
ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 
LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO 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 
vigésimo nono dia do mês de agosto 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 vereador Erasmo de Carvalho para substituir o 
Segundo Secretário Jânio de Carvalho na composição da mesa, o vereador Erasmo de Carvalho 
foi convidado para realizar a chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se 
presentes os seguintes: Acácio Givanno,  Cleusnélio Santana, Devanir Figueira, Erasmo de 
Carvalho, Gerson de Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira,  Paulo 
Luciano, Jorge Cavalcante e Sebastião Teixeira. O Presidente convocou o vereado 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 chefe de gabinete e secretária Daniela Belle, foi convidada para a leitura dos expedientes 
diversos. 
 

• MOÇÃO DE PESAR AOS FAMILIARES DE JUVENAL JOSÉ DE SOUZA 

• OFÍCIO AO PREFEITO MUNICIPAL NOTIFICANDO A ABERTURA DO PROCESSO 
LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO 2019. 

• LEITURA DO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO QUE “OPINA PELA 
APROVAÇÃO, PORQUE REGULARES, PORÉM COM RESSALVAS, DAS CONTAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2019. ˮ   

• SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°14/2022 – “INSTITUI O PROGRAMA DE 
EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ÂMBITO O 
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA.ˮ- de autoria do Vereador Erasmo de Carvalho Filho. 

 
O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE 
EXPEDIENTE, franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 
minutos. 
O presidente Paulo Luciano, lembrou que essa noite teremos a segunda votação do projeto de 
lei de autoria do vereador Erasmo de Carvalho, disse que terá um debate sobre a prestação de 
contas, porém esse debate não ocorrerá hoje, disse que provavelmente será na próxima sessão. 
Após a fala do colega vereador Erasmo de Carvalho, o presidente parabenizou o mesmo por seu 
projeto e por tudo que vem realizando como vereador. Diante da fala do vereador Joacy 
Ferreira, o presidente falou sobre a questão dos animais nas ruas, afirmou que os vereadores 
precisam falar com o gestor para que esse tema não se transforme em calamidade pública, 
afirmou que o prefeito José Carlos é bem sensível em relação a essas questões e que tomará as 



devidas providências, falou que com uma conversa os vereadores conseguirão convencer o 
prefeito de que essa é uma questão importante. 
O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala desejando graça e paz a todos, seguiu agradecendo 
a Deus pela oportunidade de estar aqui para mais uma sessão, cumprimentou o presidente, os 
colegas, seus assessores e os presentes, seguiu expressando sua satisfação e alegria, falou sobre 
o último fim de semana teve inicio a pavimentação de algumas áreas em bloquete, lembrou que 
foi uma indicação sua com o colega vereador Jânio de Carvalho, seguiu parabenizando a SECULT 
em nome do secretário Souza pelo inicio do campeonato Ruralzão, ressaltou a importância 
desse evento, afirmou que esporte é vida, encerrou sua fala desejando uma ótima semana a 
todos. 
Vereador Marusan Ferreira, o mesmo cumprimentou a todos, a mesa diretora e demais 
vereadores, seguiu agradecendo a Deus pela oportunidade, seguiu falando sobre a importância 
do colega Erasmo, se declarou satisfeito quando as coisas vão bem, seguiu registrando sua 
insatisfação com um ofício que fez e relação a um ofício para a secretaria de infraestrutura, 
alegou que não obteve resposta, afirmou que seu trabalho é democrático e respeitoso, e disse 
que espera que todos hajam assim, afirmou que os benefícios que consegue são em prol de toda 
a população, falou sobre obras que vem sendo realizadas com seu apoio, afirmou que sempre 
lutará para conseguir o melhor para o povo. O vereador pediu a palavra para falar sobre a 
questão dos animais de rua, falou ainda sobre táticas que já são utilizadas na cidade de Irecê. 
O vereador Erasmo de Carvalho, iniciou falando sobre seu projeto e agradeceu o apoio de todos, 
seguiu cumprimentando a todos os presentes desde os colegas a aqueles que acompanham 
pelas redes sociais, ressaltou a importância de tal projeto para beneficiar a população, seguiu 
descrevendo seu projeto, finalizou sua fala desejando a todos uma boa noite. 
O vereador Joacy Ferreira, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos, os colegas, o 
presidente, assessores e demais presentes, parabenizou e ressaltou a importância do vereador 
Erasmo de Carvalho, seguiu falando sobre a importância do campeonato Ruralzão, descreveu a 
importância desse evento, parabenizou e agradeceu o prefeito e o secretário Souza, se declarou 
feliz pelo avanço de seu afilhado, filho do Nozo, por sua progressão, onde atualmente atua no 
Inter, seguiu falando sobre seus projetos de indicação, e falou sobre questões importantes, 
como a castração de animais de rua. OI vereador disse ainda que vem procurando saber quais 
as melhore maneiras fara realizar esse projeto, de a ideia de um ofício assinado por todos os 
vereadores para pedir seriedade ao prefeito em relação a essa questão, o mesmo se despediu 
agradecendo. 
O vereador Devanir Figueira, pediu licença para fazer uso da palavra diante da fala do vereador 
Joacy de Ferreira, ressaltou que realmente a questão dos animais de rua é algo muito 
preocupante e que precisa ser sanado. 
O vereador Sebastião Teixeira,  pediu uma parte para falar sobre o projeto citado pelo vereador 
Joacy Ferreira sobre a castração de animais de rua, afirmou que de fato é um problema que está 
se alastrando, falou sobre a situação em Roda Velha. 
O vereador João Neres, iniciou falando sobre a questão levantada pelos demais colegas em 
relação a preocupação com a problemática dos animais de rua, falou sobre um evento do qual 
fez parte onde essa questão foi levantada, afirmou que em conjunto os vereadores podem 
resolver essa questão. 
Vereador Gerson de Carvalho, falou sobre a questão levantada em debate, falou ainda sobre 
uma indicação que fez a tempos atrás, que fala sobre os maus tratos sofridos pelos animais do 
município, afirmou que os vereadores devem sentar e conversar com o prefeito José Carlos para 
que a problemática seja solucionada. 
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 colocou em segunda votação o Projeto de Lei N° 14/2022- INSTITUI O PROGRAMA 
DE EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ÂMBITO O MUNICÍPIO 
DE SÃO DESIDÉRIO-BA, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentesO 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, vinte e nove de agosto de dois mil e 
vinte e dois. 
 
São Desidério-BA 
29 de agosto de 2022 


