
Ata da 12ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra 
do Turvo, realizada aos 24 de agosto de 2020. 
 
Aos vinte e quatro (24) 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 12ª 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 da seguinte Ata: 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. 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. 63/2020 da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 44 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 02 - 

Oficio n. 64/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 45 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 03 - Oficio n. 65/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta 

ao Oficio n. 46 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 04 - Oficio n. 66/2020 da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 48 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 05 - Oficio n. 67/2020 

da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 13 de autoria do Vereador João 

Martins Prestes, 06 - Oficio n. 68/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 

14 de autoria do Vereador João Martins Prestes, 07 - Oficio n. 69/2020 da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços – resposta ao Oficio n. 15 de autoria do Vereador João Martins Prestes, 08 - Oficio n. 70/2020 da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 16 de autoria do Vereador João Martins 

Prestes, 09 - Oficio n. 71/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 17 de 

autoria do Vereador João Martins Prestes, 10 - Oficio n. 072/2020 da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços – resposta ao Oficio n. 51 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 11 - Oficio n. 073/2020 da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 52 de autoria do Vereador Elcio Silva 

Reis, 12 - Oficio n. 63/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – resposta ao Oficio n. 44 de 

autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 13 - Ofício 011/2020 da Contabilidade  - Encaminhando Balancetes 

da Receita e da Despesa do Executivo Municipal relativos ao mês de julho de 2020. O Presidente da 

sessão informou que os balancetes estão à disposição dos interessados para consulta. II - Do Legislativo 

Municipal: 01 - Requerimento da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim justificando sua ausência 

na 11ª Sessão Ordinária realizada aos 10 de agosto de 2020, solicitando o acolhimento do pedido e 

autorização de justificação, conforme justificativa em anexo, 02 - Requerimento n. 03/2020 - Moção de 

Apoio Nº 01/2020 - de Autoria do Vereador David Ursulino de Moura, apoiado por todos os Vereadores. Os 

Requerimentos serão discutidos e votados na Ordem do Dia. III – De Terceiros: 01 – Ofício GCRMC nº 

819/2020 – Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de inteiro teor da 

Decisão da E. Segunda Câmara no Diário Oficial do Estado dia 11/06/2020, para providencias cabíveis 

referente o processo TC-008298.989.15-3. 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 da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim 

justificando sua ausência na 11ª Sessão Ordinária, 02 - Requerimento n. 03/2020 - Moção de Apoio n. 

01/2020 - de Autoria do Vereador David Ursulino de Moura, apoiado por todos os Vereadores em apoio à 

manutenção de todos os polos da fundação ITESP. O Presidente da Sessão colocou em discussão o 

objeto do item 01 da Ordem do Dia: Requerimento da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim. 

Como ninguém quis fazer uso da palavra o Presidente da sessão colocou o Requerimento em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 02 da 

Ordem do Dia: Requerimento n. 03/2020 - Moção de Apoio n. 01/2020. Fez uso da palavra o Vereador 

David Ursulino de Moura falando sobre a PEC 529 que trata da extinção do ITESP, disse que idealizou a 

presente moção pois faz parte do ITESP trabalhando na área fundiária, disse que seria um retrocesso 



perder tudo que já foi feito até aqui, que não fala tanto pela manutenção dos funcionários mas pela 

instituição que tanto ajuda quem necessita. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Luiz Mendes 

Cardoso dos Santos falando sobre o trabalho do ITESP e relatando que o Secretário da Agricultura tem 

feito um levantamento histórico da instituição e que viu em uma reportagem que nosso município dispõe 

de apenas um Técnico com poucos recursos que atendem mais as demandas das comunidades 

quilombolas. Ressaltou que gostaria que o ITESP atendesse todo o Município e não apenas as 

comunidades quilombolas, pois dispõe de equipes grandes, bons Técnicos, boas viaturas, deveriam 

ampliar o atendimento e estender para todos, incluindo APAS, EDS e comunidades tradicionais. Na 

sequência fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis dizendo que acompanha o Nobre colega Luiz 

Mendes Cardoso em suas palavras que segundo ele são de extrema importância, disse ainda que o 

Governo tem suas razões para elaboração da PEC 529 e que as APAS e RDS devem ter o apoio do 

ITESP também, que faz o serviço porém a longo prazo. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra o 

Presidente da sessão colocou o Requerimento de moção 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 David Ursulino de 

Moura cumprimentando a todo público presente, dizendo que o Município precisa de respaldo na 

agricultura, que esta Proposta de Emenda Constitucional pegou a todos de surpresa com a intenção de 

extinguir o ITESP, relatou que foi o ITESP que o trouxe de volta ao Município através de seu tio, disse que 

o ITESP trabalha conforme o planejamento e que foca mais no atendimento aos agricultores. Disse que o 

único motivo do Governo extinguir o ITESP é enxugar os cofres públicos e que mesmo que seja remota o 

ITESP tem uma chance de voltar e esta é a oportunidade de tentar e fazer algo para que volte. Disse que 

o ITESP poderia ser como é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 

do Paraná, que dispõe de várias viaturas e mais recursos, podendo ajudar mais a população. Finalizou 

sua palavra agradecendo os Vereadores que apoiaram a moção de sua autoria. Na sequência fez uso da 

palavra o Vereador Elcio Silva Reis que após cumprimentar a todo publico presenta falou sobre as 

respostas vindas da Secretaria de Obras com relação as suas solicitações. Falou também que se a 

maioria da população fosse testada o numero de casos de COVID-19 iria aumentar, disse que teve o 

COVID e sua família sequer foi testada. Solicitando um a parte o Vereador Alcídio Bonrruque disse que 

não recebeu o resultado do seu exame até hoje, nem se quer uma ligação para ver se estavam todos bem. 

Relatou que no Bairro Areia Branca foram realizados 28 testes e desses 26 deram positivo. Retomou o 

uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis dizendo que já tem testes que saem em 30 minutos e que não 

adianta testar só os funcionários. Ressaltou que está vindo dinheiro para essas despesas, que 

recentemente vieram 750 mil reais para o Município. Disse que a maioria da população vai pegar o 

COVID-19 e relatou que seu irmão já saiu do hospital, mas está fraco e isolado ainda. Pediu que o 

Secretário e o Prefeito deem mais atenção para a área da saúde e que façam a prevenção da dengue 

também, pediu o apoio dos nobres colegas para que nada aconteça com os munícipes. O Presidente da 

Sessão Cicero de Moura Neto convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima 

Sessão Ordinária a se realizar dia 14 de setembro do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo 

a tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 07 minutos (dezenove horas e sete 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 14/09/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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