
ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, ÀS 

17:20 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 comunicações 

parlamentares, ao décimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas e vinte minutos, 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 senhores 

vereadores, “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSÃO” aberta a 

Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo do ano de 2021. Foi realizada a 

chamada nominal pelo Segundo Secretário Jânio de Carvalho Nunes, o mesmo foi convocado 

pelo senhor presidente para a leitura de um texto bíblico. Em seguida, foram recolhidas as 

assinaturas no livro de presença dos senhores vereadores: Acácio Givanno de Oliveira, 

Cleusnélio da Silva Santana, Devanir Rodrigues Figueira, Erasmo de Carvalho Filho, Jair Lisboa 

de Souza, Joacy Ferreira de Carvalho, João Neres Carvalho Filho, Paulo Luciano dos Santos 

Oliveira, Sebastião Teixeira de Araújo, Jorge Cavalcante de Souza, Gerson de Carvalho Pereira, 

Jânio de Carvalho Nunes. O Segundo Secretário Jânio de Carvalho fez a leitura do trecho 

bíblico. Por meio de votação foi dispensada a leitura das atas das sessões anteriores, após 

aprovadas as atas, Vereador Cleusnélio requereu que a votação fosse votada duas vezes e 

aprovada ainda hoje, não foi permitido pelo presidente diante das devidas justificativas. O 

Segundo Secretário Gerson de Carvalho, realizou a leitura do Projeto de Lei e dos ofícios, 

abrindo assim o PEQUENO EXPEDIENTE:  

Ofício de justificativa N°03/2021- de autoria do vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

Ofício N° 087/2021 -Projeto de Lei n° 2 de março de 2021- “Concede benefícios fiscais para 

quitação de dívidas municipais e dá outras providências” - de autoria do poder executivo.  

Indicação N° 01/2021-“Pavimetação asfáltica no Povoado de Pindaíba”. – de autoria do 

vereador João Neres de Carvalho Filho, Paulo Luciano dos Santos Oliveira e Gerson de 

Carvalho Pereira; Indicação N° 02/2021- “Pavimentação asfáltica no Povoado de Vereda 

Grande”. –de autoria do vereador João Neres de Carvalho Filho, Palo Luciano dos Santos 

Oliveira e Gerson de Carvalho Pereira; Indicação N°30/2021- “Reforma de moradias às 

famílias em situação de vulnerabilidade social, e dá outras providencias” –de autoria do 

vereador Acácio Givanno de Oliveira;  Indicação N° 70/2021– “Instalação de poço artesiano 

no Povoado de Tucanos”-de autoria do vereador Erasmo de Carvalho Filho; Indicação N° 

71/2021 –“Que seja promovido um mutirão de conscientização e combate ao mosquito da 

dengue no centro e povoados de São Desidério”. –de autoria do vereador Gerson de Carvalho 

Pereira; Indicação N° 73/2021– “Pavimentação asfáltica ou de bloquetes no Povoado de 



Ribeirão dos bois”.– de autoria do vereador Joacy Ferreira de Carvalho e Paulo Luciano dos 

Santos Oliveira; Indicação N° 79/2021-“A pavimentação do trecho que liga o Povoado de 

Almas a Ilha do Vítor”.– de autoria do vereador Cleusnélio da Silva Santana; Indicação N° 

89/2021 -“Indica a premente necessidade de construção de um campo society em parceria 

com a PCH_Sítio Grande, no povoado Derocal, Zona rural de São Desidério/BA”. –de autoria 

do vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira; Indicação N° 100/2021 –“Continuidade da 

pavimentação asfáltica ligando o povoado de Campo Grande ao Povoado Lazão”. –de autoria 

do vereador Jair Lisboa de Souza; Indicação N° 101/2021 –“Pavimentação das ruas do bairro 

Bela Vista”.- de autoria do vereador Jânio de Carvalho.  

Leitura do Projeto de Resolução 087/2021 de 02 de março de 2021 – “Concede benefícios 

fiscais para quitação de dívidas municipais e dá outras providências” – de autoria do Poder 

Executivo.  

O Presidente Paulo Luciano, declarou encerrado o pequeno expediente, dando início ao 

GRANDE EXPEDIENTE: o Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, pelo tempo 

regimental de 5 minutos. O Vereador Joacy Ferreira de Carvalho, iniciou seu discurso 

cumprimentando ao presidente e aos colegas, referiu-se a sua indicação da pavimentação 

asfáltica em bloquetes no Povoado de Ribeirão dos bois, fez mensão á construção de um 

espaço religioso nesse mesmo povoado, comentou sobre o projeto de Lei do REFIS onde viu a 

necessidade de mudanças, afirmando que já fez as mudanças que denominou necessárias, 

sobre o projeto de lei falou sobre um campo de futebol society na comunidade de Derocal, 

afirmou que votará à favor dos projetos de indicação de todos os vereadores e pediu para que 

os nobres colegas também votem nos dele, agradeceu a todos que acompanhavam a sessão e 

se despediu, em seguida o vereador João Neres de Carvalho Filho, fez uso da tribuna, o 

mesmo cumprimentou aos colegas, aos funcionários e a todos que assistiam a sessão, iniciou 

agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nesta casa Legislativa, aproveitou para 

parabenizar os demais vereadores por suas indicações, parabenizou ao prefeito e toda a sua 

equipe pelo projeto de N° 087/2021, reafirmou a importância do papel dos vereadores, 

afirmou que está empenhado na luta para a regulamentação fundiária para os habitantes da 

cidade, acrescentou que fará o pedido de um colégio modelo para o município, abordou sobre 

temas importantes voltados para a ampliação de estruturas educacionais e construção de 

unidades sanitárias, falou da tentativa de buscar maneiras de reforças e conseguir recursos 

para ajudar na questão de saúde, se despediu parabenizando o presidente e toda a sua equipe 

pelo bom serviço que vem sendo prestado. Vereador Devanir Rodrigues Figueira, iniciou 

cumprimentado a todos, falando da responsabilidade a qual os vereadores tem para com o 

município, referente a educação falou dificuldade que os alunos de Roda Velha tem passado, 

expos ainda a importância de projetos que serão feitos em relação as escolas da localidade, 

falou da população predominante em Roda Velha e das dificuldades que os mesmos 

apresentam, fez cobranças à cerca da importância da entrega de cestas básicas, afirmou que a 

crítica feita é de caráter construtivo. Abordou ainda a importância da limpeza da cidade, coleta 

e reciclagem de lixo para evitar que doenças sejam disseminadas, comentou sobre a 

importância dos poços artesianos nas comunidades para que as pessoas que nelas residem se 

desenvolvam de uma melhor maneira, expos sua opinião sobre a questão da seletiva realizada, 

fazendo questionamentos à respeito da mesma, agradeceu a todos e encerrou. Vereador 

Cleusnélio de Santana, cumprimentou a todos os presentes, aos colegas vereadores, 



direcionou-se ao senhor presidente, reforçando a importância dos projetos colocados nessa 

casa por parte dos vereadores, falou sobre sua indicação afirmando que a mesma é de 

fundamental importância para a comunidade de Ilha do Vítor e de todas as comunidades em 

seu entorno, a indicação pede a pavimentação do entroncamento de almas até Ilha do Vitor, 

relatou a importância do abastecimento de água para as comunidades, citando o Morrão de 

cima, afirmando a necessidade de uma bomba de água na mesma localidade, falou sobre a 

importância da implantação de quebra-molas na comunidade de Penedo, e despediu-se 

afirmando a importância das mesmas indicações. Vereador Jorge de Carvalho, iniciou seu 

discurso cumprimentando a todos os presentes e parabenizou aos vereadores que fizeram 

indicações voltadas a atividades sustentáveis do município, afirmou que esteve em 

comunidades como, Cacheado e afirmou a importância de recursos para pessoas que serão 

beneficiadas com a construção de casas populares, expos a necessidade de prestar apoio a 

famílias que estão em situação de vulnerabilidade, afirmando que a leis devem ser cumpridas, 

descreveu a importância da divisão igualitária de renda, por fim, afirmou ainda a importância 

da cobrança por parte dos vereadores, encerrou seu discurso parabenizando o projeto do 

vereador Acácio. O Vereador Jair Lisboa, cumprimentou a todos e a todas, agradeceu a equipe 

de produção de mídia digital, falou sobre sua indicação a pedido da Comunidade de Campo 

Grande, e afirmou que ajudará a aprovar as indicações de todos os colegas, abordou ainda a 

situação referente as cesta básica, pediu urgência afirmando que “a fome não espera”, cobrou 

melhorias nas estradas, deixando claro que já fez vários ofícios e ainda não teve retorno, 

afirmando que anda pelo município expondo assim a precariedade das vias. Vereador Acácio 

Givanno de Oliveira, Iniciou seu discurso recitando um verso, agradeceu primeiramente a 

Deus, saldou a todos e ao presidente da câmara afirmando que o mesmo vem 

desempenhando um bom desenvolvimento nesta casa, falou do projeto social “Mão amiga”, 

afirmou sobre a importância do projeto social voluntário para melhoria de vida da população 

carente, falou de seu projeto de indicação, pediu apoio aos nobres colegas, deixando claro a 

importância do mesmo, por ser de grande interesse social. Parabenizou a secretária Vandrey 

por seu trabalho, deu ênfase ao projeto “Casa bela”, falou ainda sobre a cobrança das cestas 

básicas, reafirmou a importância dos projetos que auxiliam a população que encontra-se em 

situação de vulnerabilidade social. Afirmou que está acompanhando a manutenção em 

estradas do município. Parabenizou os profissionais da secretaria que se empenha em serviços 

prestados, despediu-se desejando uma ótima semana a todos. Vereador Erasmo de Carvalho 

Filho, cumprimentou ao senhor presidente, aos colegas vereadores e a todos que 

acompanham pelas redes sociais, afirmou que estará sempre acompanhando as necessidade 

de quem precisa, o mesmo disse que sua indicação para o abastecimento de água, veio de suas 

andanças, observando a necessidade e a dificuldade que aquela comunidade tem em relação a 

abastecimento de água, e que é dever do poder público executar projetos para auxiliar as 

famílias a terem qualidade de vida, portanto pede um poço artesiano para a comunidade de 

Tucanos, despediu-se agradecendo. Vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentando a 

todos os presentes, e continuou falando dos problemas que foram expostos pelos nobres 

colegas, sobre as estradas, afirmou que vem acompanhando a manutenção das mesmas, 

principalmente no povoado de Canabravão, e garantiu que o prefeito disse que a comunidade 

será pavimentada assim que o período de chuvas passar, Parabenizou todos os colegas 

vereadores por suas indicações, afirmando que todas são de extrema importância e 

aproveitando a oportunidade, pediu para assinar junto com o vereador Erasmo o projeto de lei 



do mesmo, agradeceu ao colega João Neres de Carvalho filho, definiu-se honrado em fazer 

parte do projeto, comentou sobre seu projeto de indicação do mutirão de combate ao 

mosquito da dengue, pediu aos colegas que votem em sua indicação, em relação a 

regulamentação fundiária afirmou que a mesma é de total importância para todo o município, 

disse ainda que acredita na resolução dessa questão por parte do senhor prefeito, falou sobre 

a indicação que solicita câmeras em todos os pontos estratégicos de são Desidério e em Sítio 

do Rio Grande, e convidou colegas que queiram fazer parte e assinar seus projetos, 

parabenizou o senhor prefeito por aplicar devidamente os recursos do município, parabenizou 

também os colegas vereadores e encerrou dizendo que serão feitas melhorias no projeto. 

Vereador Jânio de Carvalho, iniciou cumprimentando todos os colegas vereadores, à plateia e 

a todos que estão acompanhando a sessão, iniciou falando que todos os projetos que foram 

encaminhados a essa casa, afirmou que todas essas são importantes para a população de São 

Desidério, disse que todos por mais simples que sejam são de fundamental importância e 

afirmou que o vereador tem a capacidade para apresentar tais indicações e por ter contato 

direto com a população os mesmo sabem as carências da população, disse que vê como uma 

missão de representar o povo e da importância de ser vereador, afirmou que seu discurso é de 

consenso e de união para que um colega ajude o outro e que todos juntos desemprenhem um 

melhor trabalho, falou da importância de se reconhecer as melhorias que foram feitos ao 

longo desses dois mandatos, afirmou que a questão das cestas básicas serão solucionadas, 

parabenizou o Vereador Erasmo por seu projeto de indicação, parabenizou o secretário de 

infraestrutura, explanou sobre sua indicação para pavimentação do bairro Bela vista, encerrou 

dizendo sobre a importância da regulamentação fundiária e despediu-se afirmando que pede e 

presta apoio a todos os nobres colegas. Vereador Sebastião Teixeira, cumprimentou a todos 

os presentes, falou da questão da alimentação para a população carente, afirmou sobre a 

importância de todos trabalharem juntos para melhoria do município, falou da questão das 

dificuldades que Roda Velha tem em relação as estradas, agradeceu a boa vontade por parte 

do secretário, afirmou que o cascalho necessário pra solucionar o problema em breve será 

liberado e o problema solucionado, despediu-se parabenizando todos os colegas vereadores e 

agradecendo à todos. O senhor presidente Paulo Luciano convidou o Vice-presidente, Jorge 

Cavalcante para assumir a cadeira para que o mesmo fizesse uso da tribuna, o Presidente 

parabenizou a todos e falou sobre a importância de tudo que foi tratado na presente sessão, 

parabenizou cada vereador por suas indicações, explicou a questão das cestas básica, falou da 

importância da cobrança por parte dos vereadores, cumprimentou algumas pessoas da plateia, 

falou se seu projeto de indicação em parceria com o vereador Joacy, e frisou a importância de 

se buscarem parcerias, afirmou que está aqui para ser parceiro de todos para que o povo seja 

beneficiado, e que é importante que os vereadores façam parcerias entre si, seu projeto de 

indicação é a construção de um campo de futebol society no povoado de Derocal, parabenizou 

a todos os vereadores e ao prefeito, afirmando ainda que logo após o encerramento do grande 

expediente todos serão convocados para se reunirem em caráter de urgência, despediu-se 

agradecendo a todos. Tendo, todos os vereadores feito uso da tribuna o Presidente, Paulo 

Luciano, declarou assim encerrado o grande expediente. Verificando a presença da maioria 

absoluta dos vereadores o senhor Presidente, declarou aberta a ORDREM DO DIA. Convidou o 

Primeiro Secretário para leitura dos ofícios, Na Ordem do dia foi apresentado ao Plenário o 

Projeto de Lei n° 2 de março de 2021- “Concede benefícios fiscais para quitação de dívidas 

municipais e dá outras providências” - de autoria do poder executivo. Em sua Primeira 



discussão e votação, todas as indicações foram aprovadas por unanimidade, logo após a 

votação o Presidente declarou encerrada a Ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente agradeceu a presença de todos e com a presença de Deus declarou encerrada a 

Sessão. Eu e Gerson de Carvalho Pereira, Primeiro Secretário, determinamos que fosse lavrada 

a presente ata que, após lida e não havendo retificação ou impugnação, vai assinada por mim 

e pelo senhor Presidente, nos termos do § 5° do art. 93 do Regimento Interno desta Casa. 

Câmara Municipal de São Desidério, quinze de março de dois mil e vinte e um.  

 

São Desidério- BA 

15 de março de 202 


