
Ata da 4ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do 
Turvo, realizada aos 23 de março de 2020. 
 
Aos vinte e três (23) 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 4ª 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 da seguinte Ata: Ata da 3ª Sessão 

Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, de 09 de março de 2020. Discutida e votada, foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente da Sessão determinou ao Primeiro Secretário a leitura das 

seguintes Matérias do Expediente: I - Do Executivo Municipal: 01 – Oficio n. 061 da Secretaria Municipal 

de Administração – Encaminha Projeto de Lei n. 019 de 09 de março de 2020 que “Dispõe sobre a 

constituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e os Procedimentos de Inspeção Sanitária em 

estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências”, 02 - Balancetes da 

Receita e da Despesa do Executivo Municipal relativos ao mês de fevereiro de 2020. O Presidente 

informou aos demais Vereadores que os Balancetes se encontram a disposição dos interessados para 

consulta. II - Do Legislativo Municipal: 01 – Projeto de Lei n. 020 de 18 de março de 2020 que “Altera o 

Anexo III da Lei Municipal n. 670 de 11 de setembro de 2019 e dá Outras Providencias”, 02– Projeto de 

Resolução n. 01, de 16 de março de 2020, que “Dispõe sobre a fixação dos Subsídios dos Vereadores e 

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, para a Legislatura a se iniciar em 1º de janeiro de 2 

021”, 03 - Indicação n. 12 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis – sobre a necessidade de que seja 

realizada a aquisição de um gerador de energia para o Pronto Socorro Municipal, tal solicitação se faz 

necessário, visto que as constantes quedas de energia causam um enorme transtorno aos profissionais da 

saúde e pacientes que necessitam de atendimento, 04 - Indicação n. 13 de autoria do Vereador Elcio Silva 

Reis – sobre a necessidade de que seja realizada com urgência a manutenção e reparos na estrada que 

passa pela Serra da Bironha, tais melhorias são necessárias para sua utilização adequada, objetivando 

proporcionar aos moradores e transeuntes melhores condições de tráfego e segurança, 05 – Indicação n. 

14 de autoria do Vereador José Sandro doNascimento – sobre a necessidade de que seja realizado 

serviços para disponibilizar acesso à Internet na praça central e na praça localizada no Bairro Boa 

Esperança, com WIFI liberado para a população, de maneira à oferecer um espaço de lazer sadio para a 

população, 06 - Balancetes da Receita e da Despesa do legislativo Municipal relativos ao mês de fevereiro 

de 2020. III – De Terceiros: 01 – Oficio n. 09/2020 da Secretaria Municipal de Educação - resposta ao 

Oficio n. 04/2020 apresentando informações requeridas (nome dos alunos destaque ref. ano de 2019). 
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. 014 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. 016 de 28 de 

fevereiro de 2020 que “Cria o Parque Municipal Encontro das Águas”, 03 – Projeto de Lei n. 017 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”, 04 - 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.” O Presidente da 

Sessão colocou em discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 014. Usou da 

palavra o Vereador Elcio Silva Reis se colocando favorável a aprovação do presente Projeto, falando que 

o reajuste está de acordo com a Lei.  Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura 

Neto, colocou o Projeto de Lei n. 014 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. 016. Como 

ninguém quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o 

Projeto de Lei n. 016 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão 

colocou em discussão o objeto do item 03 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 017. Como ninguém quis 



fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 

017 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 04 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 018. Usou da palavra o Vereador Elcio 

Silva Reis se colocando favorável à aprovação do presente Projeto, que será bom para os nossos jovens 

que desejam estudar. Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o 

Projeto de Lei n. 018 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. Usou da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre as Emendas vindas 

de Deputados e as Licitações, também falou sobre as Emendas que vem através dos Ministérios. Sobre a 

Educação falou sobre a questão das denuncias com relação as merendas, disse que conversou também 

com nutricionista e que realmente há falta de produtos e outros não são da qualidade que são compradas, 

disse que foi correria mas que a questão foi resolvida, disse que o Prefeito posta em redes sociais que não 

há falta de merenda escolar porém pode constatar em visita que a situação não é essa, falou ainda sobre 

a diferença do está descrito no Portal da Transparência e do vem para as escolas, citando que no portal 

está descrito Carne Moída de Patinho e não é a mesma que está na escola. Disse que fez o seu trabalho 

como Vereador, que são críticas construtivas, mas que sabe que não agradam a todo mundo, falou ainda 

sobre as novas regras que foram impostas para visita dos Vereadores nos recintos escolares. Falou sobre 

as visitas a escola do Bairro Barreiros e a necessidade de limpeza que já foi solicitada através de Oficio, 

falou também sobre outras escolas que necessitam de limpeza citando a escola do Bairro Divisa e 

reforma. Sobre a saúde disse que esteve em conta com a SUCEN, falando a respeito dos casos de 

dengue que foram relatados, falou sobre a compra das bombas que ainda não foram feitas como foi dito 

pelo Prefeito anteriormente, relatou que não há necessidade de realizar a compra dos equipamentos pois 

a SUCEN faz o empréstimo sempre que preciso, que precisa de três funcionários do Executivo para 

participar de um treinamento. Falou sobre a quantidade de casos relatados e quantidade de exames que 

foi comprada pelo Executivo para confirmar a dengue, disse que faz cobranças pelo bem do Município. 

Falou sobre a questão do Coronavírus e as medidas que vem sendo adotadas por parte da Secretaria de 

Saúde, falando também sobre a questão das ambulâncias que precisam com urgência ser resolvida e 

sobre os geradores de emergência, falou sobre as Emendas do Milton Leite e agradeceu a Prefeitura pela 

suplementação. Finalizou sua palavra falando sobre o falecimento do Ex-Vereador Alcides Staben. Em 

seguida fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos falando sobre sua viagem a São 

Paulo juntamente ao Prefeito e Secretário de desenvolvimento econômico, onde estiveram discutindo as 

ações que massacram a população das RDS do Município, falou sobre a proposta apresentada na ocasião 

e a partir dos novos processos serão enviados ao Executivo solicitações a esse respeito, falou sobre as 

propostas para as nascentes e rios importantes do Município e que solicitaram recursos para realizar a 

preservação e repovoamento das nascentes e cabeceiras d’água, falou sobre a briga pelo Rio Turvo e a 

preocupação com o Rio Pardo e os trabalhos da Sabesp nesse local. Falou sobre a queda de energia que 

ocorreu no município e relatou que já foi encaminhado um Oficio solicitando uma reunião com a empresa 

responsável para tratar esse assunto. Aproveitou a oportunidade para falar sobre a crise mundial do 

COVID-19. Na sequência fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas falando sobre a 

atual situação do Município com relação ao COVID-19, disse que as pessoas ainda não perceberam a 

gravidade da situação e levam a vida normalmente, pessoas passeando nas praças, crianças nas ruas, 

parece que não se tocaram com a gravidade, falou ainda sobre o pânico que tem sido causado nas redes 

sociais, sobre informações que se multiplicam de maneira equivocada. Falou sobre a conversa que 

tiveram com a funcionária da Saúde Fran e agradeceu os esclarecimentos, ressaltou a importância de que 

seja realizada uma campanha de conscientização da população, parabenizou a Saúde pelo atendimento e 

relatou quando pegou dengue em outra cidade, falando a maneira como foi tratado. Sobre os exames 

citados pelo Vereador Elcio disse que a situação é preocupante, mas no geral a situação é boa, falou 

também sobre a solicitação dos geradores de energia equipamento fundamental principalmente na área da 

saúde. Finalizou sua palavra falando sobre o passamento do Ex-Vereador Alcides Staben. O Presidente 

da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima 

Sessão Ordinária a se realizar dia 13 de abril do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a 

tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 46 minutos (dezenove horas e quarenta e seis). 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 13/04/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE.     
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