
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 
LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 23 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 vigésimo terceiro dia do mês de maio 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, Gerson de 
Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge 
Cavalcante, Sebastião Teixeira, Jânio de Carvalho. O Presidente convocou o Segundo Secretário 
Jânio de Carvalho, 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. 

• APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 011/2022- “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. –de autoria do prefeito José Carlos de Carvalho. 

 • APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°012/2022- “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, PROCEDER AO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 549.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E 
NOVE MIL REAIS). NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. –de autoria do 
prefeito José Carlos de Carvalho. 

O presidente Paulo Luciano ressaltou a importância do Projeto de Lei n° 012/2022 vindo da 
prefeitura, esclareceu algumas questões legais referentes ao mesmo e ressaltou a 
responsabilidade por parte dos vereadores para aprovar o mesmo. 



O presidente da CCJ, Gerson de Carvalho, em uso de suas atibuições fez uso da palavra 
dizendo que de sua parte dispensa o parecer devido a importância e urgência do projeto, 
seguiu consultando o relator Joacy Ferreira e o membro Acácio Givanno, os quais seguiram o 
presidente Gerson. Assim sendo, com a aprovação da CCJ, o parecer foi dispensado, 
possibilitando a votação.  

Em se tratando da Comissão de Finanças e Orçamentos, o presidente Jorge Cavalcante fez uso 
da palavra, consultando o relator Sebastião Teixeira, e o membro da comissão, o Vereador 
Cleusnélio Santana, os quais concordaram em também dispensar o parecer.  

Diante do posicionamento das duas comissões, foram dispensados os pareceres, tando inicio a 
tramitação da votação ao Projeto de Lei 012/2022. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE 
EXPEDIENTE, franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 
minutos. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a 
questão da segurança pública no município, falou sobre seu encontro com o deputado Tito, 
falou sobre a tragédia que ocorreu com um morador no Sítio do Rio Grande, falou sobre o 
Projeto, falou soubre um recurso que o mesm conseguiu a um tempo atrás e que segundo ee a 
gestão pecou, afirmou que sua parte fez, afirmou que seu único objetivo é beneficiar a 
populção, se declarou favorável a esse projeto, se despediu de todos agradecendo. 

Os demais vereadores não se manifestaram para fazer 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 
apresentado o PROJETO DE LEI N° 011/2022- “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. – de autoria do prefeito José Carlos de Carvalho. Logo após, foi 
colocado em primeira votação o Projeto de Lei N°012/2022- “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, PROCEDER AO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 549.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E 
NOVE MIL REAIS). NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. –de autoria do 
prefeito José Carlos de Carvalho, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Por se tratar Projeto de Lei que exige duas votações de acordo com o artigo 162 do regimento 
interno, o Presidente colocou em votação do Plenário a possibilidade do encerramento dessa 
sessão e abertura da décima oitava sessão ordinária para que fosse realizada a 2° votação do 
projeto de lei n° 012/2022. O Plenário aprovou por unanimidade dos presentes essa 
possibilidade, diante disso, 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 Gerso 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 três de maio de dois mil e vinte e dois. 

São Desidério-BA 

23 de maio de 2022 


