
ATA DAS NONA SESSÕES ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL 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 

décimo 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, Devanir Figueira, Erasmo de Carvalho, Gerson de Carvalho, Jair Lisboa, Joacy 

Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, 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. 

 

•OFÍCIO 04/2022- JUSTIFICA A AUSÊNCIA DO VEREADOR SEBASTIÃO TEIXEIRA. 

• OFÍCIO 09/2022- JUSTIFICA A AUSÊNCIA DO VEREADOR CLEUSNÉLIO SANTANA. 

• APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 007/2022- RESERVA PRIORITARIAMENTE, VAGAS EM 

CRECHES PARA CRIANÇAS EM IDADE COMPATÍVEL, FILHAS(OS) DE MULHERES VÍTIMAS DE 



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE NATUREZA FÍSICA E/OU SEXUAL. De autoria do vereador Gerson de 

Carvalho Pereira. 

• APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 08/2022 -CRIA A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA 

BAHIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

• INDICAÇÃO 39/2022- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO B) PARA O POVOADO PONTE DE 

MATHEUS. De autoria do vereador Paulo Luciano, Gerson de Carvalho e João Neres. 

• INDICAÇÃO 29/2022- CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS DE RUA 

NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. De autoria do vereador Joacy Ferreira. 

• INDICAÇÃO 58/2021- CRIAR UMA COMISSÃO DE SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DA COLETA DE LIXO. De autoria do vereador Jair Lisboa. 

• INDICAÇÃO 28/2022- IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PEDRESTE NOS PERÍMETROS 

PRÓXIMOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. De autoria do vereador Erasmo de Carvalho. 

• INDICAÇÃO 35/2022- INDICA A CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PESSOA 

AUTISTA, COMPOSTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE GARANTIR A INVESTIGAÇÃO, 

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ADEQUADO AOS PORTADORES DO (...). De autoria da 

Câmara Municipal de vereadores. 

• INDICAÇÃO 022/22- INDICA A NECESSIDADE DE SE PROCEDER COM A PERFURAÇÃO DE POÇO 

ARTESIANO O POVOADO DE ALMAS NESSE MUNICÍPIO. De autoria do vereador Marusan 

Ferreira. 

• INDICAÇÃO 32/2022- INSTALAÇÃO DE FEIRA LIVRE NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. De autoria 

do vereador João Neres de Carvalho. 

• INDICAÇÃO 31/2022- REALIZAR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO NO TRECHO FINAL DA RUA 

PLÁCIDO JOSÉ DE SANTANA, TRAVESSA COM AV. GOIÁS NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, EM SÃO 

DESIDÉRIO. De autoria do vereador Acácio Givanno. 

• INDICAÇÃO SINALIZAÇÃO COM FAIXA E PLACAS, COMO TAMBÉM O MELHORAMENTO DOS 

QUEBRA-MOLAS NO ASFÁLTO QUE LIGA A BR 135 AO POVOADO DE MORRÃO. 

• INDICAÇÃO 24/2022- INDICAÇÃO SOLICITAMOS À PREFEITURA QUE PROMOVA O PROCESSO 

DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO, DISTRITOS DE RODA VELHA, SÍTIO DO 

RIO GRANDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. De autoria do vereador Gerson 

de Carvalho. 

• INDICAÇÃO 324/2021- INDICA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NO POVOADO E 

ALMAS E ILHA DO VÍTOR- De autoria do vereador Jânio de Carvalho Nunes. 

 



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 desejando graça 

e paz, seguiu agradecendo a Deus pela oportunidade, parabenizou o prefeito José Carlos pelo 

dia do prefeito, parabenizou também por seu trabalho e seguiu falando sobre algumas obras 

que vem sendo realizadas no município, ressaltou ainda a importância das mesmas. Falou sobre 

sua indicação, falou sobre as razões que o fizeram realizar essa indicação, no mais pediu 

proteção a Deus desejou uma semana abençoada e se despediu de todos agradecendo. 

O vereador Joacy Ferreira, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a todos, e agradecendo 

a Deus pela oportunidade de estar aqui, falou sobre a última sessão e sobre a apresentação da 

doutora Fátima, falou sobre a importância das indicações dos colegas vereadores, explicou que 

as indicações são feitas baseadas nas reclamações, cobranças e necessidades da população, 

seguiu falando de sua indicação ressaltando a importância do mesmo, pediu apoio para o 

prefeito para execução do mesmo, pediu apoio aos colegas para votar de maneira favorável e 

disponibilizou o mesmo pra que os colegas assinassem juntamente com ele, o vereador João 

Neres pediu a parte e ressaltou a importância da indicação do colega e pediu para assinar junto, 

Joacy seguiu falando sobre uma conversa que teve com uma veterinária, o vereador Gerson de 

Carvalho pediu a parte, falou da importância e pediu para assinar junto, o vereador Devanir 

pediu também a parte, falou sobre a questão dos animais em Roda Velha, o vereador Joacy 

agradeceu ao presidente e se despediu de todos agradecendo. 

O vereador e presidente Paulo Luciano, falou sobre a importância da indicação do vereador 

Joacy e o parabenizou, falou sobre a disponibilidade e o apoio que a Câmara demanda em 

relação aos projetos no Sítio do Rio Grande. Diante da fala do vereador Devanir, o presidente 

concordou que de fato a cobrança é procedente e importante, disse ainda que buscara 

informações sobre os trabalhos da BA. O presidente parabenizou e falou sobre a indicação do 

vereador Marusan e vereador Jânio de Carvalho, e afirmou que no momento oportuno o 

prefeito irá até a localidade, o presidente falou ainda sobre a importância dos vereadores nos 

encontros nas localidades, nas consultas públicas, agradeceu a todos que acompanham pelas 

redes sociais, disse ainda que isso é de extrema importância. O presidente falou sobre o bom 

trabalho que vem sendo desempenhado pelo secretário de saúde Adriano deste município, disse 

que é uma das áreas mais importantes de um município, o presidente fez um relato pessoal, no 

qual o município teve que ceder um medicamento para o HO, ressaltou a importância de um 

secretário atuante, responsável e disponível, afirmou que tanto o secretário quanto o prefeito 

estão sempre disponíveis, agradeceu ao secretário e ao prefeito. O presidente reconheceu, 

agradeceu e parabenizou o vereador Jorge por sua atuação em relação a agricultura no 

município, disse ainda que oi desejo do vereador Jorge é de cuidar do município. Em resposta 

ao agradecimento por ter cedido o micro-ônibus, o vereador disse que os vereadores em 

conjunto, acharam por bem, diante das necessidades do município, ceder o veículo, falou ainda 

da necessidade dos vereadores reforçarem a aquisição se ambulâncias para as localidades que 

necessitam. O presidente seguiu ressaltando a importância das indicações e do trabalho dos 



vereadores, agradeceu ao prefeito por realizar uma de suas indicações, explicou que pretende 

fazer muitas outras indicações e pediu paciência por parte da população, disse ainda que suas 

indicações estão liberadas para que os colegas assinem junto. 

O vereador Joacy Ferreira, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a todos, e agradecendo 

a Deus pela oportunidade de estar aqui, falou sobre a última sessão e sobre a apresentação da 

doutora Fátima, falou sobre a importância das indicações dos colegas vereadores, explicou que 

as indicações são feitas baseadas nas reclamações, cobranças e necessidades da população, 

seguiu falando de sua indicação ressaltando a importância do mesmo, pediu apoio para o 

prefeito para execução do mesmo, pediu apoio aos colegas para votar de maneira favorável e 

disponibilizou o mesmo pra que os colegas assinassem juntamente com ele, o vereador João 

Neres pediu a parte e ressaltou a importância da indicação do colega e pediu para assinar junto, 

Joacy seguiu falando sobre uma conversa que teve com uma veterinária, o vereador Gerson de 

Carvalho pediu a parte, falou da importância e pediu para assinar junto, o vereador Devanir 

pediu também a parte, falou sobre a questão dos animais em Roda Velha, o vereador Joacy 

agradeceu ao presidente e se despediu de todos agradecendo. 

O vereador Devanir Figueira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando do 

andamento do trecho da BA 463, pediu para a mesa diretora procurar saber o por que das obras 

terem parado, afirmou que é justo dar uma satisfação para a população, falou sobre sua reunião 

com o secretário José Rodrigues para tratar de roçar algumas áreas de Roda Velha, afirmou que 

isso é muito necessário para que as tragédias sejam evitadas, elogiou o secretário e disse que a 

reunião foi bem aproveitada e se declarou grato, afirmou que aqui não existe oposição, que 

todos estão aqui para trabalhar pelo povo, seguiu agradecendo o presidente por tudo e 

principalmente pelo trabalho que o mesmo vem realizando, o vereador se despediu de todos 

agradecendo. 

Vereador Jânio de Carvalho, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a mesa diretora, as 

pessoas que acompanham, e os demais, seguiu falando sobre a questão da obra da estrada da 

BA 463, falou que na placa da obra, existe um telefone de contato, e que isso possibilitará a 

todos conseguir algum tipo de informação a respeito, disse ainda que o contrato da obra é de 

cerca de 94 milhões de reais e tem duração de 5 anos, o vereador seguiu agradecendo o 

vereador Acácio, ao presidente e aos demais colegas, falou sobre a reunião na comunidade de 

Almas para debater alguns temas como turismo, artesanato, e mais alguns pontos importantes, 

parabenizou o prefeito, pelo dia do prefeito, e o agradeceu pelo bom trabalho que vem 

prestando ao município. Falou sobre o apelo feito pela população do São Matias em relação a 

água, o vereador foi até a embasa, falou com o responsável e o órgão foi até a localidade para 

ver o que pode ser feito, falou que esse é o papel do vereador, e que pé sempre importante 

tentar ajudar o executivo. Seguiu falando sobre sua indicação, disse ainda que essa indicação, 

surgiu do desejo por parte da população, falou ainda sobre a indicação do vereador Marusan, 

falou ainda da duplicidade em relação a mesma, pediu para assinar junto com o vereador 

Marusan em na indicação do poço artesiano, finalizou sua fala agradecendo a todos. 

O Vereador Marusan Ferreira, cumprimentou a todos, os colegas, os presentes, funcionários e 

os que acompanham pelas redes sociais, seguiu falando sobre sua indicação, e agradeceu os 

colegas que desejam assinar junto com ele, alguns outros colegas pediram para assinar também, 



seguiu parabenizando o colega Joacy Ferreira, o vereador disse ainda que o projeto do colega é 

de extrema importância, falou ainda sobre a telefonia que virá para algumas localidades, o 

vereador pediu a parte e falou sobre a questão da telefonia, alguns questionamentos foram 

feitos e alguns esclarecimentos também, o vereador Marusan ressaltou qual o trabalho do 

vereador, parabenizou o presidente desta casa, parabenizou o prefeito pelo trabalho 

desempenhado, falou sobre obras que vem sendo feitas nesse município, falou ainda sobre a 

questão dos alunos dos Currais e das Lagoas dos Buritis, pediu providências por parte da 

prefeitura, falou sobre as necessidades das pessoas dessas localidades, finalizou sua fala 

agradecendo a todos. 

 O Vereador Gerson de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre 

sua indicação, indicação esta que segundo ele vem apresentando à anos, pediu apoio dos 

colegas para aprovar essa indicação, disse ainda que esta está aberta para que os colegas 

assinem juntamente com ele, falou sobre a luta de todos pela regularização fundiária, falou 

ainda sobre seu outro projeto, ressaltou a importância do mesmo e pediu para assinar 

juntamente com o vereador Marusan a indicação de número 24, solicitou também para o 

vereador João Neres para assinar seu projeto de indicação, finalizou sua fala parabenizando o 

senhor prefeito pelo desempenho que vem tendo em todas as áreas, e parabenizou os colegas 

pelas indicações que foram apresentadas, finalizou sua fala se despedindo e agradecendo. 

Vereador Jair Lisboa, o vereador iniciou cumprimentando a todos e parabenizando o presidente 

Luciano Rocha pelo trabalho que vem desempenhando, parabenizou também os colegas por 

suas indicações, o vereador falou sobrea indicação do colega Joacy, fez um relato pessoal sobre 

o tema e pediu para assinar junto com o colega, deu também informações sobre a obra da BA,  

disse também que cobranças podem ser feitas por parte dos vereadores, seguiu falando sobre 

seu relato pessoal com sua esposa, em relação a um mal estar de sua esposa, disse que foi muito 

bem atendida, e se declarou feliz e grato, finalizou desejando uma boa noite a todos e 

agradecendo. 

Vereador Jorge Cavalcante, o vereador iniciou cumprimentando a todos, presidente, 

vereadores, funcionários, seguiu falando sobre o relato feito pelo vereador Marusan, afirmou 

que esse problema é fácil de se resolver, seguiu parabenizando o prefeito José Carlos e teceu 

elogios para o mesmo, disse ainda que existem obras nos quatro cantos do município, falou 

sobre o projeto do trecho da BR 135, obra de manutenção, agradeceu a câmara proceder o 

micro-ônibus, falou sobre a renda das famílias que retiram matéria prima para ser vendida, 

agradeceu a Patrícia por ceder kits de irrigação, finalizou sua fala agradecendo a todos, e ao 

presidente.  

Vereador João Neres de Carvalho, cumprimentou a todos, cumprimentou a todos que assistem 

inclusive pelas redes sociais, funcionários desta casa, agradeceu a Deus por todos estrem 

presentes, parabenizou o presidente e os colegas por suas indicações e o trabalho que vem 

realizando, parabenizou também o prefeito, disse que gostaria de assinar junto com os colegas 

em algumas indicações, ressaltou ainda a importância da disponibilidade dos secretários do 

município, e agradeceu ao atendimento dos mesmos, seguiu falando sobre sua indicação, 

ressaltou a importância da mesma, parabenizou a secretária Patrícia e os demais secretários, 

agradeceu ao presidente por disponibilizar o micro-ônibus da câmara. Aproveitou a 



oportunidade ainda para pedir ao vereador Gerson para assinar junto com o mesmo em sua 

indicação, afirmou que a regularização fundiária é uma luta de muitos anos, falou sobre o 

decreto que libera o uso de máscaras em determinados locais, encerrou sua fala agradecendo a 

todos.  

O Vereador Erasmo de Carvalho, o vereador cumprimentou a todos, seguiu falando da reunião 

que tiveram com Deputados e autoridades, disse ainda que essa reunião foi importante para 

conseguir atender as demandas do município, seguiu falando sobre sua indicação e ressaltou a 

importância da mesma, seguiu se despedindo e 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 então apresentado 

os Projetos de Lei n° 007/2022 e 008/2022, encaminhados para as comissões pertinentes. Foi 

passado então para a votação das indicações, sendo 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, o 

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, onze de abril de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

11 de abril de 2022 


