
ATA DAS SEXTA SESSÕES ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 28  DE MARÇO  DE 2022 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 
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, Jair Lisboa, Jânio de Carvalho, 
Sebastião Teixeira. 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° 05/2022- ALTERA E ACRESCENTAM PARÁGRAFOS AO ART. 176 DA LEI 
10/2019 - CÓDIGO MUNICIPAL AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

• PROJETO DE LEI N° 04/2022- AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO/AUXÍLIO 
FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE SÃO DESIDÉRIO - LIDESD PARA OS FINS A QUE SE 
DESTINA EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO 
DE 2014, COM AS ALTERAÇÕES PRODUZIDAS PELA LEI 13.204/2015, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

• PROJETO DE LEI N° 06/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FIXA DATA DE PAGAMENTO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

• INDICAÇAO N° 23/2022 - INDICA A NECESSIDADE DE SE PROCEDER COM A PERFURAÇÃO 
DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE MORRÃO NESTE MUNICÍPIO -  AUTOR VEREADOR 
MARUSAN FERREIRA DO ANJOS. 

• INDICAÇAO N° 16/2022 - REALIZAR A COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO GUARD RAIL, NA ORLA 
DA BARRAGEM, AO LADO DA PONTE, NAS PROXIMIDADES DO ESPETINHO DO GALEGO, EM 
SÃO DESIDÉRIO – AUTOR VEREADOR ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA 



• INDICAÇAO N° 351/2021 - INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE PRÉ-MOLDADO OU 
EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO RIO GRANDE, ESPECIFICAMENTE NO 
POVOADO DE ALMAS - AUTOR  VEREADOR JÂNIO DE CARVALHO NUNES 

• INDICAÇAO N° 08/2022 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE 
ESTIVA. AUTOR VEREADOR  JAIR LISBOA DE SOUZA 

• INDICAÇAO N° 03/2022 - INDICA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM BLOQUETES NO 
BAIRRO RIO GRANDE NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. AUTOR VEREADOR JOACY 
FERREIRA DE CARVALHO. 

• INDICAÇAO N° 115/2021- INDICA A INSTITUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A 
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA DE SÃO 
DESIDÉRIO -  AUTOR VEREADOR CLEUSNÉLIO DA SILVA SANTANA. 

• INDICAÇAO N° 25/2022- INDICA A REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA, NO POVOADO DE 
DEROCAL, ZONA RURAL DE SÃO DESIDÉRIO-BA – AUTOR VEREADOR PAULO LUCIANO DOS 
SANTOS. 

• INDICAÇAO N° 26/2022- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM BLOQUETE DAS RUAS DO 
POVOADO DE JULIÃO – AUTOR VEREADOR  JORGE CAVALCANTE DE SOUZA. 

• INDICAÇAO N° 343/2021- INDICA QUE A PREFEITURA POR MEIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE FORMALIZE UMA PARCERIA COM O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 
VIDA - (CVV) PARA QUE SEJA INSTALADO UM POSTO DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
EM SÃO DESIDÉRIO – AUTOR VEREADOR GERSON DE CARVALHO PEREIRA. 

• RELATÓRIO DE GESTÃO 2021. 

 

O senhor presidente antes de encerrar o pequeno expediente, afirmou que foi encaminhado 
para a mesa de cada vereador o relatório de gestão de 2021, enviado pelo Poder Executivo, e 
também o ofício 119 enviado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, prosseguiu 
encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando início e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE: 
Franqueando a palavra  

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 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, agradeceu ao presidente pela maneira como vem conduzindo os trabalhos, 
parabenizou os colegas pelas indicações que os mesmos vem apresentando, afirmou que as 
mesmas são importantes para o município, deixou seu pezar pelo falecimento do funcionário 
público Itanajá Ferreira de Carvalho, saldou a todos que acompanham pelas redes sociais, seguiu 
falando sobre seu projeto, falou sobre a importância de seu projeto para evitar mais acidentes 
no local, se despediu agradecendo principalmente a Deus pela oportunidade. 

O vereador e presidente Paulo Luciano fez um comunicado para a comunidade de Palmeiral que 
o ônibus da câmara estará disponivel para pegar a população que se interessar em ir para a 
consulta pública no Sítio do Rio Grande a partir da 8:00. O presidente deixou seu pezar e desejou 
que Deus conforte a família de Itanajá Ferreira, falou ainda sobre a importância do mesmo para 
São Desidério e para todo o Oeste da Bahia, falou ainda sobre seus trabalhos à frente das 
fanfarras. Depois da fala do vereador Marusan, p presidente afirmou que os pedidos do mesmo 
serão enviados, parabenizou a filha do vereador Marusan e aproveitou para parabenizar sua 
própria filha por ter passado no vestibular de Direito na UFOB, se declarou muito feliz. O 
presidente parabenizou o vereador Jânio por sua indicação, e disse também que está muito feliz 
pelas obras e pela quantidade de poços artesianos que o executivo vem fornecendo ao 



município, afirmou que acredita que muito mais será feito. O presidete ressaltou a importância 
das indicações dos vereadores e da participáção de todos e agradeceu ainda a sesnsibilidade do 
prefeito em atender os pedidos e tentar sanar as necessidades da população, disse ainda que o 
prefeito tem desempenhado um ótimo trabalho. Agradeceu pela harmonia por parte dos 
vereadores,  

O vereador Joacy Ferreira, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a todos, e agradecendo 
a Deus pela oportunidade de estar aqui, seguiu falando sobre a dor que passa sua família nesse 
momento com a perda de Itanajá, falou sobre seu legado, sobre a pessoa que ele era e sobre 
seus feitos e sua importância no Oeste da Bahia, disse ainda que a vida é um sopro. Falou sobre 
suas visitas a comunidade de Sítio Grande e por perceber as necessidades da população, fez sua 
indicação, para dar masi qualidade de vida aos moradores e embelezar mais a comunidade, falou 
que é sua obrigação principalmente por ter sido o vereador mais votado naquela localidade, 
pediu apoio aos colegas vereadores para votarem à favor de sua indicação, parabenizou o coleca 
Acácio por sua indicação e disse que a mesma é importantíssima, diante disso declarou seu 
apoio, finalizou sua fala desejando conforto a mãe de Itanajá e pedindo a Deus proteção a todos. 

Vereador Marusan Ferreira, cumprimentou a todos, seguiu falando sobre a reunião que ocorreu 
no povoado de Morrão, onde afirma que a demanda é grande por um poço artesiano, falou 
sobre a interferência do deputado Tito em se tratando dessa questão, po vereador parabenizou 
o presidente da câmara pelo projeto de lei para aumento do salário dos funcionários da câmara, 
declarando que os mesmos são merecedores de tal aumento, pois vem desempenhando um 
trabalho satisfatório, o vereador falou ainda sobre continuar seu trabalho mesmo depois da 
perda de seu pai, aproveitou a oportunidade para parabenizar sua filha por sua trajetória de 
iniciação na faculdade de veterinária, encerrou sua fala agradecendo a todos. 

Vereador Jânio de Carvalho, cumprimentou a todos, mesa diretora, aos colegas vereadores, aos 
funcionários, aos presentes, falou sobre a maneira como se vem trabalhando nesta casa, 
declarou que é um prazer muito grande estar aqui com todos os colegas, agradeceu a Deus por 
fazer parte dessa câmara, disse ainda que apesar das divergências políticas, é um aprendizado 
constante com os colegas, afirmou que todos precisam uns dos outros, afirmou que respeita 
muito cada um dos colegas, se declarou honrado. Seguiu deixando seus sentimentos para a 
família de Itanajá, declarou que sua família encontra-se muito triste, propôs ainda que na 
próxima sessãoseja feita uma Moção de pezar para Itanajá, agradeceu e parabenizou o 
empenho do prefeito junto a Coelba, falou que o mesmo vem fazendo cobrança para 
comunidades, e que na comunidade Dois irmão foi trazida energia para a população, 
parabenizou todos os envolvidos que se empenharam para conseguir a energia. Falou sobresua 
indicação, descreveu a mesma e disse ser de grande importância, parabenizou o prefeito por 
obras quem vem entregando as comunidades do município, disse ainda que o prefeito vem 
cumprindo seu papel como gestor, fnalizou sua fala agradecendo a todos. 

Vereador Jorge Cavalcante, o mesmo iniciou cumprimentando a todos os colegas, aos 
presentes, seguiu falando sobre sua indicação, falou ainda que o objetiv de sua indicação é para 
embelezar aquela localidade, pediu ainda para ler o projeto de Lei 05/2021, afirmou que é Lei e 
pediu ao prefeito José Carlos para que forneça esse produto de higiêne íntima para a população, 
visando diminuir inclusive a evasão escolar, pediu para que o prefeito olhe com carinho para 
esse projeto, se despediu de todos agradecendo. 

Vereador João Neres de Carvalho, cumprimentou a todos, cumprimentou a todos que assistem 
inclusive pelas redes sociais, falou sobre a importância do trabalho dos munícipes, falou sobre a 
perda de Itanajá, se declarou triste, falou sobre a importância de homenageá-lo, seguiu falando 
sobre a importância dos projetos encaminhados, disse ainda que esses projetos trarão 
beneficios inclusive em termos de organização, parabenizou o prefeito pelo trabalho que vem 



desenvolvendo. Parabenizou também o Secretário José Rodrigues, parabenizou os colegas 
também pelo aceso dos seus filhos à universidade, reafirmou a importância das indicações dos 
colegas vereadores e disse ainda que votará à favor de todas, aproveitou a oportunidade ainad 
para parabenizar o secretário Joabe e toda sua equipe pelo trabalho que vem desempenhando, 
encerrou sua fala desejando uma boa noite a todos e uma feliz semana. 

O vereador Cleusnélio Santana, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a todos os 
presentes, aos colegas, funcionários, espectadores e aos funcionários representantes, seguiu 
falando das indicações apresentadas hoje, falou que todas são de grande importância, em 
seguida falou sobre seu projeto, este é uma reapresentação, mais por ser de grande importância 
fez-se necessário trazer novamente, pediu o apoio dos colegas para aprovar seu projeto e 
afirmou que fará o mesmo votando à favor das indicações dos colegas, se despediu de todos 
agradecendo.  

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 substituto João Neres de Carvalho que fizesse a leitura da pauta. Foi 
então apresentado os Projetos de Lei n° 004/2022; 005/2022 e 006/2022 e encaminhados para 
as comissões pertinentes. Foi passado então para a votação das indicações, snedo votadas uma 
a uma e sendo todas aprovados 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. 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 João Neres de Carvalho, Primeiro Secretário substituto, 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 oito de março de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

28 de março de 2022. 


