
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, 

DA 15ª LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO 

DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 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 terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 

dezenove horas, 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 Jânio de Carvalho Nunes para realização da chamada nominal, 

estando presentes os vereadores: Jorge Cavalcante, Paulo Luciano, Joacy Ferreira, 

Jânio de Carvalho, Marusan Ferreira, João Neres, Jair Lisboa, Acácio Givanno, 

Cleusnélio Santana, Erasmo de Carvalho e Sebastião Teixeira. Em seguida o mesmo 

realizou a leitura do trecho bíblico e 1 minuto de silencio em homenagem as vitimas do 

COVD-19. Foi em seguida por meio de votação dispensada a leitura das atas das 

sessões anteriores.  

Assim, o Senhor presidente, abriu o PEQUENO EXPEDIENTE, convidando a 

procuradora Kelly Portela foi para a leitura dos expedientes diversos, quais foram: 

Justificativa de Ausência do vereador Devanir Figueira. 

Parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação final que opina pela 

regular tramitação do Projeto de Lei N°008/2021. 

Votação do Projeto de Lei N° 008/2021 - “Denomina o prédio público da Câmara 

Municipal de São Desidério-BA Como: Câmara Municipal de vereadores José Rodrigues 

de Carvalho” – de autoria de todos os vereadores. 



Indicação N° 13/2021 - “Construção de um novo sistema de abastecimento de água 

com a perfuração de u m poço artesiano no povoado de Sítio Novo e instalação de uma 

academia de saúde”.- de autoria do vereador Jânio de Carvalho. 

Indicação N° 194/2021 - “Construção de uma casa de farinha no povoado de 

Varginha”.- de autoria do vereador Joacy Ferreira de Carvalho. 

Indicação N° 232/2021 - “viabilizar construção de um ponto de lazer com iluminação na 

ponte de Roda Velha”.- de autoria do vereador Sebastião Teixeira. 

Indicação N° 47/2021 - “Construção de um colégio modelo no povoado de Pontezinha”. 

-de autoria do vereador João Neres de Carvalho Filho. 

Indicação  N° 32/2021 - “Solicitamos a prefeitura de São Desidério para que instale uma 

academia a céu aberto no povoado de Canabravão e em todas as outras localidades do 

município”. -de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira. 

Indicação N° 59/2021 - “Unidade móvel de saúde para atendimento de coleta de sangue 

na zona rural”- de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza. 

Indicação N° 259/2021 - “Indica aquisição de um terreno nas proximidades da sede do 

município para instalação de um polo industrial.” -de autoria do vereador Marusan 

Lima dos Anjos. 

Indicação N° 157/2021 - “Indica a necessidade de proceder com aquisição de mais um 

coletor de lixo (caminhão compactador de lixo) para nosso município”. - de autoria do 

vereador Cleusnélio da Silva Santana. 

Indicação N° 260/2021 - “Pavimentação e bloquete na comunidade de Palmeiras, 

próxima as residências de “Joana do Cido e Tico”. – de autoria dos vereadores Jorge 

Cavalcante de Souza e João Neres de Carvalho Filho. 

Indicação N° 265/2021 – “Realizar pavimentação em bloquetes nas ruas: N. Sra. De 

Fátima e João de Souza Almeida, no bairro N. Sra. Aparecida, e, rua Alzira Nascimento 

de Souza, no bairro Tangará”. - de autoria do vereador Acácio Givanno de Oliveira. 

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 Joacy de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a presença 

de todos, parabenizou o presidente da câmara e ao colega João Neres por sua 



indicação, comentou sobre a necessidade de um portal com o nome da cidade, falou 

sobre sua indicação e ressaltou a importância da mesma, falou sobre a reunião com a 

secretaria de agricultura, agradeceu a gestão municipal por prontamente atender seus 

pedidos e prol do município, comentou sobre suas andanças pelo município, e garantiu 

que bem feitorias tem sido realizadas no município, ressaltou da importância das redes 

de internet móvel, falou sobre a importância das cobranças por parte dos vereadores 

despediu-se de todos agradecendo. 

O vereador Marusan Ferreira, iniciou cumprimentando a todos os colegas, aos 

presentes, e agradeceu a Deus pela oportunidade, falou sobre a reunião com a 

secretara Patrícia, juntamente com a assessoria jurídica da Câmara, comentou tudo que 

vem conseguindo para o município, ressaltou a importância da internet e afirmou que 

vem tentando colocar rede de internet em todo o município, parabenizou a todos os 

colegas e o presidente, despediu-se de todos agradecendo. 

O vereador Jorge Cavalcante, iniciou cumprimentando a todos, iniciou parabenizando 

aos colegas por suas indicações, falou sobre o projeto que nomeia a câmara de 

vereadores, comentou sobre a reunião que tiveram com a secretaria Patrícia, falou 

sobre os projetos que vem sendo realizados no município, falou sobre suas indicações 

que vem sendo realizadas e anunciou brevemente a inauguração da mesma, 

parabenizou ao presidente por tudo que vem sendo realizado, despediu-se de todos 

agradecendo. 

O vereador Jânio de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, aos presentes, 

funcionários, aos colegas, e quem acompanha pelas redes sociais, afirmou que os 

vereadores sabem das dificuldades do município, falou sobre sua indicação e ressaltou 

a importância da mesma, falou sobre a sensibilidade do prefeito para com a população 

de São Desidério, afirmou a seriedade para com os recursos públicos, falou sobre a 

viagem dos vereadores para salvador e ressaltou a importância da internet no dia a dia 

de todos, parabenizou aos colegas e aos colegas, encerrou sua fala parabenizando a 

todos.  

O vereador Jair Lisboa, iniciou desejando boa noite a todos, falou sobre a indicação 

que nomeia a Câmara municipal com o nome do senhor José Rodrigues, ressaltou a 

importância das indicações dos colegas, explanou sobre sua indicação, parabenizou ao 

presidente e despediu-se de todos agradecendo. 

O vereador Acácio Givanno, o vereador iniciou cumprimentando a todos, agradeceu a 

Deus pela oportunidade, parabenizou aos colegas e ao presidente pelo bom trabalho 

que vem sendo desenvolvido, falou sobre a reunião com a secretaria de agricultura, 



falou sobre sua indicação, comentou sore as obras que estão sendo realizadas por meio 

de suas indicações,  parabenizou ao prefeito e agradeceu ao executivo por realizar suas 

indicações, agradeceu a Deus por nos conceder a saúde e a paz, e despediu-se de 

todos concluindo sua fala com um poema. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, começou 

falando sobre o projeto de lei que nomeia a câmara como José Rodrigues de Carvalho, 

parabenizou ao colega pela indicação e parabenizou aos colegas também por suas 

indicações, falou sobre seu projeto de indicação, pediu para assinar as indicações dos 

colegas, pois afirmou sobre a união de todos os vereadores, despediu-se de todos 

agradecendo.  

O vereador João Neres, iniciou desejando boa noite a todos e agradeceu a Deus, falou 

da importância das indicações dos colegas, falou também de sua indicação, falou da 

importância de um vereador assinar junto no projeto de outro, ressaltou a importância 

de se trabalhar em harmonia, comentou sobre a reunião, falou que é importante a 

interação de todos para o crescimento pessoal e do município, afirmou que vem 

acompanhando os trabalhos tanto o executivo quanto no legislativo e ressalta o trabalho 

que vem sendo realizado, parabenizou a todos agradeceu a todos e se despediu. 

O vereador Sebastião Teixeira, iniciou cumprimentando a todos, começou falando 

sobre a resposta do prefeito aos ofícios, falou sobrea questão do transporte dos correios 

para Roda Velha, onde fica acordado com a prefeitura para serem entregas por conta 

da prefeitura somente as correspondências, as demais encomendas ficam a critério das 

agencias do correio, Falou sobre algumas de sus indicações e comentou sobre projetos 

que vem sendo realizados em Roda Velha, parabenizou ao colega vereador João Neres 

por sua indicação, falou sobre sua indicação de hoje e sobre a importância da mesma, 

o vereador despediu-se de todos agradecendo.  

O vereador Cleusnélio de Santana, iniciou sua fala cumprimentando a todos, colegas 

vereadores, funcionários e ao público, falou sobre sua indicação e sobre a importância 

da mesma, parabenizou aos colegas por suas indicações, falou sobre a importância da 

coleta de lixo principalmente na zona rural, agradeceu a todos e se despediu. 

O vereador Erasmo de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, agradeceu ao 

prefeito por executar uma indicação sua, agradeceu ao presidente pelo trabalho 

parabenizou ao vereador João Neres pela iniciativa, comentou sobre a reunião com a 

secretaria de agricultura, encerrou sua fala agradecendo.  



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 Secretário Gerson de 

Carvalho fez a leitura da Pauta do dia. Observando o número legal o presidente declarou 

aberta a primeira votação d o projeto de Lei N° 008/2021 - “Denomina o prédio público 

da Câmara Municipal de São Desidério-BA Como: Câmara Municipal de vereadores 

José Rodrigues, o qual foi aprovado por unanimidade. Declarando aprovado em primeira 

votação por unanimidade dos presentes. Logo após, foram colocada em votação as 

indicações 13,194, 232,147, 32,157, 59, 259, 260 e 265, todas do ano de 2021, sendo 

todas aprovadas por unanimidade. Por se tratar de votação em dois turnos e requerendo 

o art.162 do regimento interno dessa casa intertício regimental de 24 horas, para que 

não seja necessário esperar esse tempo, o presidente da Câmara colocou em votação 

nesse plenário a possibilidade do encerramento da vigésima quinta sessão e abertura 

da vigésima sexta sessão ordinária para 2° votação do Projeto de Lei N° 008/2021. A 

maioria absoluta dos vereadores aceitaram a não necessidade do interticio de 24 horas, 

pedindo para que fosse encerrada uma sessão e 10 minutos depois fosse aberta a 

próxima sessão ordinária. Dessa forma, cumprido todas as finalidades e nada mais 

havendo a tratar, o 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, vinte e três de dois mil e vinte e 

um. 

 

São Desidério 

23 de agosto de 2021 


