
Ata da 11ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Barra do Turvo, realizada aos 10 de agosto de 2020. 
 
Aos dez (10) dias do mês de agosto 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 11ª 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: Alcídio Bonrruque, Cicero de Moura Neto, David Ursulino de Moura, Davison Jesse 

Rodrigues Bicas, Elcio Silva Reis, Jose Sandro Rodrigues do Nascimento, João Martins Prestes e 

Luiz Mendes Cardoso dos Santos, e ausente a Vereadora Fatima Medeiros de Souza Amorim, 

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 10ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Barra do Turvo, realizada aos 08 de junho de 2020. Ata da 6ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão 

Legislativa, da 13ª Legislatura, de 06 de julho de 2020. Discutidas e votadas, foram aprovadas por 

todos os presentes. O Presidente da Sessão determinou ao Primeiro Secretário a leitura das 

seguintes Matérias do Expediente: I - Do Executivo Municipal: 01 – Oficio n. 144/2020 da Secretaria 

Municipal de Administração – encaminhando Lei Municipal n. 713/2020; 02 - Oficio n. 145/2020 da 

Secretaria Municipal de Administração – resposta as indicações n. 16,17 e 18 de autoria dos 

Vereadores desta Casa; 03 - Balancetes da Receita e da Despesa do Executivo Municipal relativos 

ao mês de junho de 2020, (O Presidente da Câmara colocou os balancetes do Executivo Municipal 

a disposição dos interessados para consulta); 04 - Oficio n. 52/2020 da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 39,40 e 41 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis; 05 - 

Oficio n. 53/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 10 da 

Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim; 06 – Ofício n. 031/2020 da Secretaria Municipal de 

Saúde – resposta aos questionamentos do Vereador Elcio Silva Reis sobre os sintomas da Covid-

19. II - Do Legislativo Municipal: 01 - Requerimento do Vereador Alcídio Bonrruque justificando sua 

ausência na 06ª Sessão Extraordinária realizada aos 06 de julho de 2020, solicitando o acolhimento 

do pedido e autorização de justificação, conforme atestado médico comprobatório em anexo; 02 - 

Requerimento do Vereador Elcio Silva Reis justificando sua ausência na 06ª Sessão Extraordinária 

realizada aos 06 de julho de 2020, solicitando o acolhimento do pedido e autorização de justificação, 

conforme atestado médico comprobatório em anexo. 03 – Balancetes da Receita e da Despesa do 

Legislativo Municipal relativos ao mês de junho de 2020, (O Presidente da Câmara colocou os 

balancetes do Legislativo Municipal a disposição dos interessados para consulta), 04 – Indicação 

n. 019/2020 de autoria do Vereador Cícero de Moura Neto - ao Chefe do Poder Executivo Municipal 

que seja dado nova denominação ao “Parque Municipal Encontro das águas”, passando a 

denominar-se “Parque Guilhermina Silva Santos”; 05 – Indicação n. 020/2020 de autoria do 

Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas - ao Chefe do Poder Executivo Municipal, sobre a 

necessidade de se estender a iluminação pública até o fim da rua Rosálio Moraes da Silva; 06 – 

Indicação n. 021/2020 de autoria do Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas - ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, sobre a necessidade de se estender a iluminação pública da estrada que liga 

Barra do Turvo a Iporanga na extensão até o córrego do fria; 07 - Indicação n. 022/2020 de autoria 

do Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas - ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 

necessidade de determinar ao setor correspondente - (obras) providências urgentes no sentido de 

realização dos serviços de reparos (patrolar) a rua que segue em frente a marcenaria do Senhor 

Tilique. 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 - Requerimento do Vereador Alcídio 



Bonrruque justificando sua ausência na 06ª Sessão Extraordinária; e 02 - Requerimento do 

Vereador Elcio Silva Reis justificando sua ausência na 06ª Sessão Extraordinária. O Presidente 

colocou o Requerimento de Justificativa de falta do Vereador Alcídio Bonrruque em discussão, em 

seguida em votação, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. O Presidente colocou o 

Requerimento de Justificativa de falta do Vereador Elcio Silva Reis em discussão, em seguida em 

votação, sendo o requerimento 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. Primeiramente, usou da palavra o Vereador Elcio Silva Reis, que cumprimentou 

o Presidente da Câmara, Vereadores e a Senhorita Jenika Barreti, em nome da qual, cumprimentou 

todos os funcionários presentes. Falou sobre o seu requerimento de justificativa de falta na ultima 

sessão ordinária, período em que foi diagnosticado com COVID-19, assim como o Vereador Alcídio 

Bonrruque. Contou que todos os Vereadores lhe ligaram e mandaram mensagens, principalmente 

o Presidente da Câmara Cícero, e se sentiu muito apoiado por todos, pois foram quinze dias muito 

difíceis. Falou ainda que os sintomas que apresentou foram mais leves do que o Vereador Alcídio 

Bonrruque, e que seu irmão Kielse, também foi diagnosticado com COVID-19 e está hospitalizado, 

mas está fora de perigo. Falou ainda sobre a Lei de cargos e Salários da Prefeitura que está 

desatualizada, soube de reunião do prefeito com os funcionários a esse respeito e fez um ofício a 

prefeitura solicitando reajuste do valor do auxílio alimentação, pedindo aos demais vereadores que 

o ajudem a cobrar. Falou sobre as ambulâncias que estavam com problemas, e que soube que o 

novo responsável Sr. André, está cuidando dos pneus dos veículos, e espera, que ele resolva o 

problema das ambulâncias também. Falou sobre o aterro sanitário, que o que ele viu lá, é diferente 

do que foi mostrado, que as manilhas que Iporanga comprou encontrou quebradas. Sobre o carro 

do dentista disse que faz muito tempo que não vê o carro sair para atender a população, e que 

quando sai não faz atendimento, vai aos postinhos de saúde. Disse ainda que não fez denúncia 

sobre o Parque Municipal Encontro dos Rios, apenas quando foi visitar a obra, fez comentários, de 

que se a enchente viesse iria levar parte do projeto, mas que, a partir dessa observação, os técnicos 

da área adequaram o projeto para que tudo ficasse bom. Agradeceu Emendas doadas por 

Deputados, citando o Deputado Eduardo Bolsonaro que destinou emenda que construiu a praça do 

Bairro Boa Esperança, o Deputado Milton leite que destinou emenda para aquisição de ambulância 

e o Deputado Paulinho da Força que destinou emenda para compra de veículos para o ESF. 

Concluiu sua fala dizendo que não vê o Prefeito agradecendo aos deputados que destinaram 

emendas, mas que é muito importante, pois na época das eleições os munícipes precisam saber o 

que cada deputado fez para o município. Usou da palavra o Vereador David Ursulino de Moura 

cumprimentou o Presidente, os Vereadores e os funcionários presentes e agradeceu ao pessoal 

do setor de obras que estão emprenhados na manutenção das estradas, falou ainda sobre os 

diversos ofícios que são protocolado por esta casa solicitando melhorias e que sente alegria de ver 

as coisas acontecendo. Falou sobre uma videoconferência da qual participou para tratar do 

PRONAF, falou sobre Emendas para o Programa PAA. O Presidente da Sessão Cicero de Moura 

Neto convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a 

se realizar dia 24 de agosto do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, 

levantou-se a Sessão as 19 horas e 10 minutos (dezenove horas e dez 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 24/08/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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