
Ata da 2ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do 
Turvo, realizada aos 27 de fevereiro de 2020. 
 
Aos vinte e sete (27) 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 2ª 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 10 horas (dez horas), 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 1ª (primeira) Sessão Ordinária da 4ª (quarta) Sessão Legislativa, da 13ª (décima terceira) 
Legislatura, de 10 de fevereiro de 2020 e Ata da 1ª Sessão Extraordinária da 4ª (quarta) Sessão 
Legislativa, da 13ª (décima terceira) Legislatura, de 20 de fevereiro de 2020. 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 – Ofício n. 033/2020 da Secretaria 
Municipal de Administração Geral – Solicitando sessão extraordinária, 02 – Oficio n. 035/2020 da 
Secretaria Municipal de Administração Geral – encaminhando 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”, 03 - Oficio n. 036/2020 da Secretaria Municipal de 
Administração Geral – encaminhando 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”, 04 – Oficio n. 039/2020 da Secretaria Municipal de Administração 
Geral – encaminhando Projeto de Lei n. 011 de 19 de fevereiro de 2020 que “Altera os anexos III e VII da 
Lei Municipal n. 598 de 29 de dezembro de 2017 e dá outras providencias”, 05 - Balancetes da Receita e 
da Despesa do Executivo Municipal relativos ao mês de janeiro de 2020. O Presidente da Sessão informou 
aos demais Vereadores que os balancetes do Executivo Municipal se encontram a disposição dos 
interessados para consulta. O Primeiro Secretário seguiu com a leitura das matérias. 06 – Ofício n. 
005/2020 da Secretaria Municipal de Obras – resposta ao Oficio n. 003/2020 de autoria do Vereador Elcio 
Silva Reis, 07 – Ofício n. 006/2020 da Secretaria Municipal de Obras – resposta ao Oficio n. 001/2020 de 
autoria do Vereador David Ursulino de Moura, 08 – Ofício n. 007/2020 da Secretaria Municipal de Obras – 
resposta ao Oficio n. 001/2020 de autoria do Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos, 09 – Oficio n. 
041/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral – encaminhando Projeto de Lei n. 012 de 21 de 
fevereiro de 2020 que “Autoriza o pagamento do piso salarial nacional ao magistério municipal de Barra do 
Turvo, retroativo a 01 de janeiro de 2020”. II - Do Legislativo Municipal: 01 – Projeto de Lei n. 10/2020 de 
19 de fevereiro de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim que “Institui a Semana da 
Mulher no Município de Barra do Turvo – SP e dá outras providências”, 02 - Projeto de Lei n. 13/2020 de 
21 de fevereiro de autoria do Vereador Elcio Silva Reis que “Dá denominação a logradouro público que 
especifica, no Bairro Indaiatuba, Município de Barra do Turvo - SP”, 03 – Indicação n. 08 de autoria do 
Vereador Elcio Silva Reis sobre a necessidade de que sejam colocadas manilhas na Estrada que dá 
acesso a Serra da Bironha, no Bairro Barro Branco, 04 – Indicação n. 09 de autoria do Vereador Elcio 
Silva Reis sobre a necessidade de que as manilhas que estão há mais de 3 anos guardadas no Barracão 
da Prefeitura sejam encaminhadas para o Bairro Pinheirinho dos Francos, 05 – Requerimento – Moção de 
Aplauso ao Sr. Waldemar Gonçalves dos Reis. O Requerimento passou para a Ordem do Dia, 06 - 
Balancetes da Receita e da Despesa do Legislativo Municipal relativos ao mês de janeiro de 2020, O 
Presidente informou que os balancetes do Legislativo Municipal se encontram a disposição dos 
interessados para consulta. Não houve matérias para o Expediente de Terceiros. 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 que constou da seguinte pauta: 01 - Projeto de Lei n. 04/2020, 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”, 02 - 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, 03 - 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”, 04 - Requerimento – Moção de Aplauso ao Sr. Waldemar Gonçalves dos Reis. 
O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 
04/2020. Usou da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando que a Sra. Maria Nizete trabalhou na escola 
desde os tempos em que a própria professora fazia a merenda dos alunos, finalizou se colocando 



favorável à aprovação do presente Projeto. Na sequencia fez uso da palavra o Vereador José Sandro 
Rodrigues do Nascimento falando sobre a trajetória exemplar da Sra. Maria Nizete, disse ainda que 
gostaria de ter feito uma moção de aplausos, mas não pode então essa foi a forma encontrada para tal 
homenagem. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim 
parabenizando o colega Vereador José Sandro pela autoria do Projeto, falou das boas lembranças que 
tem da Sra. Maria Nizete, uma professora exemplar, dedicada que exercia sua profissão com muito amor e 
seriedade. Finalizou dizendo que sua trajetória será eternizada com a denominação desta rua. Em seguida 
fez uso da palavra o Vereador Alcídio Bonrruque se colocando favorável à sua aprovação. Logo após o 
Vereador David Ursulino de Moura falando sobre os esforços dos professores dentro e fora da sala de 
aula, procurando fazer o melhor. Finalizou se colocando favorável à aprovação e falando sobre alguns 
bairros que tem enfrentado dificuldades com o transporte escolar. Em seguida os Vereadores João Martins 
Prestes e Cícero de Moura Neto se colocaram favoráveis a aprovação do Projeto. Após discussão, o 
Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 004/2020 em votação 
sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do 
item 02 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 05/2020. Como ninguém quis fazer uso da palavra o 
Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 005/2020 em votação 
sendo aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade a Ordem do Dia o Presidente da Sessão 
colocou em discussão o objeto do item 03 da Ordem do Dia: Projeto de Decreto Legislativo 03/2020. Fez 
uso da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas justificando a autoria de tal Projeto, dizendo 
que resolver homenagear a Sra. Vera levando em consideração sua trajetória no município, lecionando 
como professora por muitos anos, foi ainda secretária municipal, aqui formou família e teve filhos. Na 
sequência fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis se colocando favorável a aprovação do Presente 
Projeto. Na sequência fez uso da palavra o Vereador José Sandro, David Ursulino de Moura, João Martins 
Prestes e Cícero de Moura Neto, se colocando favoráveis a aprovação do Projeto. Após discussão, o 
Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei de Decreto Legislativo n. 
03/2020 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em 
discussão o objeto do item 04 da Ordem do Dia: Requerimento – Moção de Aplauso ao Sr. Waldemar 
Gonçalves dos Reis. Fez uso da palavra o Vereador e autor da Propositura João Martins Prestes 
justificando a presente moção. Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, 
colocou o Requerimento em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo outras 
matérias para a Ordem do Dia o Presidente da Sessão declarou aberto o uso da Tribuna aos Vereadores 
inscritos regimentalmente. Fez uso da Tribuna o Vereador David Ursulino de Moura falando sobre sua 
visita ao Gabinete do Deputado Samuel Moreira no qual foi liberada uma Emenda para o Município. Falou 
ainda sobre sua ida até a Comunidade Quilombola onde pode receber várias reivindicações por parte da 
população, agradeceu os Vereadores Elcio e Alcídio pela presença na inauguração do Centro 
Comunitário. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre sua visita a 
Comunidade Quilombola, relatou que esteve no Bairro Barreiros nos dias em que estavam sendo feitas as 
obras do asfalto, disse que estavam jogando o asfalto na chuva e que o engenheiro responsável condenou 
a obra por conta de tal atitude. Falou ainda sobre o Projeto do Cargo de Segurança do Trabalho, disse que 
funcionários trabalham sem o EPI´s e que isso pode ser constatado em cada visita que tem sido feita nas 
obras no Município. Falou sobre a revisão salarial do Magistério e sobre a licitação para a aquisição de 
uma ambulância nova. Voltou a falar sobre a situação precária dos veículos da saúde, citando os pneus 
carecas e a falta de freios. Parabenizou o Sr. Roberto Catarina pela pintura que está sendo feita no Posto 
de Saúde e o pessoal da Secretaria da Agricultura pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Falou sobre 
as RDS e a reunião que está marcada para discutir o Plano de Manejo. Em seguida fez uso da Tribuna o 
Vereador Luiz Mendes Cardoso falando que devem discutir em separado a questão das RDS e solicitou o 
apoio dos demais Vereadores nesta questão. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os 
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 09 de 
março do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 10 horas e 
45 minutos (dez horas e quarenta e cinco 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 09/03/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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