
Ata da 15ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra 
do Turvo, realizada aos 13 de outubro de 2020. 
 
Aos treze (13) dias do mês de outubro 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 15ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, sob a 

Presidência do Vereador José Sandro Rodrigues do Nascimento, Vice-Presidente no exercício da 

Presidência na ausência de seu titular 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, 

David Ursulino de Moura, Davison Jesse Rodrigues Bicas, Elcio Silva Reis, Fatima Medeiros de Souza 

Amorim, Jose Sandro Rodrigues do Nascimento, João Martins Prestes, Luiz Mendes Cardoso dos Santos 

e ausente o Vereador Cicero de Moura Neto, 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 14ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura da 

Câmara Municipal de Barra do Turvo, realizada aos 28 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. 217/2020 da Secretaria de 

Administração Geral em resposta ao Oficio n. 056/2020 de autoria do Vereador Elcio Silva Reis, 02 - Oficio 

n. 219/2020 da Secretaria de Administração Geral em resposta ao Oficio n. 050/2020 de autoria do 

Vereador Elcio Silva Reis, 03 - Oficio n. 239/2020 da Secretaria de Administração Geral encaminhando 

Leis Municiais n. 717/2020 e 718/2020, II - Do Legislativo Municipal: Não houve matérias do Legislativo 

Municipal, 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. 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”. O Presidente da Sessão colocou em 

discussão o objeto do item 01 da Ordem do Dia: Projeto de Lei n. 046. Fez uso da palavra o Vereador 

Elcio Silva Reis falando sobre o Projeto de sua autoria, falando sobre a trajetória do Sr. Tavares e 

solicitando o apoio dos Nobres colegas para aprovação do mesmo. Em seguida usou da palavra o 

Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas parabenizando o autor do Projeto, e falando também sobre a 

trajetória do Sr. Tavares. Dando sequência o Vereador João Martins Prestes parabenizou o Vereador Elcio 

pela autoria do Projeto. Em seguida o Vereador Alcídio Bonrruque parabenizou a autoria do Projeto e 

considerou justa a homenagem. Na sequência fez uso da palavra a Vereadora Fátima Medeiros de Souza 

Amorim falando sobre a questão das divisas entre os municípios e de que maneira foi acordado a 

nomenclatura com o município de Cajati, finalizou falando sobre a pessoa do Sr. Tavares e considerando 

justa tal homenagem Como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador 

José Sandro Rodrigues do Nascimento, colocou o Projeto de Lei n. 046 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 Resolução n. 01. Fez uso da palavra o Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas 

explicando que não houve alteração no salário e que permanece os vencimentos estipulados em 2016. 

Que o Projeto é uma exigência e deve ser feito sempre no último ano de mandato, por conta disso a 

necessidade de aprovação de tal propositura. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis 

falando que a decisão de manter os salários se deve em razão do mesmo em que estamos passando, se 

referindo a pandemia, dizendo que este não é o momento para aumentar ou reajustar os salários dos 

Vereadores. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente da Sessão Vereador José Sandro 

Rodrigues do Nascimento, colocou o Projeto de Resolução n. 01 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. Usou da palavra o Vereador 

Davison Jesse Rodrigues Bicas falando sobre as eleições que se aproximam, dizendo que muitos se 

aproveitam para falar coisas que não devem e que não são verdades, disse que muitos acham que o 

Vereador pode fazer projetos de ponte, estrada e outros projetos que gerem custo ao Executivo Municipal, 



mas a própria Lei orgânica do Município em seu Artigo 47 proíbe tais projetos, os mesmos são 

encaminhados para esta Casa Legislativa através do Executivo e que muitos candidatos estão 

prometendo coisas que infelizmente não vão poder cumprir, falou sobre as cobranças feitas por alguns 

vereadores e deixou bem claro que redes sociais não é lugar de cobrar nada, o lugar de cobrar é aqui 

nesta Casa, disse que aqui o Vereador que mais cobra é o Vereador Elcio Silva Reis que é da oposição, 

mas que todos os 09 cobram, conversam e acertam as situações. Disse que sempre preferiu alterar a ter 

que votar contra um Projeto, pois a Câmara tem esse poder, até para que o Projeto não se perca. Que 

todos querem o desenvolvimento do Município e trabalham para isso, gostaria de deixar esse desabafo, 

pois muito ofendem nas ruas falando coisas que não são verdade. Solicitando um aparte, a Vereadora 

Fátima Medeiros de Souza Amorim disse que a pessoa a qual o Vereador se refere nunca participou de 

uma sessão se quer nesta Casa e que o dia em que vierem participar, se inteirar da situação ai sim irá 

aceitar tais críticas, do contrário nada do que for dito será levado em conta. Retomando o uso da palavra o 

Vereador Davison Jesse Rodrigues Bicas disse que as cobranças são realizadas por intermédio de Ofício, 

indicações ou outro meio formal. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Elcio Silva Reis agradecendo 

a presença de todo público que veio a esta Casa prestigiar a presente Sessão, deixou seus sentimentos a 

Vereadora Fátima pela perca de seu pai, falou da grande pessoa a qual foi o Sr. Antônio. Sobre a fala do 

Vereador Davison disse que muitos candidatos já se acham vereador, mas que como já foi dito pela 

Vereadora Fátima a pessoa a qual está falando mal do trabalho dos nobres Edis desta Casa nunca 

participou de se quer uma sessão e que infelizmente tudo isso faz parte de um jogo político. Disse que não 

concorda com as fake News que são lançadas, aproveitou para falar dos equipamentos de ar-

condicionado das escolas e questionou se todas as unidades já foram comtempladas, falou sobre o kit 

merenda disse que já fez diversas cobranças para saber como está sendo realizado a distribuição e disse 

que já deu uma melhorada na situação. Falou ainda sobre as obras da creche que estão paradas, que já 

fez as cobranças necessárias e foi informado de que é responsabilidade do Estado, que os vereadores 

vem sendo cobrados a esse respeito e precisam de informação. Sobre a saúde falou sobre os gastos que 

estão sendo feitos na área com relação ao COVID, disse que achou muito estranho os gastos que foram 

lançados, incluindo combustível e marmitex, valores segundo ele absurdos para tão pouco. Ressaltou 

quantas cobranças ele já fez, com relação a medicamentos e vacinas, disse que quando estava com 

COVID passou a quarentena toda junto com a família e só ele fez o teste, disse que era esse o gasto que 

deveria ter tido com as verbas liberadas, mais testes. Falou ainda sobre uma lei que foi enviada para esta 

Casa a qual gerou muita briga, solicitando a autorização de férias e 13º para agentes políticos, disse que 

na época ele era Presidente e que não deixou o Projeto ir para frente, disse que independente de quem 

está lá é hora de tratar o que é mais urgente, nesse caso o COVID, e citou que secretários estão se férias, 

que já cobrou explicações a esse respeito. Sobre a dengue disse que a saúde deixou a desejar nesta 

parte e que a situação é preocupante, pois ano que vem a época de surtos já vai começar, pediu que 

comecem a campanha o quanto antes. Finalizando sua palavra disse que ouviu candidatos falando sobre 

o kit lanche para pacientes que viajam para passar em consultas e exames, disse que já solicitou diversas 

vezes e que é uma maneira de ajudar quem realmente não tem condições e falou sobre as alterações na 

Lei Orgânica que há tempo são necessárias mas ainda não foram feitas. O Presidente da Sessão José 

Sandro Rodrigues do Nascimento convocou os Senhores Vereadores e Senhora Vereadora para a 

próxima Sessão Ordinária a se realizar dia 26 de outubro no horário regimental. Nada mais havendo a 

tratar, levantou-se a Sessão as 19 horas e 35 minutos (dezenove horas e trinta e cinco 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 26/10/2020 
Resultado: APROVADA POR UNANIMIDADE  
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