
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, 

DA 15ª LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 19:00 HORAS NO PLENÁRIO CELSO BARBOSA. 

 

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 trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove 

horas, hora regional, no Plenário Celso Barbosa da Câmara Municipal de 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 

convocou o vereador Jânio de Carvalho Nunes para realização da chamada nominal, 

estando presentes os vereadores: Jorge Cavalcante, Paulo Luciano, Joacy Ferreira, 

Jânio de Carvalho, Marusan Ferreira, João Neres, Jair Lisboa, Devanir Figueira, Gerson 

de Carvalho, Acácio Givanno, Cleusnélio Santana e Erasmo de Carvalho, Sebastião 

Teixeira. Em seguida o presidente convocou o vereador Acacio Givanno para leitura do 

trecho bíblico e logo a após foi feito um minuto de silencio em respeito as vidas perdidas 

para o civd-19, em seguida por meio de votação em plenário foi dispensada a leitura 

das atas.  

O presidente abriu o PEQUENO EXPEDIENTE: 

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

sejam: 

Ofício de apresentação do Projeto ONG- de autoria da Lucky Pet. 

Parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação Final que opina pela 

regular tramitação do Projeto de Lei N° 008/2021. 

Parecer da Comissão de educação, Cultura, Saúde e Assistência Social que opina 

pela regular tramitação do Projeto de Lei N° 008/2021. 



 

Primeira votação do Projeto de Lei N° 007/2021- “Altera o anexo único e acrescenta 

o anexo II à Lei Municipal N° 008/2021, de 11 de novembro de 2016 e da outras 

providências. 

INDICAÇÃO Nº283/2021 - “Construção de um campo de futebol Society, com 

iluminação, grama sintética e arquibancada no distrito de Sítio Grande”. - de autoria do 

vereador Joacy Ferreira de Carvalho. 

INDICAÇÃO Nº279/2021 - “Construção de uma unidade básica de saúde/satélite 

(UBSSATELITE) no Recanto Feliz”.- de autoria do vereador Sebastião Teixeira de 

Araújo. 

INDICAÇÃO Nº280/2021 - “Implantação de uma unidade básica de saúde (UBS), 

equipada com pronto socorro (OS) e “Samuzinho” e Roda Velha III”.- de autoria dos 

vereadores Sebastião Teixeira de Araújo e Paulo Luciano dos Santos Oliveira. 

INDICAÇÃO Nº271/2021 - “Criação de uma estrutura de apoio de eventos para atendr 

as regiões de Campo Grande, Pontezinha e Ponte de Mateus”. - de autoria do 

vereador João Neres de Carvalho Filho. 

INDICAÇÃO Nº272/2021 - “Construção de banheiros e melhorias nas residências das 

famílias de baixa renda das regiões de Pontezinha, Ponte de Mateus e Rio dos Angicos”. 

- de autoria do vereador João Neres de Carvalho Filho. 

INDICAÇÃO Nº270/2021 - “Indica a necessidade de inserir nas cestas básicas opções 

que podem oferecer condições básicas higiene, sendo assim, itens higiênicos”. – de 

autoria do vereador Cleusnélio da Silva Santana. 

INDICAÇÃO Nº77/2021 – “Reapresentação da indicação “Construção da sede CAPS-

Centro d Atenção Psicossocial”. – de autoria do vereador Cleusnélio da Silva 

Santana. 

INDICAÇÃO Nº281/2021 - “Implantação de plantão de atendimento médico 24h no 

Povoado de Campo Grande”. - de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza. 

INDICAÇÃO Nº266/2021 - “Conclusão da cobertura do canal na rua Espírito Santo no 

Lot. Nossa Senhora Aparecida”. - de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza. 

INDICAÇÃO Nº268/2021 - “Requalificação das praças do Povoado de Almas”. - de 

autoria do vereador Erasmo de Carvalho Filho . 



INDICAÇÃO Nº277/2021 -“Instalação de energia elétrica para comunidade de Salobro”. 

- de autoria do vereador Jorge Cavalcante de Souza 

INDICAÇÃO Nº278/2021 - “Pavimentação asfáltica ou em bloquetes na Comunidade 

Coqueiro”.- de autoria do vereador Jorge Cavalcante de Souza. 

INDICAÇÃO Nº274/2021 - “Indica a criação de um centro esportivo na sede”. - de 

autoria do vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos 

INDICAÇÃO Nº275/2021- “Pavimentação asfáltica ou em bloquetes iniciando da BR 135 

no Povoado de Pontezinha, passando pela fazenda Sossego, Pov. Cabeceira do Salto, 

Alegre, Rio dos Angicos, finalizando no Povoado Barbosa”. - de autoria do vereador 

Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

INDICAÇÃO Nº257/2021 - “Dispõe sobre a construção de um posto de saúde e um 

sistema de abastecimento de água no Povoado de Baixa do Coqueiro”. – de autoria do 

vereador Jânio de Carvalho. 

INDICAÇÃO Nº205/2021 - “Construção da drenagem d águas pluviais que acumulam 

proxio a mineração do oeste e descem na rua das Mangueiras e rua das Palmeiras”. – 

de autoria do vereador Jânio de Carvalho. 

INDICAÇÃO Nº263/2021 - “Pavimentação asfáltica ou em bloquetes no Povoado 

Barreiro do Sítio Grande”. - de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira. 

INDICAÇÃO Nº261/2021- “Em virtude da pandemia da Covid-19 solicitamos que o 

executivo municipal, através da Secretaria competente inclua álcool em gel 70% e 

mascaras nas cestas básicas distribuídas as famílias em situação de vulnerabilidade 

social”. - de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira. 

INDICAÇÃO Nº93/2021 - “Indica a melhoria do sistema de abastecimento de água no 

Povoado de Riacho de Pedra, zona rural de São Desidério/BA”. - de autoria do 

vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira. 

 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando início 

e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE: 

O presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 

minutos. 

O vereador Cleusnélio Santana, iniciou cumprimentando a todos, falou sobre tudo que 

vem sendo realizado no município, falou sobre suas indicações, ressaltando a 



importância das mesmas, falou sobre a indicação que já veio a ser apresentado nos 

anos anteriores e declarou a importância da mesma, despediu-se de todos 

agradecendo. 

O vereador Joacy de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a presença 

de todos, se declarou alegre pelo segundo lote do asfalto que liga a BA à comunidade 

de Almas, falou sobre sua indicação e a diferença que está vai fazer para as atividades 

físicas dos jovens, afirmou que sua próxima indicação também será para o sítio do Rio 

Grande, ressaltou sua intenção em fazer indicações voltadas para o turismo e 

segurança do Sítio do Rio Grande, se despediu de todos agradecendo e dizendo que 

suas indicações estão abertas para que os colegas assinem junto com ele suas 

indicações.  

Vereador João Neres de Carvalho Filho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, 

parabenizando os nobres colegas por suas indicações, relembrou também algumas 

outras indicações suas para melhoria do município em se tratando da orla da barragem, 

descreveu sobre suas indicações e a importância das mesmas para o município, afirmou 

que tem fiscalizado, parabenizou ao prefeito pela instalação de internet pelo 

investimento de internet em vários povoados do município, parabenizou ao prefeito e 

aos colegas pelo desempenho no trabalho, e saldou a todos que acompanham a sessão 

pelas redes sociais, se despediu de todos agradecendo.  

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou desejando boa a noite a todos, começou sua 

fala falando sobre indicações importantes dos colegas, ressaltou a importância de 

algumas delas, fez sugestões ao presidente desta casa, falou sobre a questão de 

assinar as indicações com os colegas e se declarou apto a ter sus indicações assinadas 

também pelos demais vereadores, prosseguiu relatando sobre a importância de suas 

indicações, parabenizou e deu exemplo de obras que vem sendo realizadas pelo 

prefeito, parabenizando o mesmo pelo trabalho realizado, encerrou sua fala 

agradecendo a todos.   

O vereador Marusan Ferreira, iniciou cumprimentando a todos os colegas, iniciou sua 

fala, afirmando que seu gabinete sempre estará de portas abertas para os nobres 

colegas, afirmou que a união é que faz a diferença para o bom desenvolvimento do 

município, parabenizou os colegas por suas indicações, comentou sobre a questão da 

necessidade de se investir e conseguir parcerias para implantação da telefonia móvel, 

afirmou que em muitos povoados esse problema vem sendo sanado com o apoio do 

prefeito, falou de obras que serão realizadas futuramente, falou sobre suas indicações 



e sobre o esforço dos colegas para que atendam as necessidades da população, 

encerrou sua fala agradecendo a todos.  

O vereador Jânio de Carvalho, iniciou sua fala se declarando grato principalmente a 

Deus pela oportunidade de estar aqui e com saúde, parabenizou os colegas por suas 

colocações e indicações, falou ainda sobre a atuação do vereador Jorge Cavalcante, 

parabenizando o mesmo, falou também do secretário José Rodrigues, ressaltando o 

desempenho do mesmo, comentou sobre projetos futuros, comentou sobre o projeto de 

lei que protocolou e declarou aberto para que os vereadores assinem caso queiram, 

ressaltou e detalhou a importância de suas indicações para a melhoria de vida da 

população, declarou-se aberto aos colegas assinarem em suas indicações, durante sua 

fala o vereador foi parabenizado, pediu para assinar as indicações de alguns colegas, 

falou sobre tudo que vem sendo feito e os avanços do município, despediu-se 

encerrando sua fala. 

O vereador Jorge Cavalcante, iniciou cumprimentando a todos os colegas, os 

presentes, funcionários e os que acompanham a sessão pelas redes sociais, seguiu 

falando sobre suas indicações, comentou sobre a precariedade da população e algumas 

vias, afirmou que acredita no bom trabalho do prefeito, agradeceu aos colegas 

vereadores, convidou os colegas que queiram comparecer em reuniões de seus 

projetos, parabenizou os colegas e ao prefeito pelo bom desempenho nos trabalhos, 

encerrou sua fala agradecendo a todos. 

O vereador Devanir Figueira, iniciou sua fala desejando boa noite a todos, e 

agradecendo a Deus pela oportunidade da vida de estar aqui, parabenizou os colegas, 

ao prefeito e declarou a responsabilidade que os vereadores e a câmara tem com a 

população, falou sobre o evento de moto cross, e ressaltou a importância de se investir 

em lazer, falou da importância da intervenção do meio ambiente para se ter cuidado 

com a vegetação, agradeceu algumas obras que vem sendo concluídas, falou sobre a 

questão da saúde no município, e falou que inclusive faz uso desse sistema de saúde, 

agradeceu a sua família pelos cuidados e se despediu de todos agradecendo. 

O vereador Jair Lisboa, iniciou desejando boa noite a todos, cumprimentou os colegas, 

agradeceu aos colegas pelo apoio, parabenizou aos colegas e ao prefeito, falou sobre 

suas indicações, comentou sobre a necessidade de cobrança por parte dos vereadores, 

ressaltou a importância de se prestar satisfações população, declarou apoio aos colegas 

e se despediu d todos agradecendo.  

O vereador Sebastião Teixeira, iniciou cumprimentando a todos, começou falando 

sobre as necessidades e o que vem sendo feito em Roda Velha, falou sobre sus 



indicações, leu a justificativa, parabenizou o prefeito por sua competência, falou que 

todas as ações entre os colegas são e conjunto e isso é que faz tudo dar certo e o 

município crescer, despediu-se de todos agradecendo. 

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

se declarou honrado em fazer parte dessa gestão, afirmando que todos os colegas, 

presidente e prefeito são honrados, falou sobre sua participação com a brigada na 

limpeza trilha da pegada do mastro, parabenizou o secretario Joabe, falou sobre a feira 

artesanal ocorrida na Chapada Diamantina, em Lençóis, falou de sua satisfação em vê 

o comprometimento dos gestores em relações a população, se despediu de todos 

desejando uma ótima semana e agradecendo a todos, desejando proteção divina.  

O vereador Erasmo de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos os colegas, 

funcionários, presentes e aos que acompanham nas redes sociais, falou sobre suas 

indicações, agradeceu ao prefeito pelas obras que vem sendo entregues, agradeceu 

também ao secretario José Rodrigues, agradeceu aos colegas vereadores, encerrou se 

despedindo e agradecendo a todos. 

O Presidente Vereador Paulo Luciano Rocha encerrou as falas agradecendo e 

parabenizando aos colegas vereadores por suas indicações, agradeceu ao prefeito pela 

entrega de várias obras no município, afirmou que muitas outras obras estão em 

andamento e logo em breve serão realizadas e entregues. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando início 

e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE: 

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, o Primeiro Secretário Gerson de 

Carvalho fez a leitura dos ofícios. Observando o número legar o presidente leu o ofício 

recebido do TCM que informou a aprovação das contas do atual prefeito José Carlos de 

Carvalho, no ano de 2019, logo após o presidente colocou e votação o Projeto de Lei 

N° 007/2021, o qual foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Imediatamente 

o presidente colocou em votação as indicações: INDICAÇÃO Nº 283/2021, INDICAÇÃO 

Nº 279/2021, INDICAÇÃO Nº 280/2021 , INDICAÇÃO Nº 271/2021, INDICAÇÃO Nº 

272/2021 , INDICAÇÃO Nº 270/2021 , INDICAÇÃO Nº 77/2021 , INDICAÇÃO Nº 

281/2021 , INDICAÇÃO Nº 266/2021 , INDICAÇÃO Nº 268/2021 , INDICAÇÃO Nº 

277/2021 , INDICAÇÃO Nº 278/2021 , INDICAÇÃO Nº 274/2021 , INDICAÇÃO Nº 

275/2021, INDICAÇÃO Nº 257/2021 , INDICAÇÃO Nº 205/2021 , INDICAÇÃO Nº 



263/2021, INDICAÇÃO Nº 261/2021, INDICAÇÃO Nº 93/2021, sendo todas aprovadas 

por unanimidade. 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 e Gerson de Carvalho Pereira, Primeiro Secretário, 

determinamos que a presente ata que, após lida e não havendo retificação ou 

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

Regimento Interno deste Municipal de São Desidério, trinta de agosto de dois mil e vinte 

e um. 

 

São Desidério 

30 de agosto de 2021 


