
Ata da 3ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do 
Turvo, realizada aos 09 de março de 2020. 
 
Aos nove (09) dias do mês de março 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 3ª 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 2ª 

(segunda) Sessão Ordinária da 4ª (quarta) Sessão Legislativa, da 13ª (décima terceira) Legislatura, de 27 

de fevereiro de 2020 e Ata da 2ª (segunda) Sessão Extraordinária da 4ª (quarta) Sessão Legislativa, da 

13ª (décima terceira) Legislatura, de 27 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 – Oficio n. 42 da Secretaria Municipal de Administração – 

Resposta ao Oficio n. 17/2019 de autoria dos Vereadores Elcio Silva Reis e Alcídio Bonrruque, 02 – Oficio 

n. 44 da Secretaria Municipal de Administração – Resposta ao Oficio n. 007 de autoria do Vereador Elcio 

Silva Reis, 03 – Oficio n. 45 da Secretaria Municipal de Administração – Encaminha Projeto de Lei n. 015 

de 28 de fevereiro de 2020 que “Altera o Texto normativo da Lei Municipal n. 597 de 29 de dezembro de 

2017 e dá outras providências”, 04 – Oficio n. 46 da Secretaria Municipal de Administração – Encaminha 

Projeto de Lei n. 016 de 28 de fevereiro de 2020 que “Cria o Parque Municipal Encontro das Águas”, 05 – 

Oficio n. 56 da Secretaria Municipal de Administração – Encaminha Projeto de Lei n. 018 de 05 de março 

de 2020 que “Autoriza a Concessão de Uso de Bem Público Municipal e dá Outras Providências”, 06 – 

Oficio n. 060 da Secretaria Municipal de Administração – solicita retirada dos Projetos de Lei n. 02 que 

“Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX (nove) do art. 37 da Constituição Federal, e dá 

outras providências”, Projeto n. 03 que “Dispõe Sobre a Criação de Cargos Públicos Temporário de 

Médico Plantonista, Fixa os Vencimentos e Dá Outras Providências” e Projeto de Lei n. 15 que “Altera 

Texto Normativo da Lei Municipal n. 597 de 29 de dezembro de 2017 e dá Outras Providencias”. II - Do 

Legislativo Municipal: 01 – Projeto de Lei n. 14 de 27 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre a Revisão 

Geral Anual aos Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo e dá Outras Providências”, 02 – 

Projeto de Lei n. 17 de 04 de março de 2020 que “Dispõe sobre a reajuste do auxílio alimentação dos 

servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo e dá Outras Providências”, 03 – Requerimento – 

Moção de Aplauso ao Projeto IBBT de Judô. O Requerimento passou para a Ordem do Dia, 04 – Indicação 

n. 011/2020 de autoria do Vereador José Sandro Rodrigues do Nascimento - indicando ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, a necessidade de determinar ao setor correspondente - (obras) providências urgentes 

no sentido de realização dos serviços de canalização das águas pluviais e colocação de manilhas na Rua 

Astério Joaquim de Moraes em carater de urgência. III – De Terceiros: 01 – Oficio n. 056/2020 da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – resposta ao Oficio n. 002/2020 de autoria 

do Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas. 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. 10, de 19 de fevereiro de 2020 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. 11, de 19 de fevereiro de 2020 que “Altera o 

Anexo III (três) da Lei Municipal n. 598 de 29 de dezembro de 2017 e dá outras providencias”, 03 - 

Requerimento – Moção de Aplauso ao Projeto IBBT de Judô. O Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 10. Usou da palavra a Vereadora Fátima 

Medeiros de Souza Amorim solicitando o apoio dos nobres Edis para a aprovação do Projeto de sua 

autoria, falou da importância da presente proposta como forma de homenagear mulheres que se destacam 

na sociedade barraturvense. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis parabenizando a 



vereadora pela autoria do Projeto. Na sequencia fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues 

Bicas parabenizando a Vereadora pela autoria do Projeto. Em seguida fez uso da palavra o Vereador 

Alcídio Bonrruque parabenizando a autoria do Projeto. O Presidente Cícero de Moura Neto também 

demonstrou apoio ao Projeto. Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, 

colocou o Projeto de Lei n. 010/2020 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. 11. Usou da 

palavra o Vereador Elcio Silva Reis solicitando que seja realizada a leitura do Projeto e do Impacto 

Financeiro realizado pela Prefeitura. O primeiro Secretário realizou a leitura solicitada. Retomou o uso da 

palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando que ficou na duvida pois o impacto financeiro está diferente do 

inicial. Na sequência fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos se colocando 

favorável a aprovação do presente Projeto, pois está criando empregos e renda para o município, disse 

ainda que se está dentro do limite prudencial é correto. Após discussão o Presidente da Sessão Vereador 

Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 011/2020 em votação sendo aprovado por 05 votos 

favoráveis, houve duas abstenções por parte da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim e por parte 

do Vereador Alcídio Bonrruque, o Vereador Elcio Silva Reis votou contra. Dando continuidade à Ordem do 

Dia o Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 03 da Ordem do Dia: Requerimento – 

Moção de Aplauso ao Projeto IBBT de Judô. Fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis solicitando o 

apoio dos demais edis para aprovação do requerimento de sua autoria e falando sobre o trabalho que o 

Projeto vem desenvolvendo no Município. Na sequência fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse 

Rodrigues Bicas parabenizando o Vereador pela autoria do Requerimento e falando da importância do 

Projeto de Judô para o Município. Na sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura 

falando sobre a importância do Projeto de Judô. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes 

Cardoso dos Santos solicitando o apoio dos demais para aprovação do presente Requerimento. 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 palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos cumprimentando a todo público presente, 

falou ainda sobre seu sonho de criar uma associação para os produtores e que agora está se tornando 

realidade, pois o Sr. João Moraes está dando início ao Projeto, agradeceu os responsáveis Sr. João e 

Prefeito Dr. Jefferson. Falou ainda sobre o repovoamento dos rios, sobre o plantio do Palmito Jussara e o 

apoio dado pela Prefeitura em todos eles. Finalizou sua palavra falando sobre a questão da construção de 

fossas em praticamente todo o município. Em seguida fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de 

Moura cumprimentando as mulheres sobre o dia delas, se referindo ao 09 de março. Falou sobre a 

liberação das verbas para construção de 02 tanques de alevinos, falou sobre o Projeto do Palmito Jussara 

e sobre as mudanças na Secretaria da Agricultura, que agora tem apoiado mais os agricultores do 

Município, principalmente na questão da comercialização. Dando sequencia fez uso da palavra o Vereador 

Elcio Silva Reis falando sobre a Emenda do Deputado Alexandre Leite e outras Emendas que já chegaram 

ao Município, falou sobre as aulas no Bairro paraíso e as providências que foram tomadas pela secretaria 

de Educação. Sobre a dengue falou que se informou e que a vigilância sanitária já está tomando as 

devidas providências, falou ainda sobre o aumento de casos confirmados e fez algumas cobranças com 

relação ao atendimento em casos suspeitos. Finalizou sua palavra parabenizando o Sr. João Barroca pelo 

trabalho que vem sendo realizado na secretaria em que está responsável. O Presidente da sessão 

concedeu o uso da palavra ao Sr. João Antônio Moraes falando sobre os eventos que irão se realizar no 

aniversário da cidade, como cavalgada, recepção e costelada no recinto do rodeio, falou sobre a 

regularização da associação de produtores que vai ser feita através desse evento, pois a mesma possui 

alguns débitos que precisam ser quitados, falou da importância da associação, tais como um CNPJ forte 

para ser usado na comercialização e vai representar a todos os produtores de barra do turvo, produtores 

de pupunha, banana, etc. Falou que através dos financiamentos do governo os produtores poderão se 

alavancar na questão de comércio e produção, citou que no dia do evento terá uma exposição de produtos 

aqui da região e que espera que tal exposição aumente a cada ano, o evento contará ainda com prova do 

laço e barraquinhas. Finalizou sua palavra solicitando o apoio de todos para realização do evento, falando 

também sobre o projeto Jussara e a comercialização que já vem sendo feita pelos quilombos da região. O 

Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas falou sobre como será organizado o evento em comemoração 



ao aniversário do Município, sobre as solenidades e entrega de honrarias. Logo em seguida o Presidente 

da sessão concedeu o uso da palavra ao Prefeito Dr. Jefferson Luiz Martins que falou sobre a importância 

de poder fazer uso da palavra, pois dessa maneira pode responder alguns questionamentos, disse que 

gostaria de falar neste momento como médico e não como Prefeito, falou sobre as pessoas que tem 

procurado o atendimento de saúde nos casos em que há suspeita de dengue e que os procedimentos 

realizados inicialmente são: triagem, prova do laço, se a mesma der positivo é solicitado de imediato um 

hemograma, se houver alteração será pedido a sorologia para a dengue, a prefeitura conseguiu comprar 

em torno de 100 exames desse tipo com a finalidade de rastrear a dengue, o resultado chega em uma 

semana. Fez uma breve explicação de como a dengue é transmitida e quais são os sintomas. Falou que a 

prefeitura irá rastrear os casos positivos, com relação a SUCEN o Município de Barra do Turvo é o que 

menos tem casos, mesmo assim foi determinado a secretaria que fossem adquiridas as máquinas para 

pulverizar a cidade como mais uma forma de ação contra a dengue, relatou que foi feita a orientação nas 

casas sobre os cuidados necessários para evitar os focos do mosquito e que foi feito um bom serviço. 

Falou ainda que pretende investir mais nesta questão e em frentes de trabalho para ter um melhor 

resultado e para que no ano que vem tenhamos uma melhora e não uma piora da situação, que sabíamos 

que a dengue chegaria ao município, pois temos o habitat perfeito para a proliferação do mosquito, cabe 

agora conduzir a questão da melhor maneira possível, disse que nesse primeiro momento a dengue não 

leva ninguém a morte a não ser no caso de dengue hemorrágica que é o quadro sucessivo de dengue 

comum, onde a pessoa fica mais suscetível e sim leva a morte, disse que esse mosquito em questão não 

transmite apenas a dengue mas outras doenças também, falou que o único medicamento que pode ser 

usado é a dipirona e soro hidratante, no caso da dengue hemorrágica as vezes se faz necessário fazer 

uma transfusão de sangue por conta das plaquetas que são destruída e lesionam o fígado, tanto que 

outros remédios são proibidos no caso de dengue, por que outros medicamentos são metabolizados pelo 

fígado então iriam piorar a situação, nesse caso recomenda-se muita hidratação e apenas dipirona. 

Aproveitou o momento para agradecer os vereadores pela parceria, pois sem os vereadores nada seria 

feito, relatou que quando jovem trabalhava na roça e teve a oportunidade de se tornar médico trabalhando 

muito também, com amor e carinho, a população achou que deveria ser prefeito e também tem trabalhado 

muito, acorda todos os dias cedo, vai as secretarias, faz o que está ao seu alcance e acha que tem se 

esforçado ao máximo para melhorar a questão , pois quando assumiu o município a questão estava bem 

difícil, diz que tem orgulho do que foi feito, estão pagando dívidas, trabalhando, fazendo obras, agradeceu 

aos nobres Deputados pelo apoio, pelas emendas, citou a Emenda do Deputado Alexandre que estão 

vendo a possibilidade de ser investida no esporte, a Emenda do Samuel no valor de 1 milhão e meio que 

já está na Caixa Econômica, a Emenda do Welington Moura no valor 1 milhão e trezentos. Falou sobre os 

lotes do petróleo que vão ser investidos em pelo menos 05 ruas do Município e citou que as emendas do 

Samuel e Welington não daria para asfaltar toda a Cidade mas com o anti-pó vão conseguir atender quase 

toda a cidade, falou sobre a praça do dois rios pois acha um desperdício de espaço a maneiro como está 

hoje, falou sobre a regularização do local e sobre os demais parques municipais que serão feitos, dentre 

eles o da Cachoeira Dito Salu, o Fria, o Encontro dos Rios e o do Pico do Caldeirão, são espaços perdidos 

que com investimento e estrutura vão engrandecer o Município. Falou sobre o valor 365 mil para placas de 

identificação do Município, falou sobre a questão dos Parques e do trabalho realizado junto ao Sr. João 

Barroca, finalizou sua palavra falando sobre os investimentos feitos na Educação e Saúde, sendo que o 

maior investimento na áreas da saúde não aparece, que é o tratamento de esgotos, dentre eles a 

construção de fossas sépticas para melhorar o saneamento básico, falou sobre as ambulâncias que foram 

compradas e que tem mais uma para chegar. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os 

Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 23 de 

março do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 20 horas 

(vinte horas). 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 23/03/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE.     
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