
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 
LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 12 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 
décimo segundo dia 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 Segundo Secretário Jânio de Carvalho 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, Jânio 
de Carvalho, Joacy Ferreira, João Neres, 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 PROCURADORA Kelly Portela, foi convidada para a leitura dos expedientes diversos. 
 

• USO DA TRIBUNA PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO: “CASTRAÇÃO DO BEM 
DISTRITO DE RODA VELHA NA CIDADE DE SÃO DESIDÉRIO-BA ˮ.  

• PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PARECER “OPINA PELA APROVAÇÃO PORQUE REGULARES, 
PORÉM COM RESSALVAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, 
RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 ˮ. – de autoria do Tribunal de contas do 
Município.   

• 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°94/2022 – “CASTRAÇÃO GRATUITA DE CACHORROS EM SITUAÇÃO DE 
RUA FEITA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, FAZENDO 
COM QUE TAL SERVIÇO SEJA REALIZADO NA SEDE E TAMBÉM NOS DISTRITOS DE RODA 
VELHA E SÍTIO GRANDE.ˮ- de autoria do Vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira. 

• INDICAÇÃO N°81/2022 – “SOLICITAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO PARA O 
DISTRITO DE RODA VELHA.ˮ- de autoria do Vereador Sebastião Teixeira de Araújo. 

• INDICAÇÃO N°101/2022 – “REAPRESENTAÇÃO – REFORMA E COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA DA VILA ANGICO.ˮ- de autoria do Vereador  Erasmo de Carvalho Filho. 

• INDICAÇÃO N°88/2022 – REAPRESENTAÇÃO “INDICA A NECESSIDADE DE SE PROCEDER 
COM A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO PENEDO.ˮ - de autoria 
do Vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

 
 
INDICAÇÃO N°104/2022 – “INDICA A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL PARA 
ATENDIMENTO COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ENTREGA DE ÓCULOS PARA PESSOAS 
CARENTES E ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO.ˮ- de autoria do Vereador Jânio de 
Carvalho. 



INDICAÇÃO N°23/2021 – “IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS RECICLÁVEIS NAS RUAS DA CIDADE.ˮ - 
de autoria do Vereador Cleusnélio da Silva Santana. 
INDICAÇÃO N°103/2022 – “PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS DE 
ANGICO, PINDAÍBA E POÇO DANTAS.ˮ- de autoria do Vereador João Neres de Carvalho Filho. 
INDICAÇÃO N°105/2022 – “QUEBRA MOLAS DA AVENIDA BRASIL.ˮ- de autoria do Vereador 
Devanir Rodrigues Figueira. 
 
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 os presentes, e em 
especial ao Clube de Desbravadores Soldado de Cristo do distrito de Sítio do Rio Grande, dos 
desbravadores do Clube Trilhas do Cerrado, o presidente explicou a presença dos desbravadores 
em sessão na câmara, seguiu agradecendo a todos que acompanham pelas redes sociais, e 
agradeceu também a equipe Castração do Bem, seguiu falando da importância dessa sessão 
também, por ser nessa noite votada a prestação das contas do prefeito José Carlos, seguiu 
falando da importância do movimento popular nos projetos apresentados. O presidente 
convidou a senhora Karine Alvares de Moura para apresentar o esboço de seu projeto. Diante 
da fala da senhora Karine, o presidente falou sobre a questão da importância do projeto e de 
como esse vem sendo realizado, lembrou da indicação feita nessa casa por parte do colega 
vereador Joacy Ferreira, e ressaltou sobre a importância de se solucionar esse problema, 
finalizou agradecendo a senhora Karine. O presidente explicou a situação das urnas e da 
mudança de sessões e ressaltou o apoio que a câmara tem dado, afirmou que isso é 
responsabilidade do eleitoral, mais afirmou que tudo será solucionado. 
 
Karine Alvares de Moura fundadora do Projeto Castração do Bem, a mesma iniciou se 
apresentando, agradecendo ao presidente e demais vereadores, cumprimentou a todos, seguiu 
falando sobre o projeto e ressaltando sua importância, falou como este funciona, falou sobre os 
animais abandonados e dos prejuízos que isso pode trazer para a população, disse ainda que 
veio pedir o apoio dos poderes legislativo e executivo, para que seja tomada uma medida rápida, 
afirmou que é importante se investir em educação e medidas preventivas, ressaltou que esse 
projeto até então é feito de maneira voluntária e beneficia a todos, disse ainda que é necessário 
se investir em campanhas principalmente nas escolas. Finalizou que esse projeto beneficiara a 
todos e de antemão agradeceu o apoio. 
 
O vereador Joacy Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, agradeceu a senhora Karine 
e também aos desbravadores e ao colega Iago, seguiu falando sobre a luta dos vereadores e se 
declarou feliz em vê a iniciativa por parte da população, seguiu falando sobre sua indicação que 
trata desse tema, seguiu falando sobre a burocracia encontrada para a realização de projetos, 
disse que todos vão se unir para que dê certo, seguiu dando ideia à exemplo de um mutirão a 
princípio. Seguiu falando do orgulho que sente com projetos de iniciativas populares, afirmou 
que precisamos dessa união, afirmou que assim se vence, finalizou sua fala agradecendo. 
 
O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala desejando graça e paz a todos, cumprimentou o 
presidente, colegas vereadores e todos que acompanham pelas redes sociais, parabenizou os 
desbravadores, os colegas vereadores e a Karine por seu projeto, seguiu falando sobre a 
problemática dos animais de rua, falou da importância de um centro de zoonoses, seguiu 
falando sobre a nova creche municipal no bairro Tangará, parabenizou o prefeito por sua 
preocupação com a educação, seguiu desejando uma semana abençoada a todos, e dizendo que 
Karine tem seu total apoio. 
 



O vereador Jair Lisboa, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando os colegas, a imprensa (Didi), 
a procuradora, parabenizou Karine por seu projeto e declarou total apoio a mesma, ressaltou 
que esse tema já é tratado na câmara a anos, falou ainda sobre as eleições e sobre algumas 
urnas do município, diante de sua fala, o vereador Gerson de Carvalho trouxe explicações sobre 
o ocorrido, e que o prefeito já tomou as devidas providência. O vereador Jair Lisboa seguiu 
falando sobre sua indicação e sobre a importância da mesma, pediu apoio aos colegas e se 
despediu agradecendo e desejando boa noite a todos. 
 
Vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, parabenizou Karine pelo 
Projeto e ressaltou a importância do mesmo,  falou sobre o tema e disse que é necessário um 
centro de zoonoses no município, afirmou que os vereadores irão apoiar esse projeto, falou 
sobre seu projeto para evitar os maus tratos aos animais, deu a ideia de uma reunião com o 
prefeito, seguiu falando sobre sua indicação e ressaltou a importância da mesma, parabenizou 
os clubes de desbravadores que aqui se encontram, finalizou sua fala agradecendo a todos. 
 
Vereador Devanir Figueira, o mesmo iniciou sua fala agradecendo a Deus, seguiu falando sobre 
a questão dos animais de rua, agradeceu também ao presidente por disponibilizar o ônibus para 
que as pessoas pudessem estar presentes aqui nessa noite, agradeceu aos colegas vereadores 
pela parceria, falou sobre a situação do distrito de Roda Velha, comentou sobre o que se deve 
fazer após a castração, afirmou que deve se ter esse cuidado, disse ainda que é necessário ter a 
parceria entre a população, vereadores e gestor, seguiu falando das melhorias que vem sendo 
feitas pelo município, seguiu falando sobre a prevenção das queimadas no município, finalizou 
sua fala agradecendo e desejou que todos fiquem com Deus. 
 
Vereador Cleusnélio Santana, o vereador iniciou desejando uma boa noite a todos, iniciou 
falando sobre  a importância dos projetos de indicação, seguiu parabenizando Karine e falando 
sobre seu projeto, parabenizou também o vereador Sebastião Teixeira por ter cobrado esse 
projeto muitas vezes nessa casa, declarou seu apoio, seguiu falando sobre seu projeto de 
indicação, relatando os benefícios que a mesma trará para a população, ressaltou a importância 
de ir conscientizando a população de como lidar com o lixo doméstico, falou sobre o papel do 
vereador e finalizou pedindo a Deus que abençoe a semana. 
 
Vereador Jânio de Carvalho, o vereador iniciou cumprimentando o presidente, os colegas 
vereadores, cumprimentou o Clube dos Desbravadores, afirmou que a união de todos é 
importante para conseguir cada vez mais conquistas para o povo, afirmou que os vereadores 
não serão omissos no apoio a um projeto tão importante como esse, afirmou que a realidade 
dos animais é constante no município, seguiu falando da questão da indicações dos colegas 
dando ênfase a sua indicação, explicou a importância da mesma para a sociedade, trouxe dados 
que retratam a atual situação do país em termos dos problemas de vista que abrange a 
população brasileira, pediu para que seu projeto seja olhado com carinho por parte do gestor 
José Carlos, seguiu falando sobre a prestação de contas do atual prefeito, referente ao exercício 
2019, afirmou que os vereadores tem papel julgador e acompanharão o parecer do tribunal, 
parabenizou o prefeito e finalizou agradecendo a Deus. 
 
Vereador Sebastião Teixeira, cumprimentou a todos os presentes, a mesa diretora, os demais 
colegas, cumprimentou e parabenizou Karine e sua equipe, falou sobre a importância da 
população de acompanhar a TV Câmara, falou que isso é importante para a população ficar 
ciente dos trabalhos que vem sendo feito pelos vereadores, explicou que a muito tempo vem 
trabalhando para que um projeto desse tipo viesse a ser colocado em ação, afirmou que a 
câmara se encontra de braços abertos para acolher esse projeto, afirmou que a câmara apoia 
esse projeto e tem certeza que o prefeito também se sensibilizará, parabenizou também os 
desbravadores, seguiu falando sobre o projeto Casa Bela que vem sendo realizado no município, 



com a entrega de mais de 200 casas populares, disse ainda que vem pedindo que esse projeto 
venha a abranger também o distrito de Roda Velha, falou também sobre sua indicação que trata 
da questão do lixo em Roda Velha, falou sobre as dificuldades que o gestor enfrenta para 
administrar o município, afirmou que o município tem andado depois da gestão do prefeito José 
Carlos, afirmou que seguirá o parecer do tribunal, finalizou sua fala desejando uma noite 
abençoada. 
 
O vereador João Neres de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, os colegas, o presidente, 
desbravadores, funcionários da câmara, afirmou que foi contemplado com as palavras dos que 
o antecederam, seguiu falando sobre o projeto, seguiu dizendo que já é uma luta da câmara 
também, parabenizou os colegas vereadores Sebastião, Devanir, Joacy e Gerson por sempre 
terem apoiado essa questão dos animais, disse que em respeito aos que residem em Roda Velha 
será breve, disse que haverá outras oportunidades, agradeceu a todos e se despediu desejando 
uma boa noite. 
 
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 Primeira votação o Parecer DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2019 ˮ. – de autoria do Tribunal de contas do Município.  O Presidente pediu para que a 
secretária trouxesse a urna para iniciar a primeira votação, convidou os vereadores Gerson de 
Carvalho e Joacy Ferreira, para serem escrutinadores na presente votação, todas as cédulas 
foram devidamente conferidas, assinadas e carimbadas, pela mesa diretora e pelos dois 
escrutinadores. O vereadores Gerson de Carvalho conferiu a urna, o Segundo secretário Jânio 
de Carvalho, realizou a chamada nominal dos vereadores para que os mesmos fossem até a urna 
depositar sua cédula. Após todos os vereadores presentes terem inserido suas cédulas na urna, 
os escrutinadores abriram, recolheram as cédulas, conferiram e leram os votos em voz alta. Em 
seguida, o presidente Paulo Luciano declarou aprovada por unanimidade a prestação de contas 
do ano de 2019 do prefeito José Carlos de Carvalho. O presidente  colocou em votação as 
seguintes indicações: INDICAÇÃO 07/2022, INDICAÇÃO 081/2022, INDICAÇÃO 094/2022, 
INDICAÇÃO 101/2022, INDICAÇÃO 088/2022, INDICAÇÃO 103/2022, INDICAÇÃO 104/2022, 
INDICAÇÃO 105/2022 e INDICAÇÃO 023/2022, as mesmas foram aprovadas por unanimidade 
dos presentes. 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, doze de 
setembro de dois mil e vinte e dois. 
 

São Desidério-BA 
12 de setembro de 2022 

 


