 

as verbas. Na sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura falando que 



houve discussão sobre a questão de investir mais nas áreas da agroindústria e laticínios e que 

agora vão correr atrás de verbas para investir em Projetos voltados para os agricultores do 

Município. Após discussão foi colocado em votação o Projeto de Lei n. 09, de 17 de fevereiro de 

2020, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo na Ordem do Dia, o Presidente da 

Sessão declarou encerrados os trabalhos. Levantou-se a Sessão as 10 h e 20 min (dez horas e 

vinte 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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