
 
 PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO LEGIOSLATIVO, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO EM 16 DE MARÇO DE 2021, ÀS 
17:21. 

Por convocação do Presidente Paulo Luciano dos Santos Oliveira, através das 
comunicações parlamentares na 1ª Sessão Extraordinária, realizada neste dia 16 de 
março de 2021, às 17:21, aprovada por unanimidade dos presentes e dispensado o 
interstício regimental entre as duas Sessões Extraordinárias, a chamada nominal 
realizada pelo Segundo Secretário, O Vereador Joacy Ferreira de Carvalho foi 
convocado pelo presidente para compor a mesa em decorrência da ausência física do 
Segundo Secretario Jânio de Carvalho, o Vereador Joacy Ferreira munido de suas 
atribuições efetuou a chamada nominal, em seguida, confirmada a presença dos 
senhores vereadores: Acácio Givanno de Oliveira, Cleusnélio da Silva Santana, Erasmo 
de Carvalho Filho, Gerson de Carvalho Pereira, Jair Lisboa de Souza, João Neres de 
Carvalho Filho, Joacy Ferreira de Carvalho, Jorge Cavalcante de Souza, Marusan 
Ferreira Lima dos Anjos, Paulo Luciano dos Santos Oliveira, Sebastião Teixeira de 
Araújo, Devanir Figueira Rodrigues e Jânio de Carvalho Nunes, sendo que os três 
últimos citados participaram de maneira remota, constando assim Quórum Regimenta. 
Em seguida, o senhor Presidente, declarou aberta a presente sessão, Dispensando a 
leitura das Atas, o mesmo convidou o Vereador Acácio Givanno, para fazer a leitura de 
um trecho bíblico. Declarou aberto PEQUENO EXPEDIENTE: Dispensando a leitura das 
atas, tendo sido todas aprovadas por unanimidade, a procuradora Kelly Portela fez a 
leitura dos ofícios. Ofício N° 0090/2021- PROJETO DE LEI N° 03/2021, DE 16 DE 
MARÇO DE 2021 – “Retifica protocolo de intenções formado entre Municípios 
brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do corona 
vírus; medicamentos insumos e equipamentos na área da saúde.” – de autoria do 
Poder Executivo Municipal José Carlos de Carvalho. O presidente solicitou o 
Pronunciamento dos presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
(CCJ) e da Comissão de Orçamento e Finança para informar a decisão das comissões.  
 
O Vereador Gerson presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final se 
pronunciou para informar a decisão da comissão, o vereador Gerson iniciou falando da 
importância do projeto de lei em questão, afirmou que pede a dispensa do parecer 
pela questão da urgência da prefeitura para aderir ao consórcio, afirmou que a 
comissão se reuniu e decidiu provar o parecer antes mesmo de fazê-lo, justamente 
pela importância do mesmo. Em seguida Joacy Ferreira o relator da CCJ, 
cumprimentou à todos e aos colegas vereadores, afirmou que a decisão atual a ser 
tomada não ter tempo e nem motivo para demorar a ser aprovado, justamente pelo 
momento crítico que vivemos, viu a urgência de acelerar o processo, afirmando que o 
momento é votar, aprovar, sancionar a levado para ser votado em Brasília, disse que o 
município tem condição financeira para fazer parte desse consórcio , afirmou que esse 
consórcio vai revolucionar o país, completou ainda falando da extrema importância, 
despediu-se agradecendo a todos pela presença. O Presidente da comissão de 
orçamentos e finanças, Jorge Cavalcante, falou que discutiram sobre esse projeto, 
disse que o projeto deve ser aprovada o mais rápido possível, falou de sua experiência 
dolorosa e pessoal familiar com a covid-19, e encerrou se despedindo de todos. O 
presidente, declarou Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE e abriu o GRANDE 
EXPEDIENTE, franqueando a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental 



de 5 minutos. O vereador Acácio Givanno, iniciou recitando um verso, falou a respeito 
do Projeto de lei em questão, afirmou que o poder executivo não medirá esforços para 
ajudar no combate ao vírus, falou da importância do consórcio, importante para a 
aquisição de vacinas e insumos, despediu se agradecendo a Deus e acreditando que 
com esse projeto dia melhores virão, em relação ao parecer, ele dispensou. O 
Vereador Devanir Figueira, se pronunciou virtualmente, afirmou que devido a 
importância do consórcio deve ser aprovado e caráter de urgência, o vereador Jânio 
também participou virtualmente, confessou a responsabilidade que é, por parte dos 
vereadores a aprovação desse projeto para a aquisição de vacinas, principalmente por 
causa da realidade que vivemos atualmente a nível mundial, falou das dificuldades 
para se adquirir a vacina, explicou o porque de sua ausência, garantiu que o intuito é 
ajudar o município a se desenvolver, e prestou todo apoio para viabilizar o projeto que 
está em debate. O vereador Sebastião também fez uso da palavra virtualmente, 
cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus por esse momento, aproveitou 
o momento para parabenizar o presidente por seu aniversário, afirmou também que 
esse é um grande projeto, afirmou que é favorável à aprovação do projeto, despediu-
se de todos agradecendo. O vereador Cleusnélio Santana, fez uso da tribuna, 
cumprimentou a todos e a todos os vereadores, em especial ao presidente Luciano por 
seu aniversário, afirmou que a uns dias atrás, fez uma análise com sua equipe, de 
maneiras para aquisição das vacinas por parte do município, falou sobre o caos da 
covid-19 no mundo, se mostrou favorável na votação para a aprovação do projeto, e 
encerrou agradecendo pela oportunidade, vereador Marusan Ferreira, cumprimentou 
a todos os presentes, a mesa e a todos os colegas, parabenizou o presidente por seu 
aniversário, seguiu falando sobre o projeto em questão, falou da importância da 
criação desse consorcio para aquisição das vacinas pelos municípios, falou que é o 
momento de esquecer brigas políticas em prol do povo, lembrou que esse consórcio 
permite a aquisição não somente de vacinas mais de outros insumos e equipamentos 
necessários antecipou que será favorável em ambas as votações. O Vereador João 
Neres de Carvalho, cumprimentou a todos, e falou da luta de todos, e que nesse 
momento devemos estar todos de mãos dadas, parabenizou aos membros das 
comissões, e da importância que os mesmos tem, parabenizou o presidente da casa e 
o prefeito, pela eficiência e fragilidade para com o projeto de aquisição das vacinas, 
falou da dor por conta da precariedade por parte dos pacientes, falou da importância 
de combater os fake News, parabenizou a todos pelas falas e por sua postura, 
agradeceu ao presidente pela compreensão e a possibilidade dos vereadores ausentes 
poderem se comunicar por meio virtual, agradeceu a todos e encerrou. Vereador 
Erasmo, cumprimentou à todos, e afirmou que quando for em prol do povo, que o 
mesmo sempre prestara apoio, e se despediu. O presidente pediu ao vice-presidente 
que ocupasse a cadeira, para que ele pudesse fazer uso da tribuna, afirmou que todos 
estarão sempre presentes nas sessões sempre que forem solicitadas e necessárias, fez 
esclarecimentos à respeito da não remuneração das sessões extraordinárias, 
agradeceu a mesa e a presença de todos por estrem presentes, parabenizou ao senhor 
prefeito pela formulação do projeto, justamente pela importância da aquisição das 
vacinas pelo município. Alertou que mesmo com a aquisição das vacinas através do 
consorcio, que as vacinas enviadas pelo governo federal continuarão sendo entregues 
ao município, afirmou a importância da ciência, mais principalmente a intervenção 
divina, afirmou que confia que logo em breve a vacina virá para resolver toda essa 



situação, afirmou que devido a importância e urgência da aprovação, a votação será 
realizada em duas votações, agradeceu a todos. Verificando a presença da maioria 
absoluta dos vereadores o presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA, convidou o 
Segundo Secretario para fazer a leitura da pauta na seguinte ordem: PROJETO DE LEI 
N° 03/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021 – “Retifica protocolo de intenções formado 
entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do corona vírus; medicamentos insumos e equipamentos na área da saúde.” 
– de autoria do Poder Executivo Municipal José Carlos de Carvalho. Em seguida foi 
aberta a discussão do presente projeto de lei. No momento de debater Cleusnélio 
Santana, fez uso da palavra, falando do prazo que segundo ele foi pequeno, apenas de 
5 dias, para que os municípios fizessem parte desse consórcio. O Vereador Joacy 
Ferreira, falou da importância do ativismo, cooperativismo e união para alcançar um 
objetivo comum, afirmou que com esse consorcio cerca de 60% da população será 
vacinado, parabenizou ao consórcio e à todos aqueles que colaboraram para que isso 
se realizasse. O vereador Acácio Givanno, falou da importância de mantermos os 
cuidados para combater o vírus, o vereador Marusan Ferreira, reforçou seu discurso 
falando da importância das casas de leis e de homens que são responsáveis pela 
formulação e aprovação dessas leis importantes, afirmou que as brigas políticas 
prejudicam as aprovações e consequentemente a população. Em seguida o Presidente 
colocou o Projeto de lei n° 03/2021 em votação, este foi votado e aprovado por 
unanimidade. Cumprindo as finalidades e nada mais havendo a tratar o senhor 
presidente Paulo Luciano declarou encerrada a presente sessão, eu e o Primeiro 
Secretario Gerson de Carvalho, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após 
ser lida e não havendo retificações ou impugnação será aprovada e vai assinada por 
mim e pelo senhor presidente, nos termos do §5° do art. 93 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Desidério.  

 
 
 

São Desidério-Ba 
 

16 de março de 2021 


