
Ata da 7ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do  
Turvo, realizada aos 11 de maio de 2020. 
 
Aos onze (11) dias do mês de maio 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 7ª 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 6ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura realizada aos 

27 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. 098/2020 da Secretaria Municipal de Administração – encaminhando Projeto de 

Lei n. 029 de 27 de abril de 2020 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual para o Exercício de 2021 e dá outras providências”, 02 – Oficio n. 099/2020 da 

Secretaria Municipal de Administração – encaminhando Projeto de Lei n. 030 de 27 de abril 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. 100/2020 da Secretaria Municipal de 

Administração – encaminhando Projeto de Lei n. 031 de 29 de abril de 2020 que “Dispõe sobre 

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

Especial e dá outras providências”, 04 – Ofício n. 101/2020 da Secretaria Municipal de Administração – 

encaminhando Projeto de Lei n. 032 de 29 de abril de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, 

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

providências”, 05 - Ofício n. 104/2020 da Secretaria Municipal de Administração – Solicita retirada dos 

Projetos de Lei n. 028 que “Altera o anexo III da Lei Municipal n. 579/2017 e dá outras providências” e 

Projeto de Lei n. 31 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o Poder Executivo criar dotação 

orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”. II - Do Legislativo Municipal: 

Emenda Modificativa n. 01/2020 – Emenda modificativa que altera o artigo 3º do Projeto de Lei n. 022 de 

02 de abril de 2020 que “Dispõe sobre o Serviço Funerário, e dá outras providências”. 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 - Projeto de Lei n. 025 de 07 de abril de 2020 que “Denomina Estrada 

Municipal Domingos Bonrruque a Estrada Vicinal do Bairro Ribeirão do Meio e dá outras providências”, 02 

- Projeto de Lei n. 027, de 23 de abril de 2020, “Dá denominação de Estrada Municipal Antônio Cirilo de 

Abreu ao logradouro público que especifica”, 03 - Emenda modificativa que altera o artigo 3º do Projeto de 

Lei n. 022 de 02 de abril de 2020 que “Dispõe sobre o Serviço Funerário, e dá outras providências”, 04 - 

Projeto de Lei n. 022 de 02 de abril de 2020 que “Dispõe sobre o Serviço Funerário, e dá outras 

providências”. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: 

Projeto de Lei n. 025 de 07 de abril de 2020 que “Denomina Estrada Municipal Domingos Bonrruque a 

Estrada Vicinal do Bairro Ribeirão do Meio e dá outras providências.”. Usou da palavra o Vereador 

Davison Jesse Rodrigues Bicas falando sobre o Projeto de sua autoria como uma maneira de homenagear 

uma pessoa que é pioneira naquele bairro, cujos filhos ainda moram naquele lugar, então nada mais justo 

que homenageá-lo desta maneira, finalizou solicitando o apoio dos demais edis para aprovação do 

presente Projeto. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis parabenizando o autor do 

Projeto. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Alcídio Bonrruque agradecendo o Vereador Davison 

pela autoria do Projeto que homenageia seu tio, pioneiro e um dos fundadores daquele bairro. Na 

sequencia fez uso da palavra a Vereadora Fátima parabenizando o Vereador pela autoria do Projeto e se 

colocando favorável à aprovação do mesmo. 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. 025/2020 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o 



Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 02 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 027, 

de 23 de abril de 2020, “Dá denominação de Estrada Municipal Antônio Cirilo de Abreu ao logradouro 

público que especifica.” Usou da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas falando sobre o 

homenageado neste Projeto, segundo ele uma pessoa pioneira daquele Bairro, falou sobre a trajetória do 

Sr. Antônio Cirilo no local e a justa homenagem, finalizou solicitando o apoio dos nobres Edis para 

aprovação do Projeto de sua autoria. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando 

sobre a trajetória do homenageado no Bairro. Na sequência fez uso da palavra o Vereador Alcídio 

Bonrruque parabenizando o autor do Projeto por sua autoria. Após discussão, o Presidente da Sessão 

Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 027/2020 em votação sendo aprovado por 

unanimidade de votos. Dando sequência o Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 

03 da Ordem do Dia: Emenda modificativa que altera o artigo 3º do Projeto de Lei n. 022 de 02 de abril de 

2020 que “Dispõe sobre o Serviço Funerário, e dá outras providências”. Usou da palavra o Vereador Elcio 

Silva Reis se colocando favorável a aprovação da Emenda e falando que cinco anos é um período muito 

longo. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim se colocando 

favorável a aprovação da Emenda e falando que já houve apontamentos relacionados a longos períodos 

de concessão de serviços, desta maneira acha cabível a mudança. Em seguida fez uso da palavra o 

Vereador Alcídio Bonrruque também se colocando favorável a aprovação da Emenda. Após discussão, o 

Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou a Emenda Modificativa n. 01/2020 em 

votação sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 04 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 022 de 02 de abril de 2020 que “Dispõe 

sobre o Serviço Funerário, e dá outras providências”.  Usou da palavra o Vereador Elcio Silva Reis, 

dizendo que este foi um Projeto polêmico que trata sobre a concessão de serviços funerários para o 

Município, disse que não se trata de uma licitação e falou que pode ainda haver prorrogação deste tempo. 

Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 

022/2020 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 que esteve acompanhando os 

serviços de manutenção das estradas, citou o bueiro do Bairro Santigo que foi feito e em nome dos 

moradores agradeceu a benfeitoria. Relatou que esteve no Bairro Pinheirinho dos Francos e foi até a 

comunidade verificar a situação da abertura de estradas no mesmo local, que não havia sido feita por 

conta de uma liberação e que na última sexta feira já deu início às obras. Falou ainda sobre a questão da 

saúde, realizando cobranças por mais ambulâncias, pois a única que tem ainda está sem placa enquanto 

outras duas continuam encostadas, em conversa com o Prefeito foi informado que está esperando a 

liberação de um dinheiro vindo do Governo para aquisição de um novo veículo, falou sobre os casos de 

Covid-19 e citou o Sr. Getúlio que foi atendido pelo Estado do Paraná e a contagem de casos que vem 

sendo feita no Município de maneiro errônea, citou mais cinco casos confirmados entre os funcionários da 

saúde, pessoas da linha de frente do combate ao vírus, disse que devemos cuidar mais do grupo de risco 

e respeitar ao próximo por que se não os casos irão aumentar. Em seguida fez uso da palavra o Vereador 

Davison Jesse Rodrigues Bicas agradecendo a presença de todo público presente, agradeceu a 

compreensão dos colegas vereadores na votação dos Projetos de sua autoria e conversou a respeito da 

morte do Ex-prefeito Edinho, pessoa importante para o nosso Município, que governou de uma maneira 

diferente mas trabalhou em favor dos mais pobres e necessitados, que deixou obras significativas em 

nosso Município e irão durar por longos anos ainda, disse que acabou-se uma era politica de uma pessoa 

amada por uns e odiado por outros, disse que todos esses eleitores irão atrás de outro destino agora e 

que restaram apenas duas linha politicas no Município, que em respeito a todos esses eleitores está 

propondo um Projeto de Lei que dará nome do Ex-Prefeito Edinho em uma das Avenidas mais importante 

de Barra do Turvo, solicitou o apoio dos demais vereadores para aprovação da propositura. Dando 

sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura falando sobre a Secretaria de Justiça e 

Cidadania e Fundação Itesp, falando que fizeram uma pesquisa de preços de produtos de origem 

quilombola e outras cooperativas que estão sendo doadas mais de 1.400 cestas  alimentos a aldeias 

indígenas do Vale do Ribeira neste primeiro momento, disse que estão sendo licitadas mais cestas e que 

neste momento de pandemia é uma maneira de ajudar o produtor e também aquele que não tem 

condições de comprar alimentos neste momento difícil, disse que nós que estamos na área rural não 

sentimos tanto a crise, mas quem está nos grandes centros já sente as coisas apertarem, disse que as 



coisas não irão se acalmar tão cedo. Relatou sua viagem a  cidade de Apiaí onde esteve conversando 

com o Prefeito e disse que lá estão mutando nas ruas por que a situação está precária com relação a esse 

vírus, foi ainda averiguar a situação das comunidades de quilombo, falou sobre o apoio dos demais 

vereadores que tem acompanhado sua luta com relação aos quilombos, citando o PAA e a busca por 

recursos para as cooperativas, falando ainda das conquistas das comunidades que já foram contempladas 

com recursos. Disse que é uma satisfação imensa poder trazer o PAA novamente ao Município, pois é de 

grande importância para os produtores do Município, que se empenhou e se dedicou ao máximo por essa 

conquista. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores Vereadores e Senhora 

Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 25 de maio 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 25/05/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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