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Por convocação do Presidente, Paulo Luciano dos Santos Oliveira, através das 

parlamentares, ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e 

um, às dezenove horas, hora regional, no Plenário Celso Barbosa da Câmara 

Municipal de 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 convocou o vereador Jânio de Carvalho Nunes 

para realização da chamada nominal, estando presentes os vereadores: Acácio 

Givanno, Jânio de Carvalho Nunes, Devanir Rodrigues Figueira, Erasmo de 

Carvalho Filho, Joacy Ferreira de Carvalho, João Neres de Carvalho Filho, 

Marusan Ferreira Lima dos Anjos, Paulo Luciano dos Santos Oliveira e Sebastião 

Teixeira de Araújo. Em seguida o mesmo realizou a leitura do trecho bíblico, em 

seguida foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19. 

Prosseguindo, por meio de votação foi dispensada a leitura das atas, sendo 

aprovadas as mesmas. O senhor presidente abriu o PEQUENO EXPEDIENTE: 

A procuradora Kelly Portela foi convidada para a leitura dos expedientes 

diversos: 

OFICIO N° 15/2021 - “Disponibilização do Plenário da Câmara Municipal para 

trabalhadores(as) em educação do município de São Desidério-BA, para o dia 

14 setembro, as 16 horas”. - de autoria da APLB. 



APRESENTAÇÃO DO PROJETO: “ Verde que te quero verde” – de autoria da 

instituição Colégio Maria Edith Rhodem. 

SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°007/2021 - “Altera o anexo 

único e acrescenta o anexo II à lei municipal N°08/2016, de 11 de novembro de 

2016 e dá outras providências.”- de autoria do Prefeito José Carlos de 

Carvalho. 

INDICAÇÃO Nº287/2021 - “Construção de uma passarela no paredão Deus me 

livre para atravessar de um lado para o outro e uma mini passarela por baixo da 

ponte em direção ao paredão”. - de autoria do vereador Joacy Ferreira de 

Carvalho. 

INDICAÇÃO Nº302/2021 - “ Implantação de um autódromo em Roda Velha 01”. 

- de autoria do vereador Sebastião Teixeira de Araújo. 

 
INDICAÇÃO Nº220/2021 - “Aquisição e instalação de monitoramento por 

câmeras de segurança e todas as escolas do nosso município”. - de autoria do 

vereador João Neres de Carvalho Filho. 

INDICAÇÃO Nº294/2021 - “Pavimentação asfáltica no povoado de Roçado 

Velho”. – de autoria do vereador Erasmo de Carvalho Filho. 

INDICAÇÃO Nº295/2021 - “Construção de uma praça com academia de 

ginástica ao ar livre ao lado do colégio Francisco Gonçalves de Souza, no 

povoado de Mutamba”. - de autoria do vereador Jorge Cavalcante de Souza 

INDICAÇÃO Nº298/2021 - “Criação de um parque municipal na cidade de São 

Desidério-BA”. - de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira. 

INDICAÇÃO Nº305/2021 - “A construção de uma praça com parque infantil e 

academia ao ar livre, no bairro N.SRA. Aparecida”. – de autoria do vereador 

Acácio Givanno de Oliveira 

INDICAÇÃO Nº299/2021 - “Pavimentação asfáltica no povoados de Estiva da 

Furquilha ao povoado de Furquilha, do povoado de Furquilha ao povoado de 

Sítio Novo, do Povoado de Sítio Novo ao Brejo da Furquilha e do povoado de 

Brejo da furquilha ao povoado de Baixa do Coqueiro”. - de autoria dos 



vereadores Gerson de Carvalho Pereira e Paulo Luciano dos Santos 

Oliveira. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando 

início e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE: 

O senhor presidente passou a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos à 

professora Dayse, para que a mesma explanasse sobre o projeto, verde que te 

quero verde, a mesma fez uso da palavra por via remota, e uma chamada de 

vídeo. 

A palavra foi passada ao Secretário de meio ambiente Joabe, o qual falou sobre 

o projeto. 

O presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo 

regimental de 5 minutos. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, 

parabenizou o secretario Joabe pelo bom trabalho que vem sendo realizado, 

cumprimentou a todos os presentes, funcionários e a professora Dayse, falou 

sobre o projeto de reflorestamento, voltou a falar sobre a telefonia do Sítio do 

Rio grande e pediu apoio para viabilizar p processo, pediu ajuda ao presidente 

para fazer um oficio para o transporte escolar, aproveitou a oportunidade para 

dizer ainda que estão no aguarde do deputado Tito para liberação de verba para 

obras, e pede ao prefeito que faça o cadastramento das obras, falou da 

importância desse recurso para a educação de São Desidério, parabenizou o 

presidente pelo bom trabalho e pela maneira como vem conduzindo os trabalhos 

dessa casa. O presidente informou que hoje foi liberada a licitação para o 

transporte escolar e justificou o por que da demora. O vereador Marusan se 

despediu de todos agradecendo. 

O vereador Joacy Ferreira, iniciou cumprimentando a todos, se declaro feliz em 

ver esse projeto em prol do meio ambiente, falou sobre suas vivencias na 

secretaria de meio ambiente e afirmou ter se tornado um ambientalista, 

agradeceu e parabenizou a professora Daysa, e garantiu que o secretario Joabe 

fara todo o possível para auxiliar nesse projeto, falou sobre seus projetos de 

indicação, agradeceu ao presidente pela condução dos trabalhos, agradeceu a 



todos que assistem a sessão pelas redes sociais e afirmou que o proposito maior 

é o crescimento do município, se despediu de todos agradecendo. 

Vereador Jorge Cavalcante, cumprimentou a todos, agradeceu a presença de 

todos, falou sore o projeto e parabenizou a professora Dayse, falou sobre a 

importância de projetos nesse sentido de preservação ambiental, ressaltou e 

parabenizou o vereador Joabe por seu trabalho, parabenizou os colegas por 

suas indicações, explanou sua indicação e falou sobre a importância da mesma, 

comentou sobre sua preocupação com a população. Falou sobre a missa de 

nossa senhora que já é marco para o município, falou também sobre projetos 

futuros que vem sendo visados para o município, o mesmo agradeceu a todos e 

se despediu. 

O vereador Jânio de Carvalho, cumprimentou a todos, flou da importância do 

projeto ambiental apresentado, explanou sobre meio ambiente e afirmou a 

responsabilidade de todos em cuidar do meio ambiente, ressaltou a importância 

de educação ambiental e da preservação do meio ambiente, comentou sobre a 

questão da água no município, e afirmou que medidas vem sendo tomadas para 

a resolução dessa problemática, comentou sobre obras que vem sendo 

realizadas no município, o mesmo pediu para assinar junto com os colegas suas 

indicações, firmou a necessidade da união ´para o desenvolvimento do 

município, o mesmo agradeceu a todos e se despediu. 

Vereador Acácio Givanno, iniciou agradecendo primeiramente a toda, e aos 

presentes, parabenizou ao presidente pelo belíssimo trabalho que vem sendo 

prestado, comentou sobre o projeto e sobre sua importância, parabenizou aos 

responsáveis pelo mesmo, falou sobre as reinvindicações da população, 

comentou sobre suas indicações e afirmou que as mesmas vem de pedidos da 

população, agradeceu ao prefeito por realizar uma de suas indicações, falou 

sobre as obras que vem sendo realizadas na zona rural do município, 

parabenizou a todos os colegas por suas indicações, afirmou que todas são de 

fundamental importância e se despediu de todos agradecendo. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando e 

agradecendo a todos por acompanhar a sessão, iniciou falando sobra a questão 

da água e da importância de se cuidar das nascentes dos rios, falou ainda da 



importância de conscientizar a população e cuidar do meio ambiente, falou ainda 

das queimadas e da importância de tomar providencias em relação a isso, falou 

sobre seu projeto de indicação e sobre a importância da mesma, afirmou que os 

colegas podem assinar junto com ele, comentou sobre mais uma de suas 

indicações, parabenizou aos colegas por suas indicações, parabenizou o 

presidente pela maneira como vem conduzindo os trabalhos desta casa, 

parabenizou ao prefeito pelas obras que vem realizando no município, deu 

exemplo do povoado de Buriti seco, agradeceu a todos e se despediu deixando 

um abraço para todos e ressaltou a importância das redes sociais. 

O vereador Devanir Figueira, fez sua participação por via remota, iniciou sua 

fala parabenizando a todos os envolvidos no projeto, afirmou que os vereadores 

ajudarão no que for necessário, afirmou que todos estão unidos em prol do 

município, se despediu de todos agradecendo. 

O vereador João Neres de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, 

parabenizando a todos inclusive ao secretário Joabe, afirmou que tem 

acompanhado o trabalho do mesmo, falou do empenho de todos os funcionários, 

falou sobra a importância das indicações dos colegas, declarou que deseja 

assinar com os colegas suas indicações e gostaria que os mesmos assinassem 

nas suas, parabenizou ao prefeito pelo belíssimo trabalho, prestou pêsames a 

uma família enlutada, falou sobre os festejos religiosos da cidade, e declarou a 

importância de todos, desejou a todos uma boa noite e desejou uma semana 

abençoada a todos. 

Vereador Sebastião Teixeira, iniciou cumprimentando a todos, e 

parabenizando ao secretário e ao envolvidos no projeto, afirmou que todos estão 

juntos nesse projeto, falou sobre a questão dos focos de incêndio no oeste da 

Bahia, falou sobre o destaque que esse tema da tv na reportagem da globo, falou 

sobre a importância de se cuidar do bem público, falou sobre a situação de Roda 

velha em relação a falta de água, falou sobre projetos que vem sendo realizados 

em Roda Velha e agradeceu ao prefeito, agradeceu e se despediu. 

O vereador Erasmo de Carvalho, o mesmo iniciou cumprimentando a todos, 

falou sobre obras que vem sendo realizadas no município, falou sobre suas 

indicações e sobre a importância das mesmas, parabenizou aos colegas por 



suas indicações e parabenizou também a iniciativa do colégio, para a 

preservação do meio ambiente através do reflorestamento, afirmou o cuidado 

desta casa com o município, falou sobre a questão da farmácia básica, o mesmo 

se despediu e agradeceu a todos. 

A professora Dayse, finalizou as falas ressaltando a importância desse projeto, 

explanou sobre o propósito do mesmo, e despediu-se de todos agradecendo. 

O presidente Paulo Luciano encerrou falando sobre a importância dos temas 

tratados na presente sessão, explanando sobre o projeto Verde que te quero 

verde. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando 

início e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE: 

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, o Primeiro Secretário Gerson 

de Carvalho fez a leitura dos ofícios. Foi aberta a SEGUNDA VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI N°007/2021, o qual foi aprovado por unanimidade de todos 

os presentes. Foi passada então a votação de todas as indicações apresentadas 

em Sessão, qual sejam: INDICAÇÃO Nº287/2021, INDICAÇÃO Nº302/2021, 

INDICAÇÃO Nº220/2021, INDICAÇÃO Nº294/2021, INDICAÇÃO Nº295/2021, 

INDICAÇÃO Nº298/2021 e INDICAÇÃO Nº305/2021, onde todas foram 

aprovadas por unanimidade dos presentes. 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 e Gerson de 

Carvalho Pereira, Primeiro Secretário, determinamos que a presente ata que, 

após lida e não havendo retificação ou impugnação, vai assim pelo senhor 

Presidente, nos termos do § 5° do art. 93 do Regimento Interno deste Municipal 

de São Desidério, vinte e três de dois mil e vinte e um. 

 

 
São Desidério 

 
13 de agosto de 2021 


