
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA  SESSÃO ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO 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 terceiro dia do mês de junho 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, Erasmo de Carvalho, Cleusnélio Santana, Devanir Figueira, Gerson de Carvalho, Joacy 

Ferreira, João Neres, Jorge Cavalcante, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, 

Sebastião Teixeira, 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. 

PARECER DA CCJ A RESPEITO DO PARECER DO TCM, CONTAS 2018, DE RESPONSABILIDADE DO 

PREFEITO JOSÉ CARLOS DE CARVALHO. 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A RESPEITO DO 

PARECER DO TCM, CONTAS 2018, DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO JOSÉ CARLOS DE 

CARVALHO. 

INDICAÇÃO Nº61/2022 - “MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

POVOADO DE VEREDA ALEGRE E A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS POR 

UMA DE 20.000 MIL LITROS.”. – de autoria do vereador Jânio de Carvalho.  

INDICAÇÃO Nº62/2022 - “REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO NEVES, NO BAIRRO VILA DO 

PADRE”. - de autoria do vereador Acácio Givanno de Oliveira.    



INDICAÇÃO Nº55/2022 - “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO DE ESTIVA DA 

FORQUILHA ATÉ O POVOADO DE FORQUILHA.”. - de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza.    

INDICAÇÃO Nº63/2021 - “RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE 

SÃO DESIDÉRIO”. - de autoria do vereador Cleusnélio da Silva Santana.   

INDICAÇÃO Nº169/2021 - “INDICA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÍTIO DO 

RIO GRANDE.”. - de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira.    

INDICAÇÃO Nº50/2022 - “CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO 

ASSENTAMENTO VITÓRIA”. - de autoria do vereador Sebastião Teixeira de Araújo.    

INDICAÇÃO Nº52/2022 - “INDICA A REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO RIO 

GRANDE NO DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO/BA”. - de autoria do vereador Paulo Luciano dos 

Santos Oliveira.    

INDICAÇÃO Nº53/2022 - “INDICA A NECESSIDADE DE SE PROCEDER COM A FAIXA DE PEDESTRE 

EM FRENTE DOS COLÉGIOS NO DISTRITO DE SITIO GRANDE, ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 

RODRIGUES DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LUIZ BRAGA E PEDRO FERREIRA 

DOS ANJOS”. - de autoria do vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

INDICAÇÃO Nº51/2022 - “INDICA O PROJETO "FEIRARTE" NA FEIRA LIVRE DE SÃO DESIDÉRIO.” 

- de autoria do vereador Joacy Ferreira de Carvalho.    

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, falou sobre a pauta da reunião de hoje mais cedo, disse ainda que 

foi de fundamental importância para a reformulação do regimento interno, o presidente 

parabenizou o vereador Jânio de Carvalho por sua fala e disse que de fato a união entre todos é 

o mais importante. O presidente falou sobre a duplicidade nas indicações dos edis Gerson de 

Carvalho e Jair Lisboa, afirmou que a situação será solucionada, o vereador Gerson de Carvalho, 

abriu um precedente para que o vereador Jair possa assinar em sua indicação, O presidente 

Paulo Luciano agradeceu o vereador Gerson de Carvalho por suas palavras e em relação as 

reinvindicações do vereador Joacy Ferreira, afirmou que o possível será feito, e que sua sugestão 

será analisada. O presidente agradeceu a Deus pela oportunidade de presidir essa casa e 

aproveitou também para agradecer todas as pessoas que fazem parte de toda a composição de 

sua equipe de trabalho, em especial agradeceu a doutora Kelly Portela por sua competência, 

disse que não quer desmerecer o trabalho dos vereadores que passaram e afirmou que o melhor 

vem sendo feito, finalizou agradecendo. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, os colegas, a mesa 

diretora, a procuradora, todos os assessores e funcionários, agradeceu pela oportunidade de 

estar aqui, parabenizou todos os colegas por suas indicações, afirmou que todas são de grande 

importância, mais fez ressalvas para o colega vereador Gerson de Carvalho, falou sobre uma 

visita ao assentamento em companhia do deputado Tito, falou sobre algumas problemáticas 

que vem acontecendo no assentamento, falou também sobre as caixas d’água que foram 

disponibilizadas, falou sobre a competência de seu amigo keke, a frente do PROÁGUA, disse 

ainda que o município tem ainda muitos problemas em se tratando do fornecimento de água. 



Falou ainda sobre seu projeto de indicação, que segundo o mesmo partiu da própria população, 

pediu desculpas por ter faltado à região, mais disse que vai se inteirar sobre o conteúdo da 

reunião, se despediu de todos agradecendo. 

Vereador Jorge Cavalcante, iniciou sua fala falando sobre a importância de se atualizar o 

regimento, disse ainda que é de fundamental se ter profissionais envolvidos nessa questão, 

falou sobre as demandas do assentamento,  seguiu parabenizando o prefeito José Carlos pela 

aprovação de suas contas 2018, disse que olhou o parecer, seguiu parabenizando o prefeito pela 

honestidade e competência, afirmou que tem sido feitas obras nos quatro cantos do município, 

falou também sobre a problemática da água, disse que a maioria das comunidades não usa de 

maneira correta a água potável, disse que tem que ser feito um trabalho de conscientização da 

população, parabenizou a prefeitura pela realização da festa de São João do Sítio do Rio Grande, 

disse ainda que o prefeito gastou os recursos com responsabilidade e valorizou as atrações 

locais, se despediu desejando que todos fiquem com Deus. 

O vereador Sebastião Teixeira pediu uma parte, e falou também sobre a questão da água, disse 

que todos precisam ter os mesmos direitos, falou sobre a questão de Roda Velha na questão da 

água, disse que algo precisa ser feito. O vereador iniciou cumprimentando a todos, falou sobre 

sua indicação do assentamento Vitória, falou ainda sobre a indicação do vereador do colega 

Joacy Figueira, e falou da possibilidade de iluminar à principio os campos de terra batida, falou 

ainda sobre as máquinas que estão trabalhando em algumas comunidades, seguiu agradecendo 

o secretário José Rodrigues, falou ainda sobre os festejos de São João, falou ainda sobre a dupla 

Cláudio e Mateus, deixou seus parabéns para os mesmos, o vereador se despediu agradecendo.  

O vereador Jânio de Carvalho, iniciou cumprimentando o presidente, o vice, colegas vereadores, 

falou da importância do trabalho de cada vereador, parabenizou o Secretário Florentino pela 

organização do São João do Sítio Grande, cumprimentou a todos que acompanham pela 

internet, e os presentes, parabenizou a equipe de gabinete da presidência, agradeceu a equipe, 

parabenizou o colega Acácio Givanno por sua indicação que já vem sendo realizada, disse ainda 

que a demora é por conta da qualidade do trabalho que será entregue, parabenizou também os 

presidentes das Comissões, parabenizou também o prefeito pela aprovação de suas contas, 

afirmou que o parecer dos vereadores não será diferente do parecer do Tribunal de contas, 

ressaltou a competência do prefeito. Falou sobre sua indicação e pediu apoio dos nobres 

colegas, afirmou que a indicação se dá pela necessidade da população, falou que é importante 

a conscientização por parte da população em se tratando do gasto de água consciente, 

agradeceu aos colegas, parabenizou os mesmos por suas indicações, e afirmou que a união é o 

mais importante, se despediu de todos agradecendo.  

O vereador Joacy Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, falou sobre sua indicação 

e sobre o projeto de montar um palco durante a feira livre para a apresentação de artistas locais 

(Projeto Feira Arte), afirmou que seu projeto é atrair mais público para a feira livre, falou sobre 

a reunião para regularizar o regimento interno, falou sobre a importância do mesmo, disse que 

é importante ouvir todos os vereadores e a população, para que opinarem até pela possibilidade 

de surgir novas opiniões e possibilidades, disse ainda que depois que saiu da reunião refletiu 

sobre essa coisas a agregar, parabenizou o prefeito por ser firme nas finanças mais sempre 

pensar no povo, parabenizou o prefeito também pela aprovação de suas contas, falou ainda 



sobre o parecer das Comissões e sobre o posicionamento das mesmas, disse ainda que o 

Tribunal de cotas deu parecer favorável as contas do prefeito e que diante disso as comissões 

optam por seguir o parecer do Tribunal, declarou seu voto à favor da aprovação das contas, 

finalizou agradecendo a todos por acompanhar as sessões e se despediu de todos. 

Vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, 

seguiu falando sobre sua indicação sobrea ampliação do cemitério do Sítio do Rio Grande, disse 

que já fez a mesma reinvindicação outras vezes, pediu ajuda dos colegas vereadores, 

parabenizou também os colegas por suas indicações, afirmou que votará à favor das indicações 

dos colegas, descreveu a indicação de alguns colegas, falou sobre os festejos juninos e ressaltou 

a qualidade do evento, parabenizou o secretário Souza e toda a sua equipe, falou ainda sobre 

as contas aprovadas do prefeito José Carlos, se declarou à favor, dizendo que segue o parecer 

do Tribunal de Contas, aproveitou o momento ainda para parabenizar o presidente Paulo 

Luciano pela reformulação do Regimento Interno dessa casa, afirmou que será feita por pessoas 

competentes que conhecem as leis municipais, o mesmo encerou se despedindo e agradecendo. 

Vereador Devanir Figueira, iniciou cumprimentando a todos os colegas, o presidente, a mesa e 

a todos os funcionários, seguiu falando dos festejos e também de algumas coisas que 

aconteceram que foi motivo de tristeza pelo falecimento de algumas pessoas queridas, falou 

sobre a saúde de Roda Velha, parabenizou o secretário e toda a gestão, pediu apoio psicológico 

para a família das vítimas falecidas, afirmou que a comunidade está triste, falou sobre os festejos 

de santo Antônio, parabenizou o prefeito pelo bom trabalho que vem prestando, parabenizou 

o presidente Paulo Luciano pela formulação do Regimento Interno, pediu benção em chuva para 

a região, e finalizou se despedindo de todos. 

Vereador Jair Lisboa, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seguiu falando 

sobre a divulgação e os festejos juninos, afirmou que foi uma festa muito bonita, falou também 

do bom trabalho do Secretário José Rodrigues em relação ao uso da água, falou também sobre 

uma questão relacionada ao transporte escolar, finalizou agradecendo a todos e desejando uma 

boa noite. 

Vereador João Neres, o mesmo iniciou cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a reunião 

de hoje mais cedo em relação a reformulação ao Regimento Interno, falou ainda que a equipe é 

muito competente, falou ainda da importância dessas reuniões, falou sobre o motivo de sua 

ausência, o vereador seguiu falando sobre a conclusão de uma obra de indicação do vereador 

Erasmo de Carvalho, parabenizou os colegas, o presidente, o prefeito e o secretário Souza pela 

realização dos festejos juninos, afirmou que a festa aconteceu em grande estilo, afirmou que 

ficou muito feliz em vê a alegria por parte da população, pediu para assinar no Projeto Feira Arte 

juntamente com o colega Joacy, finalizou agradecendo. 

Vereador Cleusnélio Santana, iniciou cumprimentando os servidores, o público que acompanha 

e os colegas, segui pediu graças e misericórdia a Deus, falou sobre a volta dos casos de covid, 

parabenizou os colegas por suas indicações e seguiu falando sobre sua indicação, falou ainda 

sobre seu passado como feirante, pediu o apoio dos colegas vereadores, seguiu falando sobre 

os talentos da música local, seguiu parabenizando o prefeito e os secretários, falou ainda sobre 

projetos futuros para a valorização dos artistas do município, o mesmo se despediu de todos 

agradecendo,  



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 abriu a votação do parecer 019/2022 do parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalizaçã0, foi aberta a votação do parecer 018/2022 da Comissão de 

Constituição Justiça e Redação Final, referentes a aprovação das contas do Gestor José Carlos 

de Carvalho pelo TCM em parecer prévio lido anteriormente, ambos foram aprovados por 

unanimidade dos presentes. As indicações foram colocadas em votação de forma individual e 

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, treze de junho de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

13 de junho de 2022 


