
Ata da 14ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra 
do Turvo, realizada aos 28 de setembro de 2020. 
 
Aos vinte e oito (28) 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 14ª 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 13ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 14 de setembro 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. 197/2020 da Secretaria 

Municipal de Administração Geral em resposta ao Oficio n. 123 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 02 

- Ofício n. 012/2020 da Contabilidade do Executivo Municipal encaminhando Receita Corrente Liquida 

referente ao 2º quadrimestre de 2020, 03 - Ofício n. 013/2020 da Contabilidade do Executivo Municipal 

encaminhando balancete da Receita e Despesa do mês de agosto de 2 020 desta Municipalidade, O 

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

interessados para consulta. O Primeiro Secretário deu sequência a leitura da matéria do Expediente. 04 - 

Ofício n. 209/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral solicitando a realização de sessão 

extraordinária para votação do Projeto de Lei n. 041 de 02 de setembro de 2 020, 05 - Ofício n. 208/2020 

da Secretaria Municipal de Administração Geral em resposta ao Oficio n. 043 de autoria do Vereador Elcio 

Silva Reis, 07 - Ofício n. 212/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral em resposta as 

indicações 023, 024 e 025/2020 de autoria do Vereador José Sandro Rodrigues do Nascimento, 08 – 

Oficio n. 215/2020 da Secretaria Municipal de Administração Geral encaminhando Projeto de Lei n. 047 

que “Dispõe sobre ratificação da Resolução n. 004/2020 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE.” II - Do Legislativo Municipal: 01 – Projeto de Lei 

n. 046/2020 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis que “Dá denominação a Logradouro Público que 

especifica, nesta cidade de Barra do Turvo – SP e dá outras providências”, 02 – Projeto de Resolução n. 

01, de 28 de setembro de 2.020 que “Dispõe sobre a fixação dos Subsídios dos Vereadores e Presidente 

da Câmara Municipal de Barra do Turvo, para a Legislatura a se iniciar em 1º de janeiro de 2 021”, 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. 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”, 02 - 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”, 03 – 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”, 04 - 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”, 05 - 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”, 06 - 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”. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto 

do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 040. Como ninguém quis fazer uso da palavra o Presidente 

da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 040 em votação sendo aprovado 

por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 02 da Ordem 

do Dia: Projeto de Lei n. 041.  Como ninguém quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador 

Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 041 em votação sendo aprovado por unanimidade de 



votos. O Presidente da Sessão colocou em discussão o objeto do item 03 da Ordem do Dia: Projeto de Lei 

n. 042. Como ninguém quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, 

colocou o Projeto de Lei n. 042 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da 

Sessão colocou em discussão o objeto do item 04 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 043. Como ninguém 

quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de 

Lei n. 043 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 05 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 044. Como ninguém quis fazer uso da 

palavra o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de Lei n. 044 em 

votação sendo aprovado por unanimidade de votos. O Presidente da Sessão colocou em discussão o 

objeto do item 06 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 045. Fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis 

parabenizando o autor do Projeto, dizendo que a homenagem é justa tendo em vista a trajetória da 

homenageada. Em seguida o Presidente da Sessão Vereador Cícero de Moura Neto, colocou o Projeto de 

Lei n. 045 em votação sendo aprovado por unanimidade de votos. 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 Elcio Silva Reis que após cumprimentar a todo público 

presente falou sobre o Kit merenda que vinha sido distribuído pela Prefeitura às famílias carentes do 

Município, disse que solicitou via Ofício informações sobre as datas que foram realizadas tendo em vista 

que as últimas entregas foram feitas em maio e junho. Falou ainda sobre a licitação para a ponte do Bairro 

Ribeirão Bonito, dizendo que espera que as obras saiam logo do papel pois é uma benfeitoria muito 

esperada por todos. Em seguida fez uso da palavra o Vereador David Ursulino de Moura falando sobre 

seu colega Sr. Vanir que infelizmente veio a falecer, falou da sua trajetória profissional no ITESP e tudo 

que ele fez não só pelos agricultores mas por muitos munícipes de Barra do Turvo, relatando que ele 

trouxe muitas benfeitorias e fez inúmeras amizades por onde passou, que teve a oportunidade de 

conviver, aprender e trabalhar com ele. O Presidente da Sessão Cicero de Moura Neto convocou os 

Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 13 de 

outubro (terça-feira) no horário regimental em decorrência do Feriado Nacional de 12 de outubro. 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 13/10/2020 

Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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