
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA  SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO 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, 

oitavo dia do mês de agosto 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, Devanir Figueira, Gerson de Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, 

João Neres, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, Marusan Ferreira Sebastião Teixeira e Jânio de 

Carvalho. O Presidente convocou o vereador 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. 

 

• APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°14/2022 – “INSTITUI O PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO 

DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ÂMBITO O MUNICÍPIO DE SÃO 

DESIDÉRIO-BA.ˮ- de autoria do Vereador Erasmo de Carvalho Filho. 

• INDICAÇÃO N°80/2022 – “INDICA A NECESSIDADE DE APLICAR A LEI N°13.722 DE 04 DE 

OUTUBRO DE 2018, NAS REDES DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

DESIDÉRIO, EM QUE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS SERÃO CAPACITADOS ATRAVÉS DE 

CURSO, REALIZAR MANOBRAS DE PRIMEIROS SOCORROS.ˮ - de autoria do vereador Jorge 

Cavalcante de Souza. 

• INDICAÇÃO N°303/2022 – “CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS 

JULIÃO JOSÉ DE SANTANA E RUA DAS MANGUEIRAS, QUE ACUMULAM NAS IMEDIAÇÕES DO 



COLÉGIO CASTELO BRANCO ATÉ A PONTE DO CEMITÉRIO.ˮ - de autoria do Vereador Jânio de 

Carvalho Nunes. 

• INDICAÇÃO N°68/2022 – “SOLICITAMOS UMA ROTATÓRIA NO CRUZAMENTO NA AVENIDA 

PARANÁ COM A AVENIDA BAHIA NO DISTRITO DE RODA VELHA I.ˮ - de autoria do Vereador 

Devanir Rodrigues Figueira. 

• INDICAÇÃO N°82/2022 – “PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM RODA VELHA I.ˮ - de 

autoria do Vereador Sebastião Teixeira de Araújo. 

• INDICAÇÃO N°297/2021 – “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 

COM ILUMINAÇÃO NO POVOADO DE POÇO DANTAS.ˮ - de autoria do Vereador Gerson de 

Carvalho Pereira. 

• INDICAÇÃO N°84/2022 – “REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TODA A EXTENSÃO 

DA ESCOLA SILVA JARDIM, NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, EM SÃO DESIDÉRIO.ˮ - de autoria do 

Vereador Acácio Givanno de Oliveira. 

• INDICAÇÃO N°86/2022 – “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM BLOQUETES NO POVOADO RIO 

DOS ANGICOS.ˮ - de autoria do Vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos. 

• INDICAÇÃO N°83/2022 – “CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO NA CABECEIRA DA 

LARGA.ˮ - de autoria dos Vereadores João Neres de Carvalho Filho e Acácio Givanno de 

Oliveira. 

• INDICAÇÃO N°75/2022 – “INDICA A MORDENIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO 

MUNICIPAL.ˮ - de autoria do Vereador Paulo Luciano dos Santos 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, agradeceu a todos os vereadores pela presença, agradeceu ainda 

a todos que acompanham pelas redes sociais, cumprimentou a todos os assessores, o amigo 

Tinga, agradeceu a toda sua equipe, a mesa diretora, deu boas vindas aos vereadores que não 

puderam comparecer na última sessão de reabertura dos trabalhos. O presidente 

cumprimentou o secretário Souza e falou sobre o evento esportivo que ocorreu esse fim de 

semana, parabenizou o mesmo pelas festas que aconteceram, recentemente e por todo o 

trabalho que o mesmo vem realizando. O presidente parabenizou o vereador Erasmo de 

Carvalho por seu projeto de indicação, ressaltou a importância do mesmo para dar melhores 

condições a toda a população, parabenizou também todos os vereadores que fizeram suas 

indicações essa noite. O presidente cumprimentou alguns telespectadores que acompanham a 

sessão pelas redes sociais, se declarou grato e orgulhoso. O presidente salientou que a união e 

parceria de todos os vereadores e mesa diretora, esse belo trabalho não seria possível, seguiu 

agradecendo a todos. Diante da fala do vereador João Neres, o presidente disse que é de suma 

importância o trabalho dos vereadores justamente para ir até as comunidades, ir até a 



população e saber quais as reais necessidades do povo, afirmou que para o bem da população 

todos tem desempenhado um bom papel e feito seu trabalho com excelência, falou ainda do 

belo trabalho que o prefeito José Carlos vem realizando ao longo de sua trajetória política. 

Depois da fala do vereador Sebastião Teixeira, o presidente declarou que muitas cobranças 

vem sendo feito pela população de Roda Velha, disse que muito vem sendo feito pela 

prefeitura, mais que muito ainda será sanado naquela localidade, destacou que o trabalho por 

parte dos poderes executivo e legislativo vem sendo realizado, mais ressaltou também que 

tem que haver um controle e colaboração por parte da população em se tratando do consumo 

consciente. 

Vereador Jorge Cavalcante, iniciou sua fala cumprimentando a todos, o presidente, os colegas, 

a mesa diretora, funcionários e a todos os presentes que se encontram nessa casa e aqueles 

que acompanham pelas redes sociais, agradeceu aos colegas por terem colocado seus projetos 

essa noite, seguiu agradecendo também ao secretário Souza pelo apoio que vem dando em 

relação ao esporte, falou ainda dos eventos esportivos que vem acontecendo no município, 

seguiu falando sobre seu projeto de indicação, e descreveu a importância e objetivo da 

mesma, pediu apoio dos colegas para aprovar essa indicação, falou ainda de todas as obras 

que vem sendo feitas em todo o território municipal, parabenizou o prefeito por tudo que o 

mesmo vem fazendo, o vereador encerrou sua fala agradecendo a todos principalmente a 

Deus. 

Vereador Marusan Ferreira, iniciou cumprimentando a todos, seu amigo Tinga, os presentes, 

os que acompanham pelas redes sociais, e os funcionários, teceu elogios a procuradora Kelly 

Portela, agradeceu a população por sempre recebê-lo tão bem, agradeceu ao deputado Tito, 

falou ainda de algumas obras e equipamentos que foram entregues, afirmou que tudo que faz 

é para melhoria da qualidade de vida para o povo, pediu desculpas por sua ausência na última 

sessão, parabenizou todos os vereadores por seus projetos e em especial o vereador Erasmo 

de Carvalho, seguiu falado sobre sua indicação, aproveitou para pedir ao poder público pra ter 

uma atenção especial par o povoado do Rio dos Angicos, pediu também atenção para o 

povoado de Penedo no que se trata dos resfriadores de leite, afirmou que o trabalho dos 

vereadores tem sido feito com responsabilidade e atenção, falou sobre a maneira como 

conduz seu trabalho, encerrou sua fala agradecendo.  

Vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala cumprimentando a todos e desejando graça e paz, 

agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, cumprimentou todos os 

colegas por seus trabalhos, saldou todos os funcionário, os presentes, e parabenizou ainda o 

secretário Souza, pelo trabalho e eventos que vem sendo realizados no município, afirmando 

que tudo vem sendo feito com muita organização, parabenizou o colega vereador Erasmo de 

Carvalho por suas indicações e seu trabalho, falou sobre a questão do senso do IBGE, fez um 

apelo para que a população receba os funcionários (ressenciadores), responsáveis por coletar 

os dados, afirmou ainda que isso será importante para todos, seguiu falando sobre sua 

indicação e ressaltou a importância da mesma, afirmou que a população pode sempre contar 

com os vereadores, e se despediu desejando uma ótima semana a todos e agradecendo. 

Vereador Devanir Figueira, o vereador iniciou cumprimentando a todos os presentes, 

agradeceu a Deus e a mesa diretora, e parabenizou os colegas por suas indicações, 



parabenizou o colega Erasmo de Carvalho, falou sobre a importância de se ter profissionais 

capacitados, parabenizou também o colega Sebastião Teixeira, falou sobre a melhoria da praça 

de Roda Velha, agradeceu ao prefeito por esse feito, seguiu falando sobre sua indicação, pediu 

apoio dos vereadores para aprovar sua indicação, falou da importância da união de todos, 

falou sobre a estrada que da acesso a Roda Velha e pediu para que todos se conscientize para 

andar nas estradas com moderação, pediu também um quebra-molas para a entrada de Roda 

Velha, ressaltou a importância de tal obra, afirmou que falta muita coisa ainda, mais ressaltou 

que muito já foi feito, seguiu falando de algumas outras problemáticas que vem ocorrendo no 

município, afirmou que é importante o respeito entre os vereadores e todos trabalharem de 

maneira correta, deixou um abraço e desejou que todos fiquem com Deus. 

O vereador Gerson de Carvalho, o mesmo iniciou cumprimentando os colegas, os presentes, 

os que assistem pelas redes sociais, seguiu parabenizando o secretário Souza, o prefeito pelo 

apoio que vem prestando em termos de eventos esportivos, parabenizou o colega Erasmo de 

Carvalho, falou sobre os jogos esportivos que ocorreram e parabenizou as equipes envolvidas, 

parabenizou os colegas por suas indicações, parabenizou também o colega Jorge Cavalcante e 

pediu para apoiá-lo e fazer parte desse projeto de indicação, seguiu falando sobre seu projeto 

de indicação, ressaltando a importância do mesmo, falou sobre a indicação do colega 

Sebastião Teixeira, falou também da indicação do vereador Acácio Givanno, seguiu falando 

sobre as indicações dos demais colegas, encerrou sua fala parabenizando o presidente Paulo 

Luciano e agradecendo a Deus pela oportunidade. 

Vereador Erasmo de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos e desejando uma boa 

noite, seguiu cumprimentando aos colegas, o presidente, mesa diretora, funcionários e os 

demais, seguiu falando sobre seu projeto de indicação e ressaltando a importância da 

aprovação do mesmo, afirmou que conta com o apoio de cada colega, parabenizou o 

secretário Souza por todo trabalho que vem realizando, parabenizou as equipes esportivas 

envolvidas na semifinal que ocorreu no último fim de semana, finalizou sua fala se despedindo 

de todos. 

O vereador João Neres, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando e desejando uma boa noite 

a todos, afirmou que todos os vereadores tem buscado realizar seu trabalho da melhor forma 

possível, seguiu parabenizando os colegas vereadores por suas indicações, parabenizou o 

colega Erasmo, ressaltou a importância de cada indicação, pediu para assinar em todas as 

indicações juntamente com os colegas, falou de sua importante indicação apresentada com o 

colega Acácio Givanno, deixou em aberto para os colegas que tiverem interesse assinarem 

esse projeto, parabenizou o presidente Paulo Luciano pela maneira como vem conduzindo os 

trabalhos e por tudo que vem fazendo, falou da reforma e da importância da ampliação da 

câmara, disse ainda que vem acompanhando obras que vem sendo realizadas, e muitas delas 

logo em breve serão totalmente encerradas, se declarou feliz e satisfeito com o trabalho que 

vem sendo realizado pelos secretários e do  prefeito José Carlos, seguiu parabenizando 

secretário Souza, falou sobre o evento e se declarou feliz e orgulhoso em poder acompanhar 

tal evento, se despediu desejando boa noite a todos. 

O vereador Sebastião Teixeira, o mesmo iniciou cumprimentando o presidente e parabenizou 

pelo belíssimo trabalho, cumprimentou a mesa diretora e os demais colegas, cumprimentou 



ainda os assessores, funcionários, a procuradora e a todos os presentes, seguiu falando sobre a 

questão dos cachorros na rua, tema abordado pelo colega Devanir, o vereador seguiu dando a 

ideia de um projeto de castração desses animais, seguiu parabenizando todos os colegas por 

suas indicações, seguiu falando sobre sua indicação e afirmou que o mesmo é de fundamental 

importância para abastecer Roda Velha, aproveitou o momento para pedir mais atenção em 

relação a coleta de lixo em Roda Velha, ressaltou que esse tema se trata de saúde pública, fez 

o pedido de mais um caminhão de lixo, afirmou que é um projeto de indicação para a próxima 

sessão, o vereador Devanir Figueira pediu para assinar juntamente com o vereador e deixou 

disponível para que o vereador Sebastião assine em sua indicação também, o vereador seguiu 

falando sobre os eventos esportivos que vem ocorrendo o município e diante disso 

parabenizou o prefeito José Carlos e o secretário Souza, se despediu agradecendo. O vereador 

Sebastião retomou a palavra para ressaltar a importância da conscientização da população em 

se tratando do consumo consciente da água. 

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. PROJETO DE 

LEI N°14/2022 – INSTITUI O PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM 

MEIO ABERTO NO ÂMBITO O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. INDICAÇÕES: INDICAÇÃO N°80/2022, INDICAÇÃO N°303/2022, 

INDICAÇÃO N°68/2022, INDICAÇÃO N°82/2022, INDICAÇÃO N°297/2021, INDICAÇÃO 

N°84/2022, INDICAÇÃO N°86/2022, INDICAÇÃO N°83/2022 e INDICAÇÃO N°75/2022. Todas as 

indicações 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, oito de agosto de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

08 de agosto de 2022 


