
Ata da 6ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do  
Turvo, realizada aos 27 de abril de 2020. 
 
Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril 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 6ª 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 5ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura realizada aos 

13 de abril 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. 092 da Secretaria Municipal de Administração Geral – resposta ao ofício n. 019 de 

autoria do Vereador Cícero de Moura Neto, 02 - Balancetes da Receita e da Despesa do Executivo 

Municipal relativos ao mês de março de 2020. O Presidente da Sessão informou que os Balancetes do 

Executivo Municipal se encontram a disposição dos interessados para consulta.  03 – Ofício n. 096 da 

Secretaria Municipal de Administração – encaminha Projeto de Lei n. 026 de 23 de abril de 2020 que 

“Institui o Código Ambiental Municipal do Município de Barra do Turvo e dá outras providências”, 04 - 

Ofício n. 097 da Secretaria Municipal de Administração – encaminha Projeto de Lei n. 028 de 23 de abril 

de 2020 que “Altera o anexo III da Lei Municipal n. 579/2017 e dá outras providências.” II - Do Legislativo 

Municipal: 01 – Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de março de 2020. O presidente da 

Sessão informou que os balancetes do Legislativo Municipal se encontram a disposição dos interessados 

para consulta, 02 – Projeto de Lei n. 27, de 23 de abril de 2020, “Dá denominação de Estrada Municipal 

Antônio Cirilo de Abreu ao logradouro público que especifica”, 03 – Requerimento do Vereador Luiz 

Mendes Cardoso dos Santos justificando sua ausência na 3ª Sessão Extraordinária realizada aos 20 de 

abril de 2020, solicitando o acolhimento do pedido e autorização de justificação, conforme atestado médico 

comprobatório em anexo. O Requerimento passou para a Ordem do Dia. III – De Terceiros: Não houve 

matérias 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 - Julgamento das Contas do Executivo Municipal de 2016, de Responsabilidade do Ex-

Prefeito Henrique da Mota Barbosa e Vice-prefeito Antônio Carlos de Lima, com votação do Projeto de 

Decreto Legislativo n. 04 de 17 de abril de 2020, referente ao Processo TC 003823/989/16, 02 - 

Requerimento do Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos justificando sua ausência na 3ª Sessão 

Extraordinária realizada aos 20 de abril de 2020, solicitando o acolhimento do pedido e autorização de 

justificação, conforme atestado médico comprobatório em anexo. O Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia, passando a palavra ao Relator das Contas que pode 

fazer uso da palavra por até 20 minutos. Fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos 

falando sobre as dificuldades encontradas pelo Prefeito Henrique e seu substituto responsável pelo Carlos 

Bau, falou sobre as perdas de recurso e a redução de horas extras, muitas pagas indevidamente e 

extinção de cargos em comissão do executivo, falou sobre o parcelamento de dívidas e as dívidas de 

FGTS e INSS dos servidores. Falou que na época o Município não conseguia emitir a Certidão Positiva e 

desta maneira não conseguia novos convênios. Parabenizou o Sr. Carlos pela maneira que conduziu a 

crise e reverteu a situação, relatou que na época houve quebra de contratos e outras manobras para 

recuperar o orçamento do Município, finalizou se colocando favorável à aprovação de suas Contas. Em 

seguida foi passada a palavra aos Vereadores que puderam fazer uso da palavra por até 15 minutos cada. 

Fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis dizendo que quando acompanhou desde o início quando o 

Sr. Carlos Bau assumiu a Prefeitura e puderam acompanhar a situação, disse que as outras contas desse 

mesmo Prefeito já foram rejeitadas, relatou que quando o Sr. Carlos assumiu o FPM já estava bloqueado e 

que sabe o que o Sr. Carlos passou na época em que esteve responsável pela Prefeitura, disse que foi 

uma época muito triste, pois por determinação da justiça tiveram que demitir vários funcionários, citou a 



extinção de cargos e a demissão de funcionários ociosos, relatou as denúncias feitas por alguns 

munícipes  na época, quando pediram a cassação do seu mandato, usando de mentiras. Mesmo com toda 

a investigação, o processo foi arquivado por falta de provas. Relatou que o resultado de todos os esforços 

foi entregar a Prefeitura com um caixa de 2 milhões, finalizou sua palavra dizendo que por todas essas 

coisas o parecer da Comissão é favorável à aprovação das Contas em questão. Em seguida fez uso da 

palavra o Vereador David Ursulino de Moura relatando tudo que o Ex-prefeito Carlos passou na época em 

que foi responsável pala Prefeitura, falou dos sufocos passados por ele ao assumir a Prefeitura e relatou a 

época em que estava trabalhando com o PAA nas comunidades e era necessário fretar caminhões para 

fazer o transporte, falou que na época não tinha combustível para abastecer e que após o Sr. Carlos 

assumiu esse problema não voltou a acontecer. Disse que o Sr. Carlos fez a parte dele, mesmo com 

dificuldades o município caminhou, haviam funcionários que realmente queriam trabalhar. Relatou uma 

viagem onde estiveram juntos e puderam conversar sobre as dificuldades enfrenadas na responsabilidade 

da Prefeitura, disse que não tem como votar contra diante de todos os esforços. Em seguida fez uso da 

palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas falando que na ocasião irão julgar uma Conta apenas, 

de responsabilidade de duas pessoas, de dois prefeitos, com jeitos diferentes de governar, disse que não 

está aqui para criticar nem mesmo julgar, disse que estão votando hoje a terceira Conta do Executivo 

neste mandato, e que assim como hoje o responsável não compareceu e que hoje o Ex-Prefeito Carlos 

Bau que assumiu por poucos meses está presente, tendo o cuidado de acompanhar o trabalho desta Casa 

sobre as Contas de sua responsabilidade. Disse que teve o cuidado de ler os apontamentos e falou sobre 

o percentual da educação que por muito pouco não foi alcançado, falou sobre os percentuais aplicados na 

saúde e educação, relatou que já trabalho na parte contábil de outro município e que sabe como as coisas 

funcionam, falou sobre os investimentos no FUNDEB e Magistério, que tem outros apontamentos que o 

executivo tem que se atentar para não voltar a acontecer, pois são coisas simples, foram apontadas a falta 

de quadras esportivas e laboratórios de informática, porém não apontaram de onde viria o recurso para tal 

benfeitoria, também foi apontado a ausência de escolas para crianças com deficiência, creche para as 

crianças de até 3 anos, mas não se observou que junto a tudo isso também viria a contratação de mais 

funcionários e consequentemente iria estourar o limite da folha, bem como outras despesas. Falou ainda 

sobre as informações referente ao combate à dengue, sobre os parcelamentos, gasto com pessoal, 

finalizou sua palavra dizendo que não acha justo penalizar um dos responsáveis por todo um mandato, 

disse que vota com o relator e pediu o apoio dos demais edis para a aprovação das Contas. Na sequência 

fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim disse que ao analisar os 

apontamentos do Tribunal de Contas encontrou várias divergências, assim como foi descrito anteriormente 

pelo Vereador Davison, agradeceu ao Sr. Carlos Bau que esteve presente na sessão para dar maiores 

explicações sobre suas Contas, falou que a ausência do Ex-prefeito Henrique não se justifica, pois esse 

era o momento dele se justificar, finalizou sua palavra se colocando favorável à aprovação das Contas ref. 

2016. Em seguida foi dada a oportunidade ao Sr. Henrique da Mota Barbosa ou seu Representante Legal 

para fazer uso da palavra por até uma hora. Como ninguém se manifestou foi dada a palavra ao Sr. 

Antônio Carlos de Lima ou representante legal para fazer uso da palavra por até uma hora. Fez uso da 

palavra o Sr. Antônio Carlos de Lima que agradeceu primeiramente a Deus pela oportunidade e a sua 

Secretária de administração na época de seu mandato Sra. Maria das Graças, disse que se defender é 

defender também o outro responsável pelas Contas, pois o julgamento não é feito separadamente, pois se 

fosse desta maneira viriam que o relatório do Tribunal na época de sua gestão é diferente da outra gestão. 

Disse que quando assumiu a Prefeitura por foi por afastamento judicial, determinado pela justiça por duas 

vezes, disse que na época já haviam vários apontamentos do Ministério Público, relatou que quando 

assumiu a Prefeitura teve que tomar decisões, começo falando sobre a redução dos cargos em comissão 

com um termo de compromisso assinado pelo Sr. Henrique que iria ser reduzido, haviam 62 cargos em 

comissão e conseguiu reduzir a maioria dos cargos. Disse que durante sua gestão muitos foram até seu 

gabinete para pedir emprego, mas que contratou apenas 03 funcionários. Falou sobre a Secretária de 

saúde, relatando que a Sra. Silvia a seu pedido permaneceu no comando da saúde até o final do mandato, 

relatou que na época os médicos não queriam vir trabalhar, pois não recebiam pelos plantões, e ela os 

ajudou nesta questão. Citou que na época dispensou dois contratos da educação, pois não tinha a 

prefeitura não tinha como pagar, seriam cerca de 560 mil reais em sete meses, mas que esse dinheiro não 

ficou nos cofres da prefeitura, até porque a prefeitura não tinha esse dinheiro, então dispensou os 

contratos por necessidade, isso fora outras empresas que também precisaram ser dispensadas. Falou que 



todos os setores da prefeitura funcionavam em prédios alugados e que conseguiu acabar com boa parte 

desses contratos, também por falta de dinheiro, disse que até hoje o atual prefeito paga essas dívidas. 

Falou sobre as verbas da Prefeitura e que tiveram que fazer um reparcelamento das dívidas no valor de 10 

milhões de reais, pois o parcelamento não estava sendo pago corretamente, relatou que foram na Receita 

Federal tentando regularizar a situação e conseguiram o reparcelamento do FGTS e INSS. Falou sobre o 

FGTS e uma Empresa que foi contratada por várias Prefeituras para fazer a compensação de INSS, 

recebeu para fazer e não fez. Feito o reparcelamento saiu a absolvição do Prefeito Henrique que na época 

já estava condenado pelo Tribunal de Contas por conta desta empresa, renegociaram a dívida e ele vai 

ser julgado pela justiça. Disse que a Prefeitura não tinha crédito para nada, nem mesmo para comprar a 

merenda escolar, na época foi procurado pelos professores para falar sobre a situação, foi aos comércios 

e descobriu que haviam muitos débitos, não conseguiam compra em nenhum mercado, no mesmo mês 

venceu o contrato do transporte escolar e soube que havia uma clausula de que a merenda escolar não 

viria assim que o contrato fosse assinado, então não assim ou enquanto não se cumpriu o contrato com o 

Estado e Secretaria regional, disse que conseguiram um acordo e que mantiveram a merenda das escolas 

municipais e estaduais até o final do ano e ainda sobrou merenda, disse que muitas vezes foram 

considerados rígidos, mas que tentaram fazer o correto. Relatou que o Ex-prefeito Henrique havia 

conseguido na época uma Emenda no valor de 419 mil para aquisição de uma retroescavadeira, 

conseguiram mudar o objeto da compra e adquiriram uma escavadeira para o Município. Falou sobre a 

doação do terreno para a construção da nova UBS e o asfalto da mesma rua, onde com verbas de uma 

Emenda foi construída a nova UBS, disse que ainda enfrentou problemas com o desvio de verba na época 

em que fio responsável pela Prefeitura, onde o dinheiro foi sequestrado pela justiça, na época ele saiu do 

mandato e o dinheiro não foi depositado nas contas da Prefeitura, foi descoberto a questão dos 

documentos falsos e foram até o Banco do Brasil averiguar a situação e descobriram que o valor foi 

transferido para a conta particular de uma pessoa, o caso foi apresentado a justiça, a câmara e ao Tribunal 

de Contas. Disse que honrou todos os compromissos com INSS e FGTS, apenas no mês de dezembro 

não conseguiram pagar pois houve uma pane e não conseguiram movimentar um centavo. Disse que 

durante seu mandato fez o que estava ao alcance, extinguiu cargos, exonerou funcionários, reduziu horas 

extras, disse que gastou muito com a saúde, pois a área foi priorizada, na época todos os médicos eram 

plantonistas, não é como hoje que o município dispõe de muitos médicos, mesmo com todos os esforços o 

Tribunal ainda apontou algumas coisas com relação aos seletivos realizados. Disse que gostaria muito que 

o Tribunal de Contas estivesse presente no dia a dia para ver todas as dificuldades enfrentadas pelo 

município, que o parecer do Tribunal não é um julgamento, são apontamentos, disse que se fossemos 

fiscaliza-los também acharíamos algumas coisas, lembrou que já respondeu como Presidente desta Casa 

e na época teve que pagar um advogado e recorrer na justiça comum, falou que muitas vezes vem os 

maquinários mas não se vê que junto a isso vem o aumento de combustível, o aumento de folha e outros 

gastos. Disse que hoje está na responsabilidade de uma secretaria e que está à disposição de todos os 

vereadores, pediu que analisem a situação e votem com a razão. Em seguida o Presidente da Sessão 

colocou o Projeto de Decreto Legislativo n. 04 que “Propõe a rejeição do Parecer do Tribunal de Contas e 

aprovação das Contas de 2016 do Executivo Municipal” em votação, a chamada nominal foi realizada pelo 

Segundo Secretário. Finalizada a votação, computando-se os votos o Decreto foi aprovado por 

unanimidade de votos. Dando continuidade a Ordem do Dia o Presidente da Sessão colocou em 

discussão o Requerimento do Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos justificando sua ausência na 3ª 

Sessão Extraordinária solicitando o acolhimento do pedido e autorização de justificação. Finalizada a 

discussão colocou o Requerimento em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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 David Ursulino de Moura falando sobre a 

pandemia do COVID-19 e as dificuldades que a população vem enfrentando, falou sobre a falta de 

trabalho e mantimentos e que quem está no sitio ainda tem suas roças, mas pra quem mora na cidade as 

coisas começam a apertar, as contas chegam e junto vem as preocupações, disse que a agricultura no 

Município é o forte do Município mas está faltando mais articulação, principalmente na parte da 

comercialização, falta organização, temos que ser realistas com a situação, pois temos condições de 

vender mas a condição de produzir ainda tem dificuldades, o próprio agricultor ainda está desacreditado, 

agradeceu o Prefeito pela compra dos produtos para a merenda escolar, mas disse que falta coragem por 

parte dos agricultores em investir na comercialização e competir com os grandes produtores, tem que 



encorajar os agricultores a pensar grande, falou sobre o projeto do café que está sendo feito pela 

Prefeitura. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis que apresentou seus sentimentos a 

família do Ex-Prefeito Edinho, dizendo que reconhece o trabalho realizado por ele no Município, falou 

sobre o trabelho que vem sendo feito nas estradas e parabenizou a equipe pelo serviço, parabenizou o Sr. 

Carlos Bau pela aprovação das Contas e a Prefeitura pelo projeto das mudas de café e cana e pela ponte 

do Bairro Ribeirão do Meio, finalizou falando sobre as obras de construção da creche e sobre a 

necessidade de instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. Na sequência fez uso 

da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim deixando seus sinceros sentimentos e 

pêsames a toda família do Ex-prefeito Edinho, segundo ela uma pessoa com fama de ser muito rígido e 

severo, mas que fez muito pelo Município de Barra do Turvo, incluindo grandes obras. Parabenizou o 

Prefeito, Secretário Renato e os funcionários da educação pelos kits merenda que foram entregues as 

famílias carentes do Município, parabenizou as obras que estão sendo feitas nas estradas e solicitou que 

os serviços vão até o Bairro São Pedrinho pois a estrada está bem danificada, solicitou ainda que sejam 

instaladas placas de identificação nos prédios públicos do Município, citando postos de saúde e escolas. 

Finalizou sua palavra com uma nota de repúdio ao Jornal Tribuna, que notificou um óbito no município em 

decorrência do COVID-19 de maneira equivocada. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Luiz 

Mendes Cardoso dos Santos falando sobre as Contas ref. 2016, dizendo que há vários apontamentos do 

Tribunal que são de responsabilidade dos servidores que não alimentam o sistema, disse que deve ser 

verificado cada apontamento e dessa maneira procurar melhorar mais a cada dia. Falou sobre a 

agricultura e sobre a produção agrícola, citando agricultores do Município que estão vendendo para 

grandes comércios, parabenizou o Prefeito pelo incentivo no plantio do café e falou sobre os engenheiros 

acompanharem e orientarem o pessoal do campo, falou sobre o convênio com o ITESP que está para ser 

renovado e sobre o planejamento a longo prazo. Finalizou sua palavra falando que o Presidente Jair 

Bolsonaro demitiu 02 secretários, se colocou favorável a atitude e disse que quem decide quem sai e 

quem fica é o Presidente. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores 

Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 11 de maio do 

corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 20 horas e 15 

minutos (vinte horas e quinze 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.      
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