
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 
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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, 

vigésimo sétimo dia do mês de junho 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, Erasmo de Carvalho, Cleusnélio Santana, Devanir Figueira, Gerson de Carvalho, Jair 

Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante e 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. 

SEGUNDA VOTAÇÃO DO PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

PROCESSO N° 04544e19 DO PODER EXECUTIVO DE SÃO DESIDÉRIO, ANO 2018 DE 

RESPONSABILIDADE DO GESTOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO QUE “OPINA PELA APROVAÇÃO, 

PORQUE REGULARES, PORÉM COM RESSALVAS, DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO DESIDÉRIO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DO 

GESTOR JOSE CARLOS DE CARVALHO.”  

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2022 QUE “APROVA AS 

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA – EXERCICIO 

FINANCEIRO 2018” – de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. 

 



O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE 

EXPEDIENTE, franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 

minutos. 

O presidente Paulo Luciano, agradeceu a todos os vereadores pela presença, agradeceu a Deus, 

agradeceu a toda a equipe de trabalho, ressaltou a união de todos os vereadores e afirmou que 

essa união beneficia o município, parabenizou o prefeito pela condução dos trabalhos, 

parabenizou a mesa diretora por todo trabalho e colaboração, agradeceu a todos os vereadores. 

O presidente Paulo Luciano, pediu para que o vice presidente Jorge Cavalcante tome o lugar de 

presidente interino, para que o mesmo possa fazer uso da tribuna. O mesmo cumprimentou a 

toda a mesa e demais colegas vereadores, agradeceu a lealdade, harmonia e respeito por parte 

de todos, afirmou que sem isso tudo, os trabalhos não poderiam estar sendo realizados dessa 

maneira, afirmou que com essa união os projetos de maior importância puderam ser aprovados, 

seguiu falando da importância de cada sessão e dessa em especial, falou da importância dessa 

sessão, afirmou que o prefeito José Carlos cumpriu todas as metas de responsabilidade fiscal, 

afirmou que todos os índices foram superados, falou sobre elogios tecidos em reunião ao 

prefeito José Carlos, elogios feitos pelo vice governador, seguiu parabenizando o prefeito, 

afirmou que de mãos dadas e unidos o bom trabalho e bom desenvolvimento continuará sendo 

feito, afirmou que a prioridade é o desenvolvimento social, afirmou que na volta do recesso 

todos voltarão com as energias renovadas, finalizou desejando um bom recesso a um abraço em 

todos. 

Vereador João Neres, iniciou sua fala cumprimentando a todos, os colegas, falou sobre tudo que 

foi feito no primeiro período legislativo do ano de 2022, afirmou que mesmo no recesso 

parlamentar o trabalho continua, parabenizou o presidente Paulo Luciano e também o prefeito 

pelo trabalho que ambos vem realizando, parabenizou também o secretário Souza e sua equipe 

pela realização do evento do São João na praça, parabenizou a todos da SECULT, prestou seus 

pêsames para a família de um amigo que faleceu, no mais pediu a Deus que continue dando 

forças e abençoando a todos pra que que continuem realizando um bom trabalho, finalizou sua 

fala se despedindo de todos e agradecendo. 

Vereador Joacy Carvalho, iniciou cumprimentando a todos em especial o senhor Inter, diretor 

da Defesa Civil do município de São Desidério, parabenizou o mesmo por seu trabalho, 

agradeceu também a quem acompanha pelas redes sociais, falou também sobre o primeiro 

período legislativo e sobre o trabalho que é feito no período de recesso, falou ainda sobre a 

segunda votação do prefeito José Carlos, falou do por que das ressalvas em relação ao parecer 

do TCM, afirmou que os vereadores dirão sim, acompanhando o parecer do TCM. Seguiu falando 

sobre o concurso das quadrilhas juninas, inclusive fez sugestões em relação ao concurso de 

fanfarras no 7 de setembro, aproveitou para agradecer ao presidente pelo excelente trabalho 

que vem sendo desenvolvido, finalizou agradecendo a todos e afirmando que em agosto todos 

voltaram como todo gás pra continuar realizando um bom trabalho. 

Vereador Jorge Cavalcante, iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade, seguiu 

cumprimentando a todos os presentes, os colegas, funcionários, aproveitou para parabenizar 

também o presidente pela maneira como vem administrando a câmara, cumprimentou também 

ao amigo Tinga, cumprimentou também ao senhor Inter) presidente do Conselho de Segurança) 



pelo belíssimo trabalho, falou ainda sobre as contas do excelentíssimo prefeito, parabenizou 

também o prefeito pelo trabalho que vem realizando, parabenizou também a todos da câmara 

pelo esforço em realizar um bom trabalho, falou ainda sobre um aniversário onde estavam 

presentes alguns vereadores e ressaltou esse momento de interação e diversão, falou ainda 

sobre o concurso regional de quadrilhas, disse ainda que o resgate cultural da cultura junina 

ganhará grandes proporções, ressaltou os festejos de Roda velha e parabenizou os vereadores 

Tião e Devanir, deixou claro que nesta casa não existe situação e oposição, finalizou dizendo e 

pedindo que Deus possibilite que os trabalhos continuem. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou cumprimentando a todos, em modo especial a seu amigo 

Inter, os funcionários, colegas e todos que assistem pelas redes sociais, seguiu agradecendo a 

Deus, afirmou que seguem de cabeça erguidas, unidos e ressaltou que a união faz a força, seguiu 

falando sobre o serviço da brigada, afirmou que o trabalho dos mesmos é de grande 

importância, seguiu agradecendo o secretário José Rodrigues, falou ainda sobre um resfriador 

de leite que será entregue no Penedo, disse ainda que pretende colocar mais móveis, e 

equipamentos no espaço disponibilizado, afirmou que independente de voto e de política, o 

intuito é fazer o município crescer, falou ainda sobre o cadastramento das pessoas para receber 

as caixas d’água, afirmou que não ficará contra o parecer do Tribunal de Contas, declarando 

assim seu voto a favor das contas do prefeito José Carlos, finalizou agradecendo a todos.  

Vereador Cleusnélio Santana, iniciou sua fala cumprimentando a todos, a mesa, o amigo Tinga, 

o publico em geral e os funcionários, parabenizou o prefeito e a união de todos, afirmou que o 

município vem crescendo a passos largos, que todo lugar que se olha está tendo obras, ressaltou 

a qualidade na educação e ensino do município, seguiu justificando sua ausência na ultima 

sessão, mais declarou seu voto a favor a aprovação das contas do atual prefeito, falou que 

vereadores da situação e oposição trabalham todos juntos, afirmou que continuará assim, 

finalizou desejando boa noite e afirmando que o trabalho continuará sendo feito assim, com 

responsabilidade e união. 

O vereador Devanir Figueira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, e afirmando que é bom 

estar aqui com todos, agradeceu a Deus pela oportunidade, parabenizou e agradeceu ao 

presidente, a mesa diretora pelo belo trabalho, agradeceu também aos funcionários, agradeceu 

ao amigo Inter pela presença, falou ainda da união dos vereadores, da maneira como todos vem 

trabalhando unidos, disse ainda que todos foram eleitos pelo povo e devem trabalhar pra 

melhorar o município, disse ainda que aqui não existe vereador de situação e oposição, todos 

são iguais, seguiu ainda falando sobre a importância dos produtores rurais, parabenizou mais 

uma vez o prefeito e o secretário José Rodrigues, pediu para que Deus continue abençoando, 

afirmou que o trabalho continua, finalizou sua fala agradecendo e desejando que todos fiquem 

com Deus. 

Vereador Jânio de Carvalho, o vereador iniciou cumprimentando os colegas que compõe a mesa 

diretora, e os demais colegas, seguiu cumprimentando em especial os funcionários dessa casa, 

os amigos Tinga e Inter, agradeceu por todos que acompanham pelas redes sociais, e o público 

presente, falou sobre o trabalho que vem sendo realizado e a maneira como esse trabalho vem 

sendo realizado, falou sobre os sacrifícios feitos pelos vereadores para fazer um bom trabalho, 

afirmou que esse trabalho não tem dia, não tem hora, afirmou que esse trabalho é maior do que 



se consegue imaginar, falou ainda do bom trabalho, responsabilidade e compromisso por parte 

de todos os colegas vereadores, falou ainda sobre todos os problemas enfrentados até aqui, 

disse ainda que todos aqui estão unidos para servir, afirmou que o que existe é um trabalho em 

equipe, parabenizou novamente o executivo municipal, finalizou sua fala agradecendo a todos 

e pedindo saúde a Deus. 

Vereador Gerson de Carvalho, cumprimentou a todos, parabenizou o presidente Paulo Luciano 

pela condução dos trabalhos, cumprimentou o público, funcionários, seguiu falando sobre o 

parecer da CCJ, disse que a administração do atual prefeito dispensa comentários, declarou seu 

voto favorável a aprovação das contas, disse ainda que tem certeza que todos os vereadores 

votarão a favor da aprovação, parabenizou os colegas pelo trabalho que vem desempenhando, 

afirmou que todos trabalham por um objetivo comum que é o desenvolvimento do município, 

afirmou que o prefeito está proporcionando o que há de melhor para a população, afirmou que 

o recesso virá, mais o trabalho continua, finalizou agradecendo.  

Tendo todos os vereadores feito uso da palavra, 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.  

O presidente pediu para que a secretária trouxesse a urna para iniciar a segunda votação do 

parecer das contas da Prefeitura Municipal de São Desidério, relativas o ano de 2018 do gestor 

José Carlos de Carvalho, convidou os vereadores Jair Lisboa e Acácio Givanno para serem 

escrutinadores na presente votação, todas as cédulas foram devidamente conferidas, assinadas 

e devidamente carimbadas, pela mesa diretora e pelos dois escrutinadores. O vereador Acácio 

Givanno e Jair Lisboa, conferiu a urna e as cédulas, o Segundo secretário Jânio de Carvalho, 

realizou a chamada nominal dos vereadores um a um, para que eles fossem até a urna depositar 

sua cédula com o voto secreto marcado em cabine. Após todos os vereadores presentes terem 

inserido suas cédulas na urna, os escrutinadores foram novamente convocados para abri, 

recolher, conferir e contar todo os votos em voz alta. Após toda verificação, o presidente Paulo 

Luciano declarou aprovada por unanimidade em segunda votação a prestação de contas do ano 

de 2018 do prefeito José Carlos de Carvalho. Como as contas foram aprovadas por unanimidade 

em Primeira e Segunda votação por maioria absoluta declarou também como aprovado por 

unanimidade o Decreto 001/2022 que aprova as contas anuais de governo do município de São 

Desidério, exercício de 2018 de autoria da Comissão Finanças Orçamento e Fiscalização. Tendo 

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

de todos e com a presença de Deus declarou 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 sete de junho de dois 

mil e vinte e dois. 

São Desidério-BA 

27 de junho de 2022 


