
Ata da 10ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra 
do Turvo, realizada aos 22 de junho de 2020. 
 
Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho 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 10ª 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, Jose Sandro Rodrigues do Nascimento, João Martins Prestes 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 9ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 08 de junho 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 - Ofício n. 37/2020 da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços – resposta ao Ofício n. 023 de autoria dos Vereadores Cícero de Moura Neto e Elcio Silva Reis, 

02 - Ofício n. 38/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 035 de autoria 

do Vereador Elcio Silva Reis, 03 - Ofício n. 39/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – 

resposta ao Ofício n. 033 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 04 - Ofício n. 40/2020 da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 025 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 05 - 

Ofício n. 41/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 022 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 06 - Ofício n. 42/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta 

ao Ofício n. 020 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 07 - Ofício n. 43/2020 da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 019 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 08 - Ofício n. 

44/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 012 de autoria do Vereador 

João Martins Prestes, 09 - Ofício n. 45/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao 

Ofício n. 009 de autoria do Vereador David Ursulino de Moura, 10 – Ofício n. 48/2020 da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 037 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 11 - 

Ofício n. 49/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Ofício n. 036 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 12 - Ofício n. 136/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral - 

Encaminhando Projeto de Lei n. 37 de 15 de junho de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, 

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

providências”, 13 – Ofício n. 139/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral - Encaminhando 

Projeto de Lei n. 38 de 18 de junho de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o Poder 

Executivo criar dotação orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”, 14 - 

Balancetes da Receita e da Despesa do Executivo Municipal relativos ao mês de maio de 2020. O 

Presidente informou que os balancetes do Executivo Municipal se encontram a disposição dos 

interessados para consulta. O Primeiro Secretário continuou a leitura das matérias. 15 – Ofício n. 141/2020 

da Secretaria Municipal de Administração Geral – solicita retirada do Projeto de Lei n. 28/2020 que “Altera 

o Anexo III da Lei Municipal n. 579/2017 e dá outras providências.” II - Do Legislativo Municipal: 01 - 

Requerimento do Vereador João Martins Prestes justificando sua ausência na 09ª Sessão Ordinária 

realizada aos 08 de junho de 2020, solicitando o acolhimento do pedido e autorização de justificação, 

conforme atestado médico comprobatório em anexo. O Requerimento será discutido e votado na Ordem 

do Dia, 02 – Indicação n. 016 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis sobre a necessidade de determinar 

ao setor correspondente que sejam construídos banheiros públicos para atender aos feirantes e público da 

feira livre localizada na Avenida 21 de março, próximo ao Paço Municipal, 03 – Indicação n. 017 de autoria 

do Vereador Elcio Silva Reis sobre a necessidade de determinar ao setor correspondente que seja 

realizado o isolamento da área ao lado do Paço Municipal, onde estava sendo construído um local para 

realização da feira livre e eventos, 04 - Indicação n. 018 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis sobre a 

necessidade de determinar ao setor correspondente que seja construído um local em anexo ao cemitério 

Municipal Padre Caiafa, próprio para realizar a incineração de residuos (não humanos) provenientes da 

exumação, como caixões retirados das sepulturas. Justifica-se esta indicação, tendo em vista que há 



vários resíduos espalhados pelo local, e por serem considerados contaminados devem ter destinação 

adequada, 05 – Balancetes da Receita e da Despesa do Legislativo Municipal relativos ao maio de maio 

de 2020. O Presidente informou que os balancetes do Legislativo Municipal se encontram a disposição dos 

interessados para consulta.  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. 036, de 08 de 

junho de 2020 que “Denomina Praça Prefeito Edson Dias De Oliveira” o logradouro público situado na 

confluência das Ruas Boanerges Carriel Lima e Avenida 21 de março, e dá outras providências”, 02 - 

Requerimento do Vereador João Martins Prestes justificando sua ausência na 09ª Sessão Ordinária. O 

Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 036, 

fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis se colocando favorável a aprovação do Projeto e 

parabenizando o autor da propositura. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse 

Rodrigues Bicas solicitando o apoio dos demais vereadores para a aprovação do Projeto de sua autoria, 

falou sobre a trajetória de vida do Sr. Edinho e lembrou seus feitos enquanto prefeito deste Município. Em 

seguida o Presidente da sessão parabenizou o Vereador pela autoria do Projeto e colocou o Projeto de Lei 

n. 036 em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente da Sessão colocou em discussão o 

objeto do item 02 da Ordem do Dia: Requerimento do Vereador João Martins Prestes. Como ninguém quis 

fazer uso da palavra o Presidente da sessão 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. Fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes 

Cardoso dos Santos falando sobre a questão das estradas, falou sobre a equipe que fazia a manutenção e 

limpeza das estradas e a dificuldade dos tratoristas em trabalhar em locais de difícil acesso, agora com a 

falta de limpeza e manutenção, o que acaba danificando as máquinas. Falou sobre o Projeto PAA e os 

benefícios que trouxe para os produtores rurais do Município, que infelizmente na época em que o Projeto 

estava ativo faltou um pouco de atenção às prestações de conta e encaminhamentos, mas justificou 

dizendo que o Engenheiro na época trabalhava sozinho e não pode acompanhar de perto o Projeto e que 

hoje a estrutura da Secretaria é melhor, então acredita que ficará mais fácil a questão burocrática. 

Parabenizou o Vereador David Ursulino de Moura que foi atrás e consegui trazer o Projeto novamente e se 

colocou a disposição para o que for preciso. Na sequência fez uso da palavra o Vereador David Ursulino 

de Moura agradecendo o Vereador Luiz Mendes Cardoso pelas palavras, agradecendo também esta Casa 

que o auxiliou nesta causa e todos os demais Vereadores e Secretários pelo apoio, disse que o Projeto 

anterior não foi bem executado, faltou alguns detalhes de ambas as partes, tanto do agricultor quando das 

questões técnicas e foi sincero ao dizer que o agricultor também teve culpa. Solicitando um aparte, o 

Vereador Luiz Mendes Cardoso disse que na época também houve alguns problemas entre a Prefeitura e 

o Sindicato, mas que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está em parceria com o Itesp 

empenhados nesta luta e que agora tem tudo para dar certo. Retomou o uso da palavra o Vereador David 

Ursulino de Moura dizendo que já falou com todos os agricultores, instruindo que o Projeto deverá ser 

levado como um investimento, não como uma forma de crescer e ganhar dinheiro, pois o valor ainda é 

pequeno, que devem se empenhar e crescer com a oportunidade. Disse que a população está animada 

com o Programa, e citou como era feito o Projeto anteriormente, agora cada comunidade tem um Projeto 

individual e há a possibilidade de executar novos Projetos, não só para quilombos, mas também para 

qualquer agricultor familiar, cooperativas e associações. Que qualquer um que se interesse pode 

participar, é só procurar o social do Município e informar quantidade e que tipo de produtos pode entregar. 

Disse que o Projeto é uma iniciativa para o agricultor investir nele mesmo, produzir mais, buscar novos 

mercados, que a gestão deve ser bem feita e devem estar atentos a burocracia. Disse que deixa uma 

cobrança para os agricultores, dizendo que eles precisam de organização e não depender só do 

Executivo, devem depender mais de si mesmos, e citou a Cidade de Serro Azul na questão da produção 

agrícola, produção e comercialização que é muito grande e desenvolvida, questionou por que em Barra do 

Turvo a questão da comercialização não evolui e logo respondeu, disse que o agricultor fica muito 

dependente dos órgão públicos. Solicitando um aparte, o Vereador Elcio Silva Reis disse que uma questão 

que pode dificultar a questão do Produtor aqui do Município é a documentação das terras, para tudo que 

se faz precisa dos documentos, tanto para quilombos como para APAS e RDS. Retomou o uso da palavra 

o Vereador David Ursulino de Moura dizendo que concorda em partes com o que foi dito, mas que de 

qualquer forma tem o comércio, e que o agricultor deve buscar investimentos, que a questão da 



documentação ajuda, mas que tem parceiros que estão dispostos a ajudar a questão do comércio. Disse 

que a parte fundiária não é o maior problema é a acomodação que segura o desenvolvimento. Disse que 

recebe propostas de grandes mercados, mas que não há disponibilidade de produtos, e que os 

agricultores devem se organizar melhor.  Solicitando um aparte, o Vereador Luiz Mendes Cardoso disse 

citou que há alguns anos atrás houve grandes empréstimos para quem quisesse investir, porém muitos 

não souberam investir e os que investiram hoje estão muito bem, disse que hoje a população dispões de 

orientação por parte da Casa da Agricultura, disse que hoje tem pessoas no Bairro Barreiros que 

cresceram e hoje estão bem, pois souberam investir o dinheiro dos empréstimos. Ressaltou que hoje 

precisam investir na comercialização e nos pequenos agricultores, pois o município agora dispõe de 

diversos maquinários que facilitam a vida do agricultor, falta apenas mais um Engenheiro agrônomo para 

auxiliar nos trabalhos. Retomou o uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura agradecendo o 

apoio dos Presidentes desta Legislatura e aos demais colegas vereadores pelo apoio. Em seguida fez uso 

da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas parabenizando o Vereador David Ursulino de 

Moura por seu Projeto, disse que no passado houve algumas falhas, principalmente na questão da 

qualidade dos produtos e que espera que desta vez seja diferente, pois há um custo nisso tudo, de um 

dinheiro que é do povo e deve ser gasto com produtos de qualidade. Agradeceu o apoio ao Projeto de sua 

autoria, falou sobre a trajetória do homenageado neste Município, citou algumas benfeitorias realizadas 

pelo mesmo e sua preocupação com os mais pobres e necessitados, citou que gostaria de tê-lo 

homenageado colocando nome em alguma de suas obras mas infelizmente não pode, pois todas já 

possuem um nome, mas que a praça das palmeira é um local bem localizado também. Em seguida fez uso 

da palavra o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre algumas respostas recebidas por parte do Executivo 

aos seus Ofícios e solicitações, citou algumas cobranças como a questão do poço artesiano e ressaltou 

que em conversa com o Secretário Renato foi informado de que a já está sendo providenciada a aquisição 

da bomba, falou também sobre a questão da quadra do Bairro Divisa e sobre os banheiros masculinos do 

mesmo local e que as respostas recebidas são idênticas, falou sobre os degraus no velório e que a 

solicitação foi atendida. Sobre as estradas disse que a manutenção de algumas já foi realizada, mas que 

ressaltou que ficou faltando a serra da bironha, falou sobre a manutenção de uma das máquinas que foi 

pago quase 10 mil reais e já voltou a quebrar novamente. Disse que a questão dos morcegos já foi 

atendida e o problema foi solucionado. Relatou que já fez a cobrança com relação ao parque encontro das 

águas e a documentação que foi solicitada, disse que não estava denunciando, apenas cobrando 

informações, disse que quem conhece o local sabe que qualquer chuva irá danificar as obras. Disse que 

está fazendo cobranças ao setor de obras, sobre a saúde disse que mais uma vez a reunião do comitê 

sobre o Covid-19 foi cancelada, e cobrou sobre o equipamento que faz medição de temperatura na 

entrada da cidade, disse que a barreira está ali por estar. Sobre as equipes de ESF disse que está 

cobrando a volta das equipes nas áreas rurais e que repudia tal ação do Comitê, que não coloca em 

prática o que é acertado. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores 

Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 10 de agosto do 

corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 40 

minutos (dezenove horas e quarenta 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 10/08/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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