
Ata da 8ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do  
Turvo, realizada aos 25 de maio de 2020. 
 
Aos vinte e cinco (25) 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 8ª 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, Elcio 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 7ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 11 de maio de 2020 e Ata da 4ª Sessão extraordinária 

realizada aos 19 de maio 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. 102/2020 da Secretaria Municipal de Administração – encaminhando 

Leis Municipais n. 694/2020 e 695/2020, 02 - Oficio n. 105/2020 da Secretaria Municipal de Administração 

– encaminhando resposta ao Ofício n. 034 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 03 - Oficio n. 106/2020 

da Secretaria Municipal de Administração – encaminhando resposta ao Ofício n. 018 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 04 - Oficio n. 107/2020 da Secretaria Municipal de Administração – 

encaminhando resposta ao Ofício n. 027 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 05 - Oficio n. 112/2020 

da Secretaria Municipal de Administração – encaminhando Projeto de Lei n. 034 de 18 de maio de 2020 

que “Fica Autorizado o Poder Executivo a antecipar os feriados De Corpus Christi e do Dia da Consciência 

Negra para os dias 21 e 22 de Maio de 2020, durante atual Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do Coronavírus”, 06 - Balancetes da Receita e da Despesa do Executivo 

Municipal relativos ao mês de abril de 2020. O Presidente da Sessão informou que os balancetes do 

Executivo Municipal se encontram a disposição dos interessados para consulta. Em seguida o Primeiro 

Secretário continuou a leitura das matérias do expediente. 07 - Oficio n. 007/2020 do Setor de 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo - encaminhando Receita Corrente Liquida ref. ao 

Primeiro Quadrimestre de 2020, 08 - Oficio n. 113/2020 da Secretaria Municipal de Administração – 

encaminhando Projeto de Lei n. 035 de 20 de maio de 2020 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: 01 – Requerimento n. 01/2020 de autoria do Vereador Elcio 

Silva Reis – solicitando informações e documentação a respeito das obras de construção e terreno da 

Creche Municipal, o requerimento será discutido e votado na Ordem do Dia, 02 - Balancetes da Receita e 

da Despesa do Legislativo Municipal relativos ao mês de abril de 2020. O Presidente informou que os 

balancetes do Legislativo Municipal se encontram a disposição dos interessados para consulta. Em 

seguida o Primeiro Secretário continuou a leitura das matérias do expediente. III – De Terceiros: 01 – Da 

Câmara Municipal de Jacupiranga – Encaminha “Moção de Pesar” pelo falecimento do Sr. Edson Dias de 

Oliveira. 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 – 

Requerimento de autoria do Vereador Elcio Silva Reis – solicitando informações e documentos sobre de 

construção da Creche Municipal, 02 – 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”, para votação em primeiro 

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

de autoria do Vereador Elcio Silva Reis. Usou da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre o 

requerimento de sua autoria, pediu o apoio dos demais vereadores para aprovação do mesmo, relatou que 

as obras começara há alguns meses e até agora não foram finalizadas, já estão paradas faz meses, falou 

ainda sobre a documentação do terreno onde está sendo construída a creche. Em seguida fez uso da 

palavra o Vereador Luiz Mendes Cardoso dos Santos concordando com as palavras ditas pelo Vereador 

Elcio Silva Reis, ressaltando que também realizou cobranças a esse respeito e até hoje não teve nenhuma 

resposta por parte dos responsáveis. Na sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de 



Moura relatando que esteve em reunião no Gabinete do Deputado Samuel Moreira e que soube de que a 

Empresa contratada fez o menor valor e a obra em Barra do Turvo foi a única que já foi iniciada, nos 

demais municípios ainda não saíram do papel. Após discussão, o Presidente da Sessão Vereador Cícero 

de Moura Neto, colocou o Requerimento 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. 026. Usou da apalavra o Vereador Elcio Silva Reis que parabenizou o Secretário pelo trabalho que 

vem realizando no Município. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão 

colocou o Projeto para votação em Primeiro Turno, 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. Os Vereadores Luiz Mendes Cardoso dos Santos, Fátima 

Medeiros de Souza Amorim e David Ursulino de Moura dispensaram o uso da palavra. Na sequência fez 

uso da Tribuna o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre algumas denúncias na área da saúde que tratam 

da falta de ambulância, relatou que o Município dispõe de apenas um veículo para realizar viagens, citou 

que uma das ambulâncias já foi para a manutenção, foi realizada a troca do motor há seis meses atrás e 

agora está apresentando os mesmos problemas, disse que vários carros vem apresentando problemas e 

solicitou que cada Secretaria cuide e zele dos veículos de sua responsabilidade. Relatou que falou com o 

Secretário do Prefeito pedindo um carro para transportar alguns pacientes junto com os que vão para 

Pariquera, que a resposta foi negativa, relatou ainda que o carro foi com 11 passageiros e sobrou lugares, 

disse que a passageira que precisava ir e não foi tem mais de 80 anos. Sobre a dengue disse que até o 

momento não foi realizado o serviço de nebulização no Município e cobrou sobre o boletim informativo 

feito pela vigilância dos casos confirmados de Covid-19, disse que acredita que há muitos recuperados e 

que pode haver mais casos por aí, citou que foi enviado para a Prefeitura 80 testes rápidos. Sobre as 

restrições no comércio disse que infelizmente é uma atitude necessária, pois já houve denúncias no 

Ministério Público, por conta disso isso foi feito o fechamento dos comércios, relatou ainda que já existem 

municípios que pretendem fazer a flexibilização e que para Barra do Turvo é uma opção. Falou sobre as 

obras no Parque encontro de Rios e agradeceu aos Deputados Alexandre e Milton Leite pelo apoio que 

tem dado ao Município com o envio de diversas Emendas. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto 

convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para uma sessão extraordinária logo após o 

término desta para deliberação dos Projetos de Lei n. 026 que “Institui o Código Ambiental Municipal do 

Município de Barra do Turvo e dá outras providências e Projeto de Lei n. 035 que “Dispõe sobre 

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

Especial e dá outras providências”. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores 

Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 08 de junho do 

corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 03 

minutos (dezenove horas e três 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 09/06/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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