
 

ATA  DA  SÉTIMA  SESSÃO  ORDINÁRIA,  DO  1°  PERÍODO  LEGISLATIVO,  

DA  15ª  LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, 

REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 ÀS 15:55 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 segundo dia do mês de março de dois mil e vinte às 

quinze horas e cinquenta e cinco minutos, 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 Cleusnélio Santana para compor a mesa e 

substituir o Segundo Secretário Jânio de Carvalho, tendo em vista a ausência do 

mesmo, assim sendo o vereador Cleusnélio de Santana, realizou a chamada 

nominal, realizando ainda a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, foram 

recolhidas as assinaturas do livro de presença dos senhores vereadores, 

estando presentes em plenário os senhores vereadores: Acácio Givanno de 

Oliveira, Cleusnélio Santana, Erasmo de Carvalho Filho, Joacy Ferreira de 

Carvalho, Marusan Ferreira Lima, João Neres de Carvalho Filho, Paulo Luciano 

dos Santos Oliveira, Sebastião Teixeira de Araújo, Jorge Cavalcante de Souza, 

Gerson de Carvalho Pereira, e fazendo-se presentes por meio de vídeo os 

senhores Jair Lisboa, Jânio de Carvalho Filho e Sebastião Teixeira.  Por meio de 



votação foi dispensada a leitura das atas das sessão anterior, a procuradora 

Kelly Portela foi convocada para realizar a leitura dos ofícios; Justificativo de 

ausência do vereador Devanir Figueira e do Projeto de Lei n° 02/2021 e 

pareceres das comissões. Abrindo assim, o PEQUENO EXPEDIENTE: 

Pediu ao segundo secretário que fizesse a leitura dos ofícios e indicações: 

PROJETO DE LEI N° 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021– “Concede 

benefícios fiscais para quitação de dívidas municipais e dá outras providencias.” 

–de autoria do Poder Executivo Municipal. 

INDICAÇÂO n° 03/2021-“Que se proceda a reforma da escola Izaías José da 

Hora e que esta seja transformada em um centro comunitário”. De autoria do 

vereador João Neres de Carvalho Filho 

INDICAÇÂO N° 19/2021–“A Pavimentação no Povoado Ponte de Mateus”. –de 

autoria do vereador Cleusnélio de Santana. 

INDICAÇÂO N° 65/2021– “Construção de um moro no cemitério do Povoado de 

Mutamba”. –de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza. 

INDICAÇÂO N° 74/2021–“Complementar a rede de energia elétrica para as 

residências localizadas no Povoado de ribeirão, após subestação da Coelba.” –

de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira. 

INICAÇÃO N° 98/2021- “Indica a criação do cartão cesta básica (CCB). Será um 

cartão para a compra de alimentos da cesta básica doada a famílias carentes do 

município, acabando com o ônus d logística, facilitando para o cidadão que 

comprará o que realmente necessita e ainda fortalecerá a economia local.” – de 
autoria do vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

INDICAÇÂO n° 102/2021- “Solicitação do asfalto que liga Roda Velha 01 a BA 

463”. –de autoria do vereador Sebastião Teixeira de Araújo e Devanir 
Figueira. 

INDICAÇÃO N° 03/2021– “Refletores solares nos campos de terra batida”. –de 
autoria do vereador Joacy Ferreira de Carvalho. 



INDICAÇÃO N° 105/2021-“A perfuração de um poço artesiano e construção de 

reservatório D’água para abastecimento no Povoado Cabeça do mato, neste 

município”. –de autoria do vereador Acácio Givanno de Oliveira. 

INDICAÇÃO N° 106/2021–“Perfuração de um poço artesiano na comunidade de 

Buqueirão do Derocal”. –de autoria do vereador Jânio de Carvalho. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando 

início e abrindo o GRANDE EXPEDIENTE:  

O Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo 

regimental de 5 minutos.  O Vereador Jânio de Carvalho, fez seu discurso 

virtualmente, o mesmo iniciou cumprimentando a todos, falou da importância 

desse projeto para o município, e declarou apoio para com esse projeto, 

comentou sobre sua indicação, deixando claro a importância de seu projeto para 

que a população daquele povoado receba água de qualidade e despediu-se de 

todos agradecendo. O vereador Erasmo de carvalho filho, iniciou 

cumprimentando a todos, prestou apoio diante da situação de pandemia, fez 

menção a sua indicação, e garantiu que estará sempre apoiando os colegas para 

aprovar suas indicações em prol da população e despediu-se de todos. O 

vereador Cleusnélio Santana, iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a 

Deus pelo trabalho que está podendo ser prestado, comentou sobre o projeto do 

REFIS e da importância do mesmo para quitação de dívidas municipais, afirmou 

que a comissão apresenta parecer favorável em se tratando do projeto, 

aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito e toda a sua equipe, sobre 

seu projeto de indicação, falou da importância para a comunidade de Ponte de 

Mateus, afirmou ainda que o objetivo é dar dignidade à aqueles que ali residem, 

e se despediu. O vereador Joacy Ferreira, iniciou cumprimentado a todos e 

explicou a importância do projeto, falou sobre hoje, o dia mundial da água, e 

mencionou ainda a importância de focar nas indicações referentes a 

abastecimento de água, comentou sobre a importância de iluminar campos de 

terra batida no âmbito geral. Fez referências a utilização de painéis solares, 

como forma de buscar a energia limpa. Afirmou que é contra a PCH, e agradeceu 

a todos se despedindo. O vereador Marusan Ferreira Lima dos anjos, falou de 

sua indicação referente ao cartão cesta básica, afirmou a importância que seria 

tanto para o comércio local quanto para a população, alguns vereadores Acácio 



Givanno e Joacy Ferreira fizeram alguns questionamentos à cerca de sua 

indicação, em seguida o vereador despediu-se agradecendo. O vereador Jorge 
Cavalcante, cumprimentou a todos os colegas e a todos os presentes, falou 

sobre a questão do REFIS, parabenizou o prefeito pelo projeto, falou sobre as 

queixas por parte da população, principalmente em se tratando das cestas 

básicas, afirmou sobre a importância da agua, e a importância desta para o 

pequeno produtor rural, despediu-se se solidarizando com a família das vítimas 

do covid. 

O vereador João Neres de Carvalho filho, iniciou cumprimentando a todos, 

agradeceu primeiramente a Deus, falou sobre o dia da água, parabenizou a 

todos os colegas por suas indicações, descreveu sobre sua indicação, e a 

importância da mesma, parabenizou aos colegas por suas indicações e pediu 

para assinar a indicação dos senhores vereadores Paulo Luciano e Cleusnélio 

Santana, os mesmos começaram a debater sobre a questão de um cemitério no 

município, tendo em vista a demanda, comentou sobre todas as indicações dos 

colegas vereadores, falou sobre indicações futuras que pretende fazer e 

reafirmou que o papel dos vereadores é cobrar, e parabenizou o presidente da 

câmara pelo bom trabalho que vem sendo prestado e finalizou agradecendo a 

todos. O vereador Jair Lisboa, que se pronunciou virtualmente, cumprimentou 

a todos, iniciou afirmando que é favorável à aprovação do projeto, parabenizou 

os nobres colegas por suas indicações e pediu o apoio de todos para a 

aprovação de sua indicação, o mesmo despediu-se agradecendo a todos. O 

vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos, 

agradeceu a Deus, falou sobre o dia e a importância da água, afirmou a 

importância do projeto do prefeito, falou sobre a questão das cestas básicas e 

afirmou que se reuniu com a Secretaria de Assistência Social, falou sobre o 

projeto PAA que fornece cestas básicas para a população, afirmou que os 

colegas podem sempre contar com ele e agradeceu. 

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 secretario Gerson de Carvalho, fez a leitura dos 

projetos de indicação e Verificando a presença da maioria absoluta o senhor 

Presidente, declarou aberta a Primeira votação, colocou em discussão apenas a 



indicação n° 98/2021 do vereador Marusan Ferreira, onde houve o pedido de 

vista,o pedido partiu do vereador Acácio Givanno, as demais indicações foram 

todas aprovadas por unanimidade, foi colocado em discussão e votação o 

PROJETO DE LEI N° 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021, o mesmo, foi 

aprovado  por  unanimidade, diante disso, o presidente declarou encerrada a 

Ordem do dia. 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, 

quinze de março de dois mil e vinte e um. 

 

 

São Desidério- BA 

22 de março de 2021 


