
ATA DAS QUARTA E QUINTA SESSÕES ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 
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Presidente: Paulo Luciano dos Santos Oliveira 

Vice-Presidente: Jorge Cavalcante de Souza 

Primeiro -Secretário: Gerson de Carvalho Pereira 

Segundo-Secretário: Jânio de Carvalho Nunes 

 

Por convocação do Presidente, Paulo Luciano dos Santos Oliveira, através das parlamentares, ao 

vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, hora 

regional, no Plenário Celso Barbosa da Câmara Municipal de São Desidério, estado da Bahia, 

perante à referida Câmara Legislativa. O Senhor presidente, cumprimentou os presentes, e 

observando a presença em número legal dos vereadores, “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS”, declarou 

aberta a presente sessão. O presidente convidou o Segundo Secretário Jânio de Carvalho, para 

realizar a chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se presentes os seguintes: 

Acácio Givanno, Cleusnélio Santana, Devanir Figueira, Erasmo de Carvalho, Joacy Ferreira, João 

Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, Gerson de Carvalho, Jânio de 

Carvalho. O Presidente convocou o vereador Acácio Givanno, para a leitura de um trecho bíblico 

e em seguida foi feito 1 minuto de silêncio em homenagem as vítimas da covid-19. 

O presidente abriu o PEQUENO EXPEDIENTE: 

O senhor presidente observando o número legal indagou a necessidade da leitura das atas 

anteriores e abriu a votação, dando assim por dispensada a leitura das mesmas, declarando-as 

como aprovadas. 

A procuradora Kelly Portela foi convidada para a leitura dos expedientes diversos. 

Projeto de Lei n° 0001/2022 – “Concede reajuste salarial aos Servidores Públicos Civis 

registrados pela Lei N° 09 de 13 de dezembro de 2004, aos Membros do Conselho Tutelar, aos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), aos Agentes de Combates às Endemias (ACE), aos 

Profissionais do Magistério Público do município de Sâo Desidério-BA, e dá outras 

providências. – de Autoria do Poder Executivo. 

Projeto de Lei n° 0002/2022 – “Dispõe sobre a criação da Semana de incentivo ao ciclismo no 

nosso município de São Desidério. – de Autoria do Vereador João Neres de Carvalho Filho. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando início e abrindo o 

GRANDE EXPEDIENTE: Franqueando a palavra a representante do Sindicato APLB, professora 

Keliane Rodrigues pelo tempo regimental de 5 muinutos, possibilitando extender esse tempo 

caso se faça necessário. 



A professora Keliane Rodrigues, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seus 

colegas professores e aos colegas professores, cumprimentou também aos Edís, ressaltando o 

papel dos mesmos para lutar pelo direito de todos, disse ainda que a função dos mesmos é fazer 

valer a lei, disse ainda que o objetivo de sua fala é fazer valer a lei federal, pediu ainda aos 

vereadores presentes, se direcionou em particular ao vereador Jânio, presidente da comissão 

de educação, ao qual segundo a mesma foi pedida uma reunião para tratar do recurso do 

FUNDEB, a professora também fez questionamentos sobre quem são os membros de comissões, 

agradeceu a procuradora da Câmara, Dra. Kelly Portela por todo apoio, a mesma falou ainda 

sobre a árdua batalha que os profesores vem passando, Keliane ainda falou sobre a questão da 

lei feita pelo prefeito do município, a mesma pediu que fica grata pelo valor de 15%, porém pede 

apoio ao vereador Jânio e ao presidente desta casa para que seja pago o valor de 33,24% 

estabelecido em lei federal. Relembrou a última vez que isso aconteceu, onde a prefeitura 

mediante intermedio judicial, o valor foi repassado para os professores, a mesma ainda fez 

esclarecimentos referentes a tabela com valores pré-estabelecidos por lei. Encerrou sua fala 

agradecendo pela oportunidade, pediu aos vereadores que refutem, que votem contra o projeto 

de lei municipal e afirmou que a Lei tem que se fazer cumprir, afirmou que o pedido é para que 

o reajuste federal seja repassado. Pediu ainda um diálogo entre sindicato e os vereadores, para 

que os mesmos entendam as contas, pediu também uma atenção especial no que se trata na 

reforma de escolas, uniforme e transporte escolas, se despediu desejando a todos uma boa 

noite. 

O vereador Paulo Luciano, agradeceu a professora Keliane Rodrigues por sua fala, dizendo que 

a mesma procedeu de forma educada e harmônica em sua fala, o presidente afirmou que jamais 

negou o uso de tribuna e jamais negará até o final de seu mandato, falou sobre seu bom 

relacionamento com os professores, representantes do sindicato e com citando inclusive a 

presidente do sindicato. 

Em seguida a procuradora desta casa Kelly Portela, fez a leitura do Projeto 0001/2022 e em 

seguida a leitura do do parecer da CCJ, Comissão de Constituição e justiça, a mesma lei todo o 

parecer da comissão, onde esta optou regular tramitação do projeto cabendo ao plenário a 

apreciação do mérito do orçamento.  Em seguida foi lido pela procuradora Kelly Portela, o 

parecer da comissão de Finança Orçamento e Fiscalização, este parecer conclui-se portanto 

notadamente em razão do optativo favorável por parte da Comissão de Finanças Orçamento e 

fiscalização, tendo como conclusão: Considerando a obediência do presente Projeto de lei, e as 

exigências da constituição federal das leis ifraconstitucionais corretas, a relatoria opina pelo 

prosseguimento da tramitação, dada a flagrante ausencia de impedimento. O presidente 

esclareceu o não comparecimento do vreaor Sebastião Teixeira, o qual estve presente na 

elaboração do parecer. 

E seguida o presidente du início a votação do projeto, pedindo para que aqueles que fossem 

contra que e levantassem e o que fossem à favor que permanecessem sentados, tendo assim 

todos os vereadores votado à favor a sequencia e tramitação do projeto de lei, assim sendo, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade.  

A procuradora fez a leitura do Projeto de lei N° 0002/2022, e em seguida a leitura do parecer da 

Comissão (CCJ), o qual optou pela regular tramitação. Quanto a Comissão de Educação Cultura 



Saúde e Assistêcia Social, opinou pela tramitação do projeto 02/2022, colocado em votação, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. 

O presidente Encerrou o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE EXPEDIENTE, franqueou a 

palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 minutos.  

O vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos e agradecendo 

a Deus pela oportunidade, seguiu falando da importância do dia de hoje, seguiu agradecendo 

aos servidores civis presentes, agradeceu pela presença também dos professores, explicou seus 

motivos por não fazer uso da tribuna na última sessão, falou ainda sobre o momento difícl que 

todos passaram com a pandemia, principalmente a classe de professores enfrentou para manter 

as aulas mesmo que de maneira remota, seguiu deixando seu repúdio em relação a postura de 

alguns profissionais da educação na última sessão, parabenizou aqueles que correm atrás de 

seus direitos,e relação ao piso de 33,24% e afirmou que a câmara de São Desidério está 

cumprindo as diretrizes governamentais municipais.  Afirmou que todos os profissionais 

também merecem aumento pois todos são de fundamental importância, disse ainda que se 

dependesse somente dele, que daria até mais de aumento, encerrou sua fala se despedindo e 

desejando que Deus fique com todos. 

O vereador Cleusnélio Santana, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a toodos os 

presentes, aos colegas, funcionários, espectadores e aos funcionários represntantes das classes 

envolvidas na votação, falou sobre os dois projetos colocados em votação hje nesta casa, falou 

sobre o projeto municipal e sobreo percentual de 15%, falou sobre o papel do vereador, e 

afirmou que aqui está para cumprir seu papel, disse ainda que respeita todas as classes, e 

afirmou que a o papel do vereador é votar e aprovar projetos com compromisso e 

responsabilidade, finalizou sua fala afirmando que apoia esse projeto e se despediu de todos 

agradecendo. 

Vereador Jorge Cavalcante, o mesmo iniciou cumprimentando a todos os colegas, aos presentes 

no plenário, a equipe de apoio policial, prosseguiu falando sobre os dois projetos colocados em 

questão, falou ainda sobre a questão da importância do vereador na formação de outros 

profissionais da sociedade, porém ressaltou também a importância de também se observar 

outros profissionais que fazem parte da educação, afirmou que concorda com o reajuste, porém 

que tudo deve ser feito com responsabilidade para que não ocorra impactos nas contas públicas, 

o vereador seguiu afirmando que nunca foi feito tanto investimento no município de São 

Desidério em termos de educação, o mesmo afirmou que sabe que os professores merecem até 

mais de aumento, porém que precisam agir com responsabilidade, finalizou sua fala dizendo 

que sentiu falta desse diálogo entre sindicato e o poderes, se despediu desejando uma boa noite 

a todos. 

O presidente Paulo Luciano, por várias vezes o presidente teve que intervir para acalmar os 

ânimos. 

O vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, falou sobre sua viagem 

para Brasília com mais dois colegas vereadores, a viagem foi para tratar da instalação de energia 

em algumas áreas do município, falou que deixará para anunciar mais algumas conquistas mais 

adiante, o vereador pediu para que os colegas se colocassem no lugar dos professores, o 



vereador afirmou que é à favor do projeto que aprova os 15% para as demais classes, mais que 

deseja que seja pago os 33,24% para os professores e afirmou que já protocolou a situação no 

ministério público, afirmou que a educação ainda tem muito o que melhorar, falou que quer 

que a educação esteja bem assim como está a saúde no município, parabenizou ainda o 

secretário José Rodrigues pelo trabalho que vm sendo realizado pelo mesmo, afirmou que todos 

só crescemos atravez do diálogo e da comunicação, afirmou que lei é para ser cumprida, o 

mesmo se despediu desejando a todos uma boa noite. 

Vereador João Neres de Carvalho, cumprimentou a todos, desejando boas vindas e afirmou 

estar feliz com a presença de todos, seguiu falando da importância dos projetos hoje 

apresentados aqui, parabenizou o secretário Joabe e parabenizou também o prefeito José Carlos 

pelo apoio que vem prestando, falou sobre o projeto de incentivo ao ciclismo afirmando sua 

utilidade e importância, se declarou satisfeito com os pareceres das comissões. Finalizou sua 

fala pedindo proteção a Deus para todos. 

O vereador Joacy Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre seus 

projetos no período e que foi secretário do meio ambiente e parabenizou o atual sedretário 

Joabe por continuar executando esses projetos, falou sobre a presença d professors da UFOB 

par odesenvolvimento de projetos, o vereador parabenizou o colega João Neres, seguiu falando 

sobre a importância da educação, falou sobre a discussão referente aos 15% do projeto 

municipal, seguiu dizendo que os professores não estão errados, o vereador afirmou que vota à 

favor do projeto, mais que caso os professores queiram lutar por não concordarem, que apoia 

também essa luta, finalizou dizendo que não vai se esquivar de seu papel de vereador, se 

despediu agradecendo. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentandoa todos, os colegas, aos professores e 

seguiu parabenizando o senhor prefeito por ter concedido esse aumento para todos os 

funcionários em questão, afirmou que o professor é sensível e entende a classe justamente por 

também ser professor, afirmou que as leis são feitas baseadas nas possibilidades dos cofres 

públicos, seguiu falando que é um direito dos funcionários reivindicar seus direitos, e afirmou 

que a comissão vota pela legalidade do projeto, parabenizou o colega vereador João Neres por 

seu projeto, afirmou que os vereadores estão consciêntes do que estão fazendo, seguiu 

afirmando que está com sua consciência tranquila, finalizou sua fala agradecendo a todos e 

pedindo permissão de Deus para as próximas sessões. 

Vereador Jânio de Carvalho, cumprimentou a todos os professores, os funcionários, nobres 

colegas e todos que acompanham, seguiu parabenizando o vereador João Neres pelo projeto do 

mesmo, afirmou queesse projeto é de grande importância, disse ainda que esse projeto não 

afeta os cofres públicos, em se tratando do projeto 01/2022, o vereador disse que os professores 

estão certos em reinvindicar seus direitos, falou que entende o posicionamneto do vereador 

Marusan Ferreira, porém, que discorda, baseando-se em dados, disse ainda que a educação do 

município está muito bem, disse ainda que problemas sempre existirão, porém que muitos 

investimento vem sendo feitos, afirmou que se fala é baseada em dados do ministério, disse 

ainda que preza muito por sua fala, o vereador seguiu falando sobre o comprometimento do 

gestor para com o município, finalizou sua fala dizendo que se os vereadores acreditam nesse 

maior aumento, que devem sim lutar por isso, reafirmou seu posicionamento em relação a esse 



projeto diante da legalidade do mesmo, se despediu afirmando que busca sempre o melhor para 

o município. 

O vereador Marusan Ferreira, teve seu nome citado e pediu para responder ao que foi falado 

sobre sua fala, em resposta prestou esclarecimentos. 

O vereador Jânio Carvalho, em réplica, esclareceu seu posicionamento. 

 

Tendo, todos os vereadores, feito uso da tribuna, o Presidente Paulo Luciano, deu por encerado 

o GRANDE EXPEDIENTE: 

O presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA, observando o número legal o presidente pediu 

ao Primeiro Secretário Gerson de Carvalho que fizesse a leitura da pauta. Em seguida, o 

presidente pediu para que os vereadores que atualizassem seus tablets para que a votação 

tivese início, para os seguintes projetos: PL n° 001/2022 tendo como resultado da votação sendo 

aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. O PL n° 002/2022 foi colocado 

em votação e aprovado em primeira votação por unanimidade. Por se tratar de Projetos de Lei, 

de acordo com o artigo 162 do regimento interno, necessita-se de 02 (duas) votações com 

interstício regimental de 24 horas. O presidente pediu deliberação ao plenário para encerrar 

essa sessão e iniciar outra logo em seguida para segunda votação, assim sendo, por deliberação 

e aprovação por unanimidade, o presidente encerrou a quarta sessão ordinária. Tendo cumprido 

todas as finalidades e nada mais havendo a tratar, Presidente agradeceu a presença de todos e 

com a presença de Deus declaro encerrada a presente sessão. Eu Gerson de Carvalho, Primeiro 

Secretário, determino que a presente ata lavrada, após lida e não havendo retificação ou 

impugnação, vai ser publicada pelo assim senhor Presidente, nos termos do § 5° do art. 93 do 

Regimento Interno deste Municipal de São Desidério, vinte e um de março de dois mil e vinte e 

dois. 

 

São Desidério-BA 

21 de março de 2022. 


