
ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO 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 
quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove 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 Segundo Secretário Jânio de Carvalho, para realizar a 
chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se presentes os seguintes: Acácio 
Givanno,  Cleusnélio Santana, Erasmo de Carvalho, Gerson de Carvalho, Joacy Ferreira, João 
Neres, Marusan Ferreira,  Paulo Luciano, Jorge Cavalcante e Jânio de Carvalho. O Presidente 
convocou o segundo secretário Jânio de Carvalho, 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 procuradora Kelly Portela foi convidada para a leitura dos expedientes diversos. 
 

• LEITURA E VOTAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL.   

• LEITURA E VOTAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO.   

• INDICAÇÃO N°323/2021 – “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 
PÚBLICA COM ILUMINAÇÃO NO POVOADO PORTO ALEGRE.ˮ- de autoria do Vereador 
Gerson de Carvalho Pereira. 

• INDICAÇÃO N°07/2022 – “REFORMA DA CASA DE APOIO NA RUA SECUNDÁRIA NA 
SEDE DO MUNICÍPIO.ˮ- de autoria do Vereador Jair Lisboa de Souza. 

• INDICAÇÃO N°24/2022 – “INDICA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA O 
POVOADO DE CURRAIS.ˮ- de autoria do Vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira. 

• INDICAÇÃO N°60/2022 – “REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE 
ALMAS.ˮ- de autoria do Vereador Jânio de Carvalho. 

• INDICAÇÃO N°64/2022 – “INDICA A NECESSIDADE DE PROCEDER COM A REFORMA DO 
GINÁSIO DE ESPORTES PROFESSOR ALMIRO DE SOUZA ALMEIDA, TENDO EM VISTA, A 
INSERÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TROCA DE PISO PROPÍCIO, ILUMINAÇÃO E 
REFORMA DE VESTIÁRIOS, OU COMO SEGUNDA PROPOSTA A CONSTRUÇÃO DE UM 
NOVO GINÁSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.ˮ - de autoria do Vereador Cleusnélio da Silva 
Santana. 

• INDICAÇÃO N°86/2022 – REAPRESENTAÇÃO “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 
POVOADO DE MORRÃO PASSANDO PELO PENEDO ATÉ NA SERRA DO SÍTIO DO RIO 
GRANDE LIGANDO NA BA 463, TAMBÉM DA AUTORIA DO VEREADOR MARUSAN 
FERREIRA LIMA DOS ANJOS.ˮ- de autoria do Vereador Marusan Ferreira Lima dos 
Anjos. 



• INDICAÇÃO N°90/2022 – “REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
PRAÇA ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, NO POVOADO SÍTIO NOVO, EM SÃO 
DESIDÉRIO.ˮ- de autoria do Vereador Acácio Givanno de Oliveira. 

 
 
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, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a 
importância dessa sessão e parabenizou os colegas vereadores, parabenizou o prefeito José 
Carlos de Carvalho pelo anúncio do asfaltamento do Poço Dantas que fez no último sábado, o 
vereador afirmou que fica feliz em ver a necessidade da população e poder fazer indicações que 
se concretizam e beneficiam a população, afirmou que esse é o papel dos vereadores, lutar pelo 
bem da população, falou sobre o projeto de uma pote na qual tinha um acordo com o prefeito 
do outro município, o qual não cumpriu sua parte, disse que o prefeito José Carlos assumiu toda 
a responsabilidade que não era só dele. O presidente fez uma correção, falando que hoje será 
feita apenas a primeira votação dos pareceres das comissões, afirmou que os pareceres foram 
protocolados pelos membros das comissões e hoje serão feitos através de ato público pelos 
vereadores. Diante da fala do vereador Marusan Ferreira, o presidente agradeceu pela iniciativa 
do vereador Marusan para pedido feito a Embasa, disse que é importantíssimo que os 
vereadores tenham esse tipo de iniciativa para com os órgãos responsáveis, e afirmou que será 
feito sim um protocolo a pedido do vereador Marusan. O presidente agradeceu e parabenizou 
os vereadores que apresentaram indicações nessa noite. 
Vereador e relator da CCJ Joacy Ferreira, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos os 
presentes e aos que assistem pelas redes sociais, seguiu falando  que se sente feliz com o projeto 
de entrega das casas pelo Programa Casa Bela, afirmou que o gestor se preocupa de fato com 
aqueles que vivem em vulnerabilidade social, falou sobre as casas que já foram entregues e 
sobre a licitação das casas que ainda serão construídas, falou ainda sobre a questão das contas 
de 2019 do atual prefeito José Carlos, falou sobre a competência do prefeito, afirmou que é um 
exemplo para todos, falou sobre a questão do parecer da CCJ, e falou em particular sobre seu 
posicionamento favorável, citou o artigo da lei, onde afirma que o prefeito cumpriu com o 
percentual estipulado, afirmou que ainda tem o que melhorar, mais afirmou a responsabilidade 
do prefeito José Carlos de Carvalho, disse ainda que a responsabilidade é do prefeito José Carlos 
e também dos vereadores, falou ainda sobre os recursos aplicados na saúde, disse mais, que o 
prefeito é elogiado até no tribunal de contas, afirmou que a gestão está no caminho certo, falou 
também sobre divergências políticas e esclareceu que essas não implicam na divergência das 
contas, falou que seu sim é para a responsabilidade e compromisso da gestão para com o povo, 
afirmou que está aqui para defender o povo, o mesmo se despediu de todos agradecendo. 
O vereador e  presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização  Gerson de 
Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seguiu falando sobre o parecer 
favorável por parte da comissão, seguiu falando que esse parecer foi favorável pois vê que o 
prefeito atua com responsabilidade e compromisso, seguiu falando sobre o projeto de indicação 
de sua autoria no povoado de Poço Dantas, afirmou que essa indicação apesar de ser sua é como 
se fosse de todos os vereadores, seguiu falando sobre sua indicação, disse que está foi a pedido 
da população do povoado de Porto Alegre, ressaltou a importância dessa indicação, parabenizou 
os colegas que apresentaram suas indicações e disse que votará a favor das mesmas, afirmou 
que na próxima sessão estará aqui para votar favorável a prestação de contas, disse ainda que 
sempre votou em todas as prestações de contas e que sempre votará, se despediu desejando 
uma boa noite a todos os presentes. 
Vereador e membro da CCJ  Acácio Ginanno, o mesmo iniciou falando cumprimentando a todos, 
seguiu falando o por que do relatório favorável, afirmou que acreditam no trabalho que vem 



tendo feito por parte do prefeito,  o mesmo parabenizou o trabalho do prefeito José Carlos de 
Carvalho. 
o vereador e presidente da Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização Jorge Cavalcante, 
iniciou sua fala cumprimentando os colegas vereadores, o presidente, os assessores, a 
procuradora, seguiu parabenizando o prefeito José Carlos de Carvalho, afirmou que a população 
é que tem ganhado com a postura do prefeito, afirmou que o parecer foi feito com base na 
analise feita da gestão do prefeito, parabenizou também o prefeito por realizar uma indicação 
sua, seguiu parabenizando os colegas por suas indicações, afirmou que essa câmara é uma das 
câmaras mais bem preparadas, afirmou que a atual gestão de vereadores representa muito bem 
a população de São Desidério, disse ainda que o prefeito é um dos mais bem preparados, no 
estado da Bahia, agradeceu a todos e afirmou que estará presente na próxima sessão com a 
permissão de Deus. 
Vereador e membro da Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização Cleusnélio Santana, o 
mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a questão da aprovação 
das contas do prefeito José Carlos, seguiu falando sobre a maneira como o prefeito vem 
conduzindo os trabalhos no município, explicou o porque da aprovação com ressalvas, afirmou 
que é necessário seguir a orientação técnica do TCM e agir com responsabilidade, seguiu 
parabenizando o prefeito e falando sobre obras que vem sendo realizadas no município, afirmou 
que vem sendo feita uma belíssima administração. 
Vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala desejando graça e paz a todos, agradecendo 
principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui, saldou os colegas vereadores e os 
parabenizou por suas indicações, seguiu falando sobre sua ida até a comunidade de Várzeas, 
acompanhando o deputado Antônio Henrique Junior, parabenizou também o prefeito por ter 
anunciado mais algumas obras, falou ainda de obras que ainda serão realizadas pelo prefeito, o 
vereador seguiu falando sobre sua indicação, ressaltou a importância da mesma para o benefício 
de todas as pessoas que residem naquela comunidade, encerrou sua fala se despedindo e 
agradecendo. 
O vereador João Neres, iniciou desejando uma boa noite a todos e cumprimentando a todos os 
presentes, o presidente, os colegas, assessores, funcionários, a procuradora e aos demais, 
seguiu falando sobre a prestação de contas, teceu elogios a respeito da competência e da 
atuação do prefeito José Carlos, seguiu dizendo que o prefeito é um dos melhores da região, 
falou ainda que essa câmara de vereadores tem se destacando devido ao trabalho de cada um, 
parabenizou também o presidente desta casa, Paulo Luciano pela maneira como vem 
conduzindo os trabalhos, seguiu falando sobre a inauguração de casas do Projeto Casa Bela, se 
declarou feliz em vê o progresso do município, falou ainda sobre reuniões que trataram de 
projetos futuros do prefeito, falou sobre a importância do prefeito realizar as indicações 
aprovadas, falou sobre obras grandes que serão realizadas, e disse ainda que se sente muito 
orgulhoso, pediu para assinar junto nas indicações dos colegas que foram apresentadas hoje, 
falou ainda sobre os projetos de prevenção que vem sendo feitas por parte da secretaria de 
Saúde, se declarou feliz por morar num município que tem um prefeito como esse e uma câmara 
com esse potencial, encerrou sua fala desejando prosperidade ao município. 
O vereador Marusan Ferreira, o mesmo iniciou sua fala, cumprimentando a todos, a 
procuradoras, assessores, os colegas e todos os que acompanham pelas redes sociais, seguiu 
agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, seguiu falando sobre a questão da 
prestação de contas, se declarou feliz pela aprovação das contas do prefeito, parabenizou ao 
prefeito pela aprovação das contas e também pela quantidade de obras que vem sendo 
entregues e realizadas, falou sobre seu encontro com o chefe de gabinete de Rui Costa, falou 
sobrea visita que fizeram uma escola, falou sobre o avanço que vem ocorrendo com a 
construção dessas escolas, agradeceu pelo centro de oncologia que foi construído em Barreiras, 
falou sobre a importância de tal obra, seguiu parabenizando os colegas por suas indicações e 
falou sobre a sua, declarou que é um prazer a assinatura do colega Jânio de Carvalho junto, e 
deixou aberto para que os demais colegas assinem também, pediu apoio para os colegas para 



que seja realizada a cirurgia de um senhor, afirmou que respeito tem que se ter independente 
de política, se despediu de todos agradecendo. 
O vereador Jânio de Carvalho, iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade de 
estarmos aqui, seguiu falando sobre a importância da sessão de hoje, parabenizou os colegas 
por suas indicações, falou ainda sobre a função dos vereadores, disse ainda que é fundamental 
a apresentação de indicações, falou ainda sobre a união dos vereadores para que todas as 
indicações sejam aprovadas, seguiu falando sobre os pareceres das comissões, seguiu falando 
sobre as contas do prefeito José Carlos e pelas muitas obras que vem sendo realizadas em todo 
o município, falou ainda que essa é uma das melhores câmaras de toda região, agradeceu ao 
colega Marusan Ferreira pela permissão para assinar junto em sua indicação, falou ainda sobre 
o comprometimento por parte do prefeito para realizar obras que venham a ampliar o turismo 
da região, finalizou sua fala agradecendo ao presidente Paulo Luciano, e disse ainda que os 
vereadores estão a disposição para ajudar o prefeito para realizar melhorias em prol da 
população. 
Vereador Cleusnélio Santana, iniciou cumprimentando a todos, se declarou alegre por iniciar 
mais uma semana, parabenizou os colegas por suas indicações, afirmou que para isso os 
vereadores foram eleitos, o mesmo parabenizou o colega Marusan Ferreira, falou sobre a 
questão da Embasa e dos transtornos que o órgão vem trazendo ao município, falou sobreas 
obras que vem sendo realizadas no município, seguiu falando sobre a importância de se aprovar 
as contas do prefeito José Carlos, falou ainda sobre a importância de adequar os espaços 
destinados ao esporte no município, falou ainda sobre o grande potencial esportivo que tem o 
município, finalizou sua fala parabenizando e agradecendo ao gestor, pela realização de uma de 
suas indicações, afirmou que é assim que se leva dignidade para a população, finalizou dizendo 
que é para frente que se anda, e agradeceu. 
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 votação as seguintes indicações: INDICAÇÃO 090/2022, INDICAÇÃO 080/2022, INDICAÇÃO 
0323/2021, INDICAÇÃO 024/2022, INDICAÇÃO 007/2022 e INDICAÇÃO 060/2022, as mesmas 
foram aprovadas por unanimidade dos presentes. O presidente colocou em primeira votação 
dos Pareceres 023/2022 e 024/2022, os mesmos foram aprovados por unanimidade dos 
presentes. O 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, cinco de 
setembro de dois mil e vinte e dois. 
 

São Desidério-BA 
05 de setembro de 2022 


