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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO 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 

sexto 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, 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. 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA EM RELAÇÃO A LEI N° 011/2022. 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, EM RELAÇÃO A LEI N° 

011/2022. 

PRIMEIRA VOTAÇÃO 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 DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO DE RESPONSAILIDADE DO SR. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO. – de 

autoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 



LEITURA DO PARECER PREVIO DO TRIBNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO A RESPEITO DAS CONTAS 

DO GESTOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, ANO DE 2018, PROCESSO TCM N° 04544E19. 

O presidente Paulo Luciano, iniciou falando sobre a apresentação da prestação de contas do 

exercício 2018 para os nobres edis, da prefeitura municipal de São Desidério, de 

responsabilidade do prefeito José Carlos de Carvalho, de autoria do tribunal de contas dos 

municípios, do estado da Bahia, falou também sobre a apresentação do parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), em relação a Lei 011/2022, parecer também, da Comissão de 

Finanças e Orçamento em relação a Lei 011/2022 e posteriormente será feita a votação do 

Projeto em questão, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei 

orçamentária do exercício Financeiro para 2023 e dá outras providências, de autoria do prefeito 

José Carlos de Carvalho. O presidente aceitou a justificativa do vereador Marusan para sua 

ausência na última sessão, e justificou a falta do vereador Sebastião Teixeira na mesma sessão, 

disse ainda que o vereador deixou claro seu posicionamento favorável em relação ao projeto. 

Depois da fala do vereador Joacy Ferreira, o presidente Paulo Luciano, falou sobre a LDO, e sobre 

a importância da reunião que ocorreu com o senhor Maglon, falou sobre construção do projeto, 

falou sobre a obrigação pública que os vereadores tem em aprovar esse projeto, explicou ainda 

que as ressalvas foram somente balancetes, afirmou que todos os itens foram cumpridos por 

parte do prefeito José Carlos, cumprindo a responsabilidade fiscal, mais uma vez o presidente 

parabenizo o excelentíssimo senhor prefeito, falou sobre a consciência e a responsabilidade dos 

vereadores, disse ainda que tem certeza que as contas serão aprovadas. O presidente abriu um 

precedente, e em nome de todos os vereadores, parabenizou o colega vereador João Neres por 

seu aniversário de 51 anos, disse que é um prazer ter no vereador Nerito. O presidente falou 

ainda sobre a importância da contribuição do legislativo para o desenvolvimento do Município 

de São Desidério, seguiu parabenizando o vereador João Neres, desejando ao mesmo tudo de 

melhor. 

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 Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando e desejando graça e paz a 

todos, seguiu agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, parabenizou o colega Neres 

por seus aniversário, lhe desejando coisas boas, parabenizou também o presidente dessa casa 

Paulo Luciano, parabenizou também os colegas pelo trabalho de cada um, seguiu falando sobre 

a abertura do campeonato municipal, parabenizou a SECUTL, o secretário Souza e toda a equipe, 

convidou a população para o São João do Sítio Grande. Em se tratando da apresentação do 

Projeto 011/2022, o mesmo foi aprovado pelas comissões mais ressaltou que existem algumas 

ressalvas e pontos a serem observados, falou sobre as contas do atual gestor que segundo o 

vereador investiu mais de 25%, o que é o mínimo exigido por Lei, disse ainda que em todas as 

áreas o gestou cumpriu o índice mínimo de investimento, parabenizou mais uma vez o 

excelentíssimo senhor prefeito, e se despediu de todos agradecendo.  

Vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, os colegas, a mesa 

diretora, a procuradora, e todos os funcionários, parabenizou o colega vereador João Neres, 

justificou sua ausência na última sessão, ressaltou seus motivos para tal falta, seguiu falando 

sobre o parecer do TCM, parabenizou a gestão pela aplicação dos recursos de forma correta, 



parabenizou a todos e encerrou pedindo para que Deus continue protegendo a todos, finalizou 

agradecendo. 

Vereador Joacy Ferreira, o vereador iniciou cumprimentando a todos os colegas vereadores, aos 

presentes e os que acompanham pelas redes sociais, seguiu falando sobre a reunião que ocorreu 

hoje mais cedo, com Maglon para discutir sobre a LDO, disse ainda que foi importante para 

vários esclarecimentos, falou ainda que foi possível entenderas aplicações e gastos dos recursos 

do município, seguiu afirmando que tem certeza que a LDO foi bem feita, falou ainda sobre o 

investimento bem feito que vem sendo feito por parte do prefeito José Carlos, falou também 

sobre a aprovação das contas de 2018, explicou o porque das ressalvas em relação as contas, 

explicou o por que do posicionamento favorável dos vereadores e das comissões, finalizou 

parabenizando o excelente trabalho que vem sendo feito por parte do presidente dessa casa, 

Paulo Luciano, o vereador Joacy, finalizou agradecendo. 

Vereador Jânio de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a mesa, os colegas vereadores e 

os presentes, parabenizou o colega vereador João Neres por seu aniversário, seguiu falando 

sobre a importância da união dos vereadores dessa casa, falou sobre a reunião de hoje mais 

cedo, ressaltou alguns pontos importantes que foram debatidos, parabenizou o perfeito pelas 

contas aprovadas, pelo parecer apresentado pelo tribunal de contas, afirmou que hoje em dia é 

muito difícil ter um gestor com tamanha responsabilidade para cumprir as contas públicas, 

seguiu parabenizando o prefeito José Carlos, falou ainda sobre o papel dos vereadores, em 

acompanhar tudo que vem sendo feito, finalizou sua fala agradecendo e pedindo para que todos 

fiquem com Deus. 

Vereador João Neres, iniciou sua fala cumprimentando a todos e agradecendo a todos, falou 

sobre sua alegria em estar aqui, em trabalhar com os colegas, disse ainda que é feliz em poder 

fazer muito pelo município, seguiu falando sobre a LDO, sobre p projeto e ressaltou a 

importância de tudo isso, falou ainda sobre a entrega de ambulâncias que vem sendo feitas no 

município, falou também sobre as contas, parabenizou mais uma vez o prefeito José Carlos de 

Carvalho, e afirmou que continuará sempre lutando pelo município, e finalizou agradecendo.  

Vereador Cleusnélio Santana, iniciou cumprimentando os servidores, o público que acompanha 

e os colegas, parabenizou o colega vereador João Neres, pediu bençãos para o colega, seguiu 

declarando seu voto e seu apoio para com o projeto apresentado, falou sobre a entrega de 

ambulâncias e do posto de saúde na comunidade de Canabravão, parabenizou o prefeito, disse 

ainda que o prefeito se preocupa com a população, afirmou que o prefeito é comprometido com 

todos os setores, parabenizou também os colegas, disse ainda que o prefeito pode contar com 

seu voto favorável, falou sobre o bom trabalho que vem sendo feito pelo prefeito, afirmou que 

muitas obras vem sendo feitas pelo mesmo, se despediu agradecendo. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o colega João 

Neres, seguiu falando sobre a LDO, afirmou que nunca em seu mandato votou contra e que 

dessa vez não será diferente, declarando seu voto favorável, o vereador se despediu 

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 abriu a 

Primeira votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação final em relação a 

Lei N° 011/2022, e do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização em relação a 

Lei N° 011/2022, ambos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Foi aberta a Primeira 

votação 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, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Por se tratar de duas votações de acordo com o artigo 162 do 

regimento interno, o interstício regimental de 24 horas, após votação do plenário, o interstício 

foi extinto, podendo o presidente encerrar a 19° Sessão Ordinária e abrir imediatamente a 20 

Sessão ordinária para segunda votação do Projeto de Lei n° 11/2022. Assim, 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. 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 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, seis de junho de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

06 de junho de 2022 


