
Ata da 13ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra 
do Turvo, realizada aos 14 de setembro de 2020. 
 
Aos quatorze (14) dias do mês de setembro 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 13ª 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 12ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 24 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. 173/2020 da Secretaria 

Municipal de Administração em resposta ao Oficio n. 011/2020 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 02 

- Oficio n. 174/2020 da Secretaria Municipal de Administração em resposta ao Oficio n. 003/2020 de 

autoria do Vereador José Sandro Rodrigues do Nascimento,03 - Oficio n. 176/2020 da Secretaria 

Municipal de Administração encaminhando Projeto de Lei n. 040 de 25 de agosto de 2020 que “Dispõe 

sobre a alteração da Lei Municipal n. 316, de 21 de julho de 2010 e dá outras providências”,04 - Oficio n. 

185/2020 da Secretaria Municipal de Administração encaminhando Projeto de Lei n. 041 de 02 de 

setembro de 2020 que “Dispõe sobre autorização Legislativa, para o Poder Executivo criar dotação 

orçamentária com abertura de Crédito Especial e dá outras providências”, 05 – Oficio n. 188/2020 da 

Secretaria Municipal de Administração encaminhando Leis Municipais n. 714,715 e 716/2020, 06 - Oficio n. 

191/2020 da Secretaria Municipal de Administração encaminhando resposta ao Oficio n. 053 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 07 - Oficio n. 192/2020 da Secretaria Municipal de Administração encaminhando 

resposta ao Oficio n. 007 de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim. II - Do Legislativo 

Municipal: 01 – Projeto de Lei n. 042 de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim que “Dá 

denominação a Logradouro Público que especifica, nesta cidade de Barra do Turvo – SP e dá outras 

providências”, 02 - Projeto de Lei n. 043 de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim que 

“Dá denominação a Logradouro Público que especifica, nesta cidade de Barra do Turvo – SP e dá outras 

providências”, 03 - Projeto de Lei n. 044 de autoria da Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim que 

“Dá denominação a Logradouro Público que especifica, nesta cidade de Barra do Turvo – SP e dá outras 

providências”, 04 - Projeto de Lei n. 045 de autoria do Vereador Cícero de Moura Neto que “Dá 

denominação de Parque Guilhermina da Silva Santos o logradouro público que especifica”, 05 – Indicação 

n. 023 de autoria do Vereador José Sandro Rodrigues do Nascimento sobre a necessidade de que seja 

realizado que realize com urgência os serviços de manutenção e corte de barranco no acesso à 

comunidade quilombola do Bairro Ilhas, neste Município, 06 - Indicação n. 024 de autoria do Vereador 

José Sandro Rodrigues do Nascimento sobre a necessidade de que realize com urgência os serviços de 

manutenção da estrada do Bairro Pinheirinho dos Francos, 07 - Indicação n. 025 de autoria do Vereador 

José Sandro Rodrigues do Nascimento sobre a necessidade de que realize a colocação de redutores de 

velocidade popularmente conhecidos como lombadas, na Rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos, 

após o antigo barracão da Prefeitura Municipal, 08 - Balancetes da Receita e da Despesa do Legislativo 

Municipal relativos ao mês de agosto de 2020. O Presidente da sessão informou que os balancetes estão 

à 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. 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 Elcio Silva Reis que após cumprimentar a todo público presente falou sobre a 

questão da saúde no Município, relatou que na semana que passou chegaram medicamentos, algo que 

tem sido muito cobrado nesta pré-campanha, disse que viu uma postagem feita pelo ex-secretário de 

saúde em uma rede social dizendo que os remédios haviam chego. Relatou que nesta semana teve uma 



reunião com o comitê do COVID, na qual a Vereadora Fátima e o Vereador Sandro não puderam estar 

presente, disse que foram informados que o Ministério Publico e o Tribunal de contas estão em cima da 

gestão, e está arriscado sobrar até para o comitê, pois ficam a disposição do Prefeito e é ele quem marca 

e desmarca as reuniões que deveriam ser realizada todas a s segundas feiras, depois das cobranças 

realizadas foi relatado que não havia se quer uma Ata feita dessas reuniões e que agora terão que fazer 

todas na pressa desde que a pandemia se iniciou. Solicitando um aparte, o Vereador Davison Jesse 

Rodrigues Bicas questionou se esse comitê não tinha um Presidente. Retomando o uso da palavra o 

Vereador Elcio Silva Reis informou que não havia um presidente, disse que no começo cada caso novo 

era informado e agora não está sendo feito, citou ainda o senhor que faleceu e está como caso suspeito, 

disse que o ex-secretário Claudio estava com dores de garganta e foi colocado junto a uma pessoa que já 

estava com a COVID confirmada. Solicitando um aparte, o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas disse 

que caberia aos Vereadores tomar uma providência formalmente, de maneira escrita, exigindo que o 

comitê tenha sim um Presidente, que tal solicitação pode ser feita através de Ofício. Retomando o uso da 

palavra o Vereador Elcio Silva Reis disse que estão num momento de reação, relembrou que certa vez o 

Prefeito veio até esta Casa dizer que viria para o Município um valor de 800 ou 900 mil reais, que viria em 

quatro parcelas para repor a queda da arrecadação e agora o Ministério Público está cobrando para onde 

foi esse valor, em que foi usado, disse que tem muitos Prefeitos respondendo por esses valores, pois o 

dinheiro não é para ser usado de qualquer forma, o Prefeito já foi avisado, está ciente da situação. Relatou 

que inclusive na última reunião que tiveram com o ex-secretário de saúde dizendo que iriam atender o 

pedido feito pelo Vereador Elcio sobre a compra da Invermectina e os testes para COVID, assim como tem 

sido feito nos outros município, foi informado ainda que já estavam comprando mais mil testes por que 

chegou mais recurso para gastar com essa questão. Disse ainda que o Prefeito disse que faria sim 

licitação para compra de suprimentos e outros itens necessários para o combate ao COVID mesmo tendo 

respaldo do Ministério que não há necessidade de licitação, relatou que é sempre a mesma empresa 

quem ganha as licitações do Município, disse que o valor que vem para ser gasto com COVID deve ser 

gasto apenas com isso, falou sobre a hidroxicloroquina e que espera que o município receba esse 

medicamento. Disse que mesmo diante de todos os esforços o número de casos ainda está aumentando, 

está tudo muito relaxado, e por se tratar de período político o Estado de São Paulo está colocando todos 

os municípios na fase amarela, falou sobre a barreira sanitária e pediu que todos se cuidem. Finalizou sua 

palavra falando sobre a resposta aos seus Ofícios, que segundo ele agora estão fazendo de maneira 

correta. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza Amorim que após 

cumprimentar a todo público presente falou sobre a questão das aulas nas escolas municipais, que se as 

aulas voltassem ficaria a critério dos pais mandar ou não seus filhos para a escola e que ninguém seria 

prejudicado por isso. Pediu o apoio aos projetos de sua autoria para futura aprovação, que são maneiras 

de homenagear pessoas importantes daquele bairro e que fizeram história na comunidade. O Presidente 

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

Sessão Ordinária a se realizar dia 28 de setembro do corrente, no horário regimental. Nada mais havendo 

a tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 20 minutos (dezenove horas e vinte 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 28/09/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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