
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA  SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 20 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, 

vigésimo 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, Gerson de Carvalho, Jair Lisboa, 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. 

• VOTAÇÃO DO PARECER PRÉVIO “OPINA PELA APROVAÇÃO, PORQUE REGULARES, PORÉM 

COM RESSALVAS, DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, RELATIVAS 

AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.” - de autoria do Tribunal de Contas do Município. 

INDICAÇÃO Nº182/2021 - “INDICA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES FAÇA UMA 

VISTORIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY COM ILUMINAÇÃO EM 

TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.” - de autoria do vereador Gerson de Carvalho Pereira.    

INDICAÇÃO Nº20/2022 - “IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DOCE PERI PERI DOS PIRES.”- 

de autoria do vereador Jair Lisboa de Souza.    

INDICAÇÃO Nº47/2022 - “INDICA MELHORAMENTO COM ABERTURA DE UM POÇO 

ARTESIANO PARA O POVOADO DE PERDIZES III DO OUTRO LADO DO RIO.” - de autoria do 

vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira.    



INDICAÇÃO Nº49/2022 - “CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA COM QUADRA NO POVOADO 

DE CABECEIRA GRANDE.”– de autoria do vereador Jânio de Carvalho.  

INDICAÇÃO Nº64/2022 - “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 DO PISO PROPÍCIO, ILUMINAÇÃO E REFORMA 

DE VESTIÁRIOS, OU COMO SEGUNDA PROPOSTA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO NA 

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

INDICAÇÃO Nº65/2022 - “AQUISIÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O ASSENTAMENTO 

CACHEADO.” - de autoria do vereador Jorge Cavalcante de Souza.    

INDICAÇÃO Nº66/2022 - “SOLICITAMOS QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA PONTE SOBRE O RIO NO 

POVOADO DE ANGICO DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA.” - de autoria do vereador 

João Neres de Carvalho Filho.    

INDICAÇÃO Nº67/2022 - “REALIZAR OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO OU OPERAÇÃO 

TAPA BURACO NAS RUAS DOS BAIRROS TANGARÁ E BELA VISTA, EM SÃO DESIDÉRIO.”- 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 os presentes, e especial alguns 

amigos e autoridades como o tenente Wendel, agradeceu pelo elogios feitos pelo tenente, 

agradeceu ainda as pessoas que acompanham pelas redes sociais, cumprimentou alguns 

assessores, os colegas vereadores, falou sobre a pauta da presente sessão. O presidente deixou 

os vereadores à vontade para um debate de 30 minutos. O presidente concedeu o pedido do 

vereador Marusan Ferreira, e permitiu que o mesmo assine em sua indicação, falou ainda sobre 

a importância de tal indicação, em se tratando da votação da aprovação das contas de 2018, o 

presidente parabenizou a CCJ por seu parecer, disse ainda que o prefeito está de parabéns, e 

que tem certeza que os vereadores irão aprovar as contas, justificou que se o Tribunal aprovou, 

não tem motivos para que a câmara não aprove. 

 

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

diretora, a procuradora, todos os assessores e funcionários, cumprimentou ainda o tenente 

Wendel e todos que acompanham pelas redes sociais, o vereador seguiu se declarando satisfeito 

pela aprovação das contas de 2018, parabenizou os colegas vereadores por suas indicações, 

aproveitou a oportunidade para pedir para assinar junto com o presidente na indicação das 

Perdizes, pediu também ao secretário José Rodrigues uma atenção especial para essa 

comunidade em relação a iluminação e abastecimento de água, falou sobe sua doação de uma 

caixa de 5.000 litros para essa comunidades, finalizou sua fala afirmando que seu voto é à favor 

da aprovação das contas seguindo o parecer do tribunal de contas, se despediu agradecendo.  

Vereador Jânio de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu falando sobre a 

importância da aprovação das contas, falou ainda sobre a responsabilidade no uso dos recursos 

municipais, falou ainda sobre o papel da câmara em relação aos recursos municipais e a 



prestação de contas, afirmou que o atual prefeito José Carlos tem aplicado devidamente cada 

centavo, e que o município tem se desenvolvido de maneira visível, falou ainda que muitas obras 

tem sido realizadas, citou várias e parabenizou o prefeito e sua equipe pelo trabalho que vem 

realizando, e disse ainda que o município vai melhorar ainda mais, finalizou agradecendo ao 

presidente e colegas, reafirmou ainda seu voto favorável. 

O vereador Joacy Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, e dizendo que se trata de 

uma sessão ímpar em termos de importância, seguiu falando da importância da aprovação por 

parte dos vereadores, seguiu fazendo elogios ao prefeito José Carlos, dizendo que o mesmo 

trabalha de maneira correta e disse ainda que não existe parâmetros comparativos em relação 

a antiga gestão, falou de inúmeras obras que vem sendo realizadas no município, falou ainda 

sobre o papel dos técnicos do TCM, afirmou que segue o parecer do Tribunal, externou sua 

alegria e satisfação na aprovação das contas de 2018, finalizou sua fala agradecendo a todos. 

 O vereador Jorge Cavalcante, iniciou cumprimentando à todos os presentes, colegas,, 

presidente, funcionários, cumprimentou e parabenizou a procuradora Kelly Portela pelo ótimo 

trabalho que vem desempenhando, cumprimentou também o tenente Wendel, seguiu falando 

sobre o antes e a atual situação do município, enaltecendo a competência do atual prefeito, 

parabenizou o prefeito pela administração que vem sendo feita, e se posicionou de maneira 

favorável a aprovação das contas em questão, garantiu a honestidade do prefeito, falou ainda 

sobre a competência dos vereadores, seguiu falando de benfeitorias que vem sendo realizadas 

no município, falou ainda sobre projetos extrativistas no município, parabenizou também o 

técnico Valter Júnior, seguiu falando sobre a importância de sua indicação, finalizou sua fala 

agradecendo a todos.  

Vereador João Neres, cumprimentou a todos, seguiu fazendo elogios ao prefeito José Carlos, 

citando várias obras que vem sendo realizadas por todo o município, se declarou feliz, ressaltou 

ainda a importância dos vereadores, pediu para assinar com um colega sua indicação, autorizou 

que os colegas assinem em sua indicação, falou sobre a importância de sua indicação, vários 

colegas pediram para assinar junto em sua indicação, o mesmo encerou se despedindo e 

agradecendo. 

Vereador Jair Lisboa, iniciou cumprimentando a todos os colegas, o presidente, os funcionários, 

seguiu se declarando a favor das contas do prefeito, em se tratando de sua indicação, ressaltou 

a importância, pediu para assinar junto com os colegas vereadores Jorge Cavalcante e Gerson 

de Carvalho, e deixou sua indicação disponível para os vereadores que quiserem assinar junto 

com ele, no mais se despediu e agradeceu. 

Vereador Gerson De Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seguiu 

falando sobre sua indicação e ressaltou a importância da mesma, deixou aberto aos colegas que 

quiserem assinar junto com ele, seguiu falando da prestação de contas do ano de 2018, e como 

presidente da comissão, declarou seu voto favorável, fez comentários sobre os investimentos e 

obras que vem sendo feitas no município, justificou seu voto favorável, o mesmo finalizou sua 

fala agradecendo. 

Vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou cumprimentando a todos e desejando graça e paz, 

seguiu falando sobre a votação das contas e parabenizando o prefeito José Carlos, seguiu 



agradecendo ao prefeito por atender uma solicitação de seu gabinete, falou sobre sua indicação, 

afirmo que sua indicação se faz necessária, falou ainda sobre a parceria que seu gabinete fechou 

com o grupo Caravelas Educacional, proporcionando vários cursos profissionalizantes gratuitos, 

no mais parabenizou os colegas por suas indicações, deu os parabéns a sua mãe e seu tio, se 

despediu e agradeceu a todos. 

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. Devido a um problema 

de saúde por parte do Primeiro Secretário Gerson de Carvalho, a pauta foi lida pelo Segundo 

Secretário Jânio de Carvalho. 

As seguintes indicações foram colocadas em votação: INDICAÇÃO 20/2022, INDICAÇÃO 

47/2022, INDICAÇÃO 49/2022, INDICAÇÃO 64/2022, INDICAÇÃO 65/2021, INDICAÇÃO 66/2022, 

INDICAÇÃO 67/2022, INDICAÇÃO 182/2022. Todas as indicações foram aprovadas por 

unanimidade dos presentes. O presidente pediu para que a secretária trouxesse a urna para 

iniciar a primeira votação do parecer das contas da Prefeitura Municipal de São Desidério, 

relativas o ano de 2018 do gestor José Carlos de Carvalho, convidou os vereadores Erasmo de 

Carvalho e Jorge Cavalcante para serem escrutinadores na presente votação, todas as cédulas 

foram devidamente conferidas, assinadas e carimbadas pela mesa diretora e pelos dois 

escrutinadores. O vereador Erasmo de Carvalho conferiu a urna, abrindo-a e virando de ponta 

cabeça, apara indicar que estava vazia, 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 

2018 do prefeito José Carlos de Carvalho. Tendo 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. 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 de junho de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

20 de junho de 2022 


