
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO 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 

segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez 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 vereador Sebastião Teixeira para com por a mesa substituindo 

o Primeiro Secretário Gerson de Carvalho. 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, Marusan Ferreira, João Neres, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, Sebastião Teixeira, 

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 vidas perdidas na 

batalha contra o 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. 

• MOÇÃO DE PESAR N°  02/2022 PELO FALECIMENTO DA SRA. MARIA BADIA DE SOUZA, 

CONHECIDA COO DONA LOURA. 

• INDICAÇÃO N° 42/2022- SOLICITAMOS O ASFALTAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 

DAS CARMELIAS NO DISTRITO DE RODA VELHA III- de autoria do vereador Devanir Rodrigues 

Figueira. 

• INDICAÇÃO N° 46/2022- CONSTRUÇÃO DE NOVAS CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO 

DE SÃO DESIDÉRIO. – de autoria do vereador Acácio Givanno de Oliveira. 



• INDICAÇÃO N° 34/2022- CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE RIO DOS 

ANGICO. – de autoria do vereador João Neres de Carvalho Filho. 

• INDICAÇÃO N° 27/2022- SOLICITA-SE A CONCLUSÃO DA COBERTURA DO CANAL DO BAIRRO 

NOSSA SENHORA APARECIDA, ACRESCIDO NESTA EXTREMIDADE UMA PARADA DE ÔNIBUS, BEM 

COMO A REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DESTE SETOR. – de autoria do vereador Cleusnélio 

Santana. 

• INDICAÇÃO N° 138/2021- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, COSTRUÇÃO DE SARJETAS, MEIO-

FIO E CALÇADAS DA ESTRADA DO NÔ FERREIRA ATÉ O ASFALTO.- de autoria do vereador Gerson 

de Carvalho Pereira e Jorge Cavalcante de Souza. 

• INDICAÇÃO N° 43/2022- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO B PARA O DISTRITI DE RODA 

VELHA). – de autoria do vereador Paulo Luciano de Oliveira. 

• INDICAÇÃO N° 10/2022- INDICA A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E REFORMA DO 

ALAMBRADO, AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE COM UMA GARAGEM E REFORMA, E A 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS RUA DE TERRA DO POVOADO DE ILHA DO VITOR- de 

autoria do vereador Jânio de Carvalho Nunes. 

• INDICAÇÃO N° 48/2022- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA CASA BELA EM 

RODA VELHA. – de autoria do vereador Sebastião Teixeira de Araújo. 

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 falou sobre a Audiência Pública ocorrida hoje, tratando da LDO, 

ressaltou a presença e a interação de alguns vereadores, justificou a ausência de alguns 

vereadores, falou ainda sobre a Assembleia que será convocada e contará com a presença de 

todos os vereadores. Aproveitou a oportunidade para parabenizar os vereadores que foram à 

marcha em Brasília, falou também sobre obras que estão ocorrendo em povoados, afirmou que 

foi uma sema importante para todo o Poder Legislativo, disse ainda que o objetivo é continuar 

cuidando e trabalhando em prol da população. O presidente agradeceu a cada colega vereador 

que colou sua indicação essa noite, parabenizou afala de cada um, falou ainda da 

responsabilidade do prefeito José Carlos, afirmou que a demanda é muito grande, e que entende 

a reinvindicação de cada vereador, o presidente falou ainda sobre a questão da construção da 

ponte, deu sua opinião e seguiu explicando alguns fatores sobre essa temática, falou que são 

muitas reinvindicações, mais que muito vem sendo feito para sanar as necessidades da 

população, o presidente falou também sobre o papel dos pais de fazerem um esforço para que 

os filhos permaneçam na escola, finalizou sua fala deixando um abraço pra o prefeito e para 

toda a equipe do executivo. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a 

inauguração da UNICOM, ressaltou a importância de tal obra, falou sobre suas experiências 

pessoais com familiares acometidos com câncer, seguiu falando sobre os alunos do povoado de 

Currais, explanou a defasagem na educação desse povoado, afirmou que educação vem da base, 

afirmou que esses alunos estão sem aula por falta de transporte, fez um apelo para o prefeito 



José Carlos para que essa situação seja solucionada. Falou também sobre sua outra indicação, 

disse ainda que se é pra ser feito que seja da forma correta, ressaltou ainda a importância 

turística do povoado de Morrão, pediu apoio aos colegas, se declarou decepcionado, se dirigiu 

a alguns colegas vereadores e se tratando dessa temática, afirmou que fica feliz quando os 

trabalhos estão indo bem, mais que é necessário se falar quando isso não está acontecendo, 

finalizou sua fala agradecendo. 

O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala agradecendo a Deus por nos conceder a saúde e 

paz, parabenizou o presidente pela condução dos trabalhos dessa casa, cumprimentou todos 

que acompanham pelas redes sociais, saldou os assessores e funcionários dessa casa, 

parabenizou os trabalhadores por seu dia, falou sobre a macha até Brasília, parabenizou o 

secretário Souza, pela semifinal que aconteceu no último fim de semana, falou sobre sua visita 

a comunidade de Olhos, d´água falou sobre sua indicação, ressaltou a importância da mesma,  

parabenizou o colega vereador Sebastião por sua indicação, similar a sua. Falou sobre a entrega 

da ambulância e Sítio novo e também sobre a futura entrega de casas populares, juntamente 

com o prefeito, e também um porto de saúde em Canabravão, finalizou agradecendo a Deus e 

desejando paz a todos. 

O vereador Jânio de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos os colegas, o presidente, 

primeiramente agradeceu a Deus pela oportunidade da vida, seguiu falando da Audiência 

Pública de hoje mais cedo, seguiu falando de suas propostas, afirmou que as mesmas são de 

grande importância, o mesmo afirmou que as demandas das indicações são de acordo com as 

necessidades observadas pelos vereadores,  afirmou que tal indicação fará toda a diferença para 

o povoado em questão, o vereador disse ainda que a pintura da quadra de Ilha do Vítor já foi 

feita, porém faltam algumas questões, pediu ainda para que as ruas do povoado sejam calçadas, 

fez ainda relatos de moradores de alguns povoados em relação  a qualidade de tudo que vem 

sendo feito, seguiu dizendo que muito já foi melhorado, mais que ainda há muito o que se fazer, 

falou ainda sobre a visita no Centro Educacional Patronos Integrados, visita na qual o prefeito 

também estava presente, o vereador falou que os problemas encontrados o local foram de 

âmbito corriqueiro, falou ainda sobre o bate-papo com os educadores, afirmou que problemas 

surgem para serem resolvidos, seguiu dizendo que São Desidério está de parabéns, embora 

ainda existem algumas coisas à se resolver, finalizou agradecendo a todos e pedindo saúde para 

poder realizar seus trabalhos. 

Vereador Jorge Cavalcante, iniciou cumprimentando a todos, colegas, presidente, procuradora 

e todos que se fazem presentes, seguiu falando sobre a Moção de pesar de dona Lôra, seguiu 

falando sobre a viagem para Brasília, disse ainda que esses dias de viagem foram de muita 

importância por todo conhecimento transmitido, falou ainda sobre conteúdos das palestras lá 

apresentadas, seguiu falando sobre sua indicação, e disse ainda que já tem uma sinalização 

positiva por parte do prefeito José Carlos, o vereador falou ainda sobre o questionamento do 

vereador Marusan Ferreira, afirmou que a base da educação é a família, seguiu afirmando que 

na história do município, nunca se investiu tanto em educação como agora, em se tratando da 

ponte que o vereador Marusan Ferreira falou, fez esclarecimentos também, o vereador 

encerrou sua fala agradecendo a todos. 



Vereado Cleusnélio Santana, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por tudo, pediu 

sabedoria a Deus para vencer mais uma semana, parabenizou os colegas por suas indicações, 

afirmou que cada uma delas tem sua importância, seguiu falando sobre sua indicação, falou que 

esse projeto já foi iniciado, e que foi colocado aqui hoje novamente para que possa ser 

concluído, afirmou que sabe que o prefeito dará auxilio em sua indicação, falou sobre obras 

futuras que serão realizadas em ruas do município, parabenizou ao Poder Executivo, ao 

secretário e funcionários, parabenizou também o funcionário Herbley Cerqueira e sua equipe, 

falou sobre a importância do esporte, falou ainda sobre seu projeto para melhorar o ginásio do 

município, o vereador esclareceu também sobre a construção da ponte citada pelo vereador 

Marusan, o vereador deu sua opinião sobre a situação, falou sobre seu desejo de que o 

município cresça, finalizou sua fala se despedindo e agradecendo. 

O vereador Joacy Ferreira, iniciou cumprimentando a todos e deixando seu sentimentos para a 

família de dona Lôra, agradeceu aos colegas que participaram da Audiência Pública e a marcha 

até Brasília, falou sobre a importância dos conhecimentos adquiridos nessa macha, convidou 

todos para a subida do Morro da Santa Cruz, comentou sobre a fala do vereador Marusan, em 

se tratando da questão do transporte escolar, esclarecimentos foram feitos, e em se tratando 

da ponte, o vereador disse que em sua opinião a ponte deveria ser de mão dupla, falou ainda 

sobre o projeto de indicação do vereador Jânio, vereador Acácio, vereador Cleusnélio e vereador 

Jorge, finalizou sua fala agradecendo e parabenizando o presidente. 

Vereador João Neres, iniciou cumprimentando a todos e agradecendo à Deus parabenizou todos 

os vereadores por sua fala, ressaltou a importância da viagem, das palestras com grande 

conteúdo, afirmou que o evento foi de imensa grandeza, parabenizou os trabalhadores pelo seu 

dia, parabenizou o prefeito pela forma como vem conduzindo os trabalhos, o vereador 

parabenizou também o presidente pelo reajuste dos servidores, parabenizou s colegas por suas 

indicações, falou sobre sua indicação e ressaltou a importância da mesma, finalizou sua fala 

agradecendo. 

O vereador Sebastião Teixeira, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seguiu 

falando sobre falas feitas na marcha para Brasília, falou sobre conhecimentos adquiridos em 

Brasília, afirmou que foi de grande proveito, o vereador pediu à parte, em seguida, o vereador 

Sebastião seguiu com sua fala agradecendo ao presidente pelos trabalhos e pela condução dos 

mesmos, agradeceu ao prefeito José Carlos pela unidade avançada do SAMU em Roda Velha já 

tem licitação ainda para esse ano, falou ainda sobrea entrega das casas populares, ressaltou a 

cobrança par Roda Velha, par que casas populares sejam construídas lá também, e finalizou 

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 Gerson de Carvalho que fizesse a leitura da pauta. Foi colocada em 

votação a moção de pesar N° 02/2022,  a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Foram colocadas em votação as seguintes indicações: INDICAÇÃO N° 42/2022, INDICAÇÃO N° 

46/2022, INDICAÇÃO N° 34/2022, INDICAÇÃO N° 27/2022, INDICAÇÃO N° 138/2021, INDICAÇÃO 

N° 43/2022, INDICAÇÃO N° 10/2022, INDICAÇÃO N° 48/2022. Todas as indicações foram 



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. 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 Sebastião Teixeira, 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, dois de maio de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

02 de maio de 2022 


