
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. 
 
Aos oito (08) 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 9ª 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, Luiz Mendes Cardoso 

dos Santos e ausente o Vereador João Martins Prestes, 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 8ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 25 de maio de 2020 e Ata da 5ª Sessão 

extraordinária realizada aos 25 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 – Ofício n. 108/2020 da Secretaria Municipal de Administração 

Geral – encaminhando Leis Municipais n. 704,705 e 706, 02 – Ofício n. 117/2020 da Secretaria Municipal 

de Administração Geral – resposta ao Ofício n. 009 de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza 

Amorim, 03 – Ofício n. 046/2020 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – solicita adesão do 

Legislativo Municipal ao Programa de coleta seletiva e dos demais resíduos sólidos adquirindo e 

instalando um coletor de pilhas e baterias nas dependências da Câmara, 04 - Ofício n. 119/2020 da 

Secretaria Municipal de Administração Geral – encaminhando Leis Municipais n. 707,708,708 e 710, 05 – 

Ofício n. 123/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral – resposta ao Requerimento n. 001 de 

autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 06 - Ofício n. 124/2020 da Secretaria Municipal de Administração 

Geral - encaminhando Leis Municipais n. 711 e 712, 07 - Ofício n.129/2020 da Secretaria Municipal de 

Administração Geral –resposta ao Oficio n. 036 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis. II - Do Legislativo 

Municipal: 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”. O presidente encaminhou o Projeto para as comissões 

correspondentes para análise e parecer. 02 – Indicação n. 015/2020 de autoria do Vereador Davison 

Jesse Rodrigues Bicas – haja vista os casos de sepultamento noturno em face ao combate e controle do 

Covid-19, e ponderando que o Cemitério Padre Caiafa não dispõe de iluminação, considerando ainda que 

recentemente o cemitério foi vítima de furto e vilipêndio, o Vereador que esta subscreve indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal, a necessidade de determinar ao departamento competente que seja 

realizada a instalação de um sistema de iluminação no local, visando garantir a segurança dos munícipes 

bem como a proteção ao patrimônio público e particular disposto no local. 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. Não havendo 

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 o Vereador Elcio Silva Reis falando sobre 

algumas respostas recebidas pela Prefeitura sobre seus Ofícios e Requerimentos, citou o requerimento 

que tratava da situação da creche, dizendo que a resposta não foi satisfatória, faltou a documentação e 

outras informações complementares, questionou se o município não tem nada sobre a documentação do 

terreno ou sobre as obras, falou ainda sobre o Ofício sobre a quantidade de exames realizados para testar 

o novo Covi-19 e dengue, disse que a preocupação com a atual situação continua, citou que o Vereador 

João Prestes está com a Covid-19 e que devem se preocupar com a questão da dengue desde já pois 

foram muitos casos. Disse que irá solicitar informações sobre as obras que estão sendo realizadas, 

citando a fresa e anti-pó. Falou sobre os novos Projetos da Secretaria da Agricultura e finalizou sua 

palavra falando que dará entrada com o pedido para elaboração de um Projeto de Lei que trata da 

medição de ar nas contas da Sabesp, citou que outros municípios já aprovaram Projetos parecidos e que 

conta com o apoio dos demais Vereadores para tramitação da matéria.   



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

para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 22 de junho do corrente, no horário regimental. Nada 

mais havendo a tratar, levantou-se a Sessão as 18 horas e 50 minutos (dezoito horas e cinquenta 

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 22/06/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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