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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 21ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 01 de agosto de 2022.  

Ao primeiro dia do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente concedeu a palavra a para o uso da TRIBUNA LIVRE Sr. Júnior - Presidente do 

Sindicado do Comerciário, que saúda a todos e informa que em setembro/2021, foi discutido o 

tema sobre a Lei do Livre Comércio, onde foi informado que a Lei não traria consequências para 

os trabalhadores; pelo contrário traria benefícios para os trabalhadores, lamenta, pois, não houve 

geração de empregos com a nova Lei, informa que por conta da Lei, trabalhadores de 

supermercados trabalharam dia 24.06.2022, informa que o Sindicato lutou para que o dia 24.06, 

os mercados não fossem abertos, lamenta que na Lei não traz o dia 24.06 como feriado, alguns 

mercados abriram. Informa que os funcionários ficaram sabendo que irão trabalhar as vésperas 

do feriado. Sugere que os Vereadores revejam o que acorreu e evitem maiores prejuízos para os 

trabalhadores. Com a palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e informa que 

o município vem crescendo com o número de emprego no município, informa que a Casa 

Legislativa é uma Casa democrática e por isso a necessidade de debater com os segmentos e com 

o Sindicato para decidir o que é melhor para o município. Solicita que seja agendado uma 

reunião dia 10.08, para debater os assuntos pertinentes. Com a palavra o Presidente do Sindicado 

do Comerciário Sr. Junior, Informa da importância de cuidar dos trabalhadores de mercados, 

informa que alguns estabelecimento estão trabalhando até 22 horas e a falta de condução do 

transporte coletivo tem prejudicado os trabalhadores, informa que alguns estabelecimento o 

sindicato conseguiu um acordo para compartilhar um transporte para os trabalhadores, informa 

que o Sindicato fez uma Audiência Pública e que somente três Vereadores compareceram, 

informa da importância de discutir sobre o transporte coletivo no município, informa que o 

Sindicato tem lutado juntamente com  a Defensoria Pública para resolver as demandas da classe,  
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informa que já encaminhou ofício para Secretaria de Trânsito e para Prefeitura e não obteve 

retorno. Informa que os órgãos não compareceram na Audiência Pública, Informa da importância 

de conhecer o contrato com a empresa de transporte coletivo para saber qual foi acordo firmado 

com a empresa. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que informa que a pauta é urgente, 

pois há trabalhadores de Supermercado trabalhando aos domingos dia e noite, informa a 

importância da Câmara ter um olhar atento a Lei, e que se preciso for revogar o que estiver 

equivocado. Solicita que a Prefeitura responda a Defensoria sobre o Transporte Coletivo. Com a 

palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) informa que em reunião 

foi pauta o assunto sobre o trabalho de domingo nos mercados.  Informa da importância da 

reunião para debater sobre o Projeto de Lei.  O Sr. Presidente solicitou do Secretário que 

procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: PLE 26/2022, de 

30/06/2022, que dispõe sobre a instituição no Município de Santo Antonio de Jesus do incentivo 

por desempenho de metas do Programa Previne Brasil e dá outras providências; Ofício de autoria 

do Executivo Municipal, que encaminha Previsão de Receita para o Exercício de 2023, neste 

município de Santo Antonio de Jesus; PEMOD-0005/2022 - Proposta de Emenda Modificativa, 

de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que Modifica o inciso IV art. 9º do Projeto de Lei nº 

26 de 30 de junho de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Previne 

Brasil, no Município de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; PLLeg-0039/2022 - 

Projeto de Lei de Autorias dos Vereadores Valdemar Barreto de Farais e Adriana Nogueira 

Oliveira de Carvalho que Institui o Programa de Qualificação dos Professores e a Assistência 

Especial de Apoio Educacional da rede Municipal da Educação, ao educando do ensino 

fundamental com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza, 

sensorial, intelectual e física no Município de Santo Antônio de Jesus; PLLeg-0041/2022 - 

PLLeg de autoria do Vereador Francisco Damasceno (Chico de Dega), que altera a Lei n.1494, 

de 02 de abril de 2019, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente – CODEMA e dá outras providências; Projeto de Lei nº 42/2022, Projeto de Lei 

de autoria do Vereador Caique Pires Barbosa,  tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São 

João de Santo Antônio de Jesus, e como parte integrante e indissociável desta, como BEM 

MATERIAL, o IMÓVEL de sua realização, também conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO 

e dá outras providências; PDL-0031/2022 - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Uberdan 

Cardoso, que Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à Srta. Emanuela dos 

Santos Silva e dá outras providências; PLC-0002/2022 - Projeto de Lei de Complementar de 

autoria da Vereadora Tia Adriana, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – 

REURB – na forma da Lei Federal n. 13.465/2017 no âmbito do Município de Santo Antonio de 
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Jesus-BA e dá outras providências; REQ-0018/2022 Requerimento de autoria do Vereador 

Valdemar Barreto de Farias, Requeiro a Mesa da Câmara, que seja designada e tomada as 

devidas providências para que ocorra uma Audiência Pública, para tratarmos sobre a educação 

do município; REQ-0019/2022 - Requerimento de autoria do Vereador Valdemar Barreto de 

Farias, Requeiro a Mesa da Câmara, que seja designada e tomada as devidas providências para 

que ocorra uma Audiência Pública, com a finalidade de tratarmos sobre a Saúde do município; 

REQ-0020/2022 Requerimento de autoria da Vereadora Dalva Mercês, que requer tramitação em 

regime de urgência ao Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Caíque Barbosa, que 

Tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São João de Santo Antônio de Jesus, e como parte 

integrante e indissociável desta, como BEM MATERIAL, o IMÓVEL de sua realização, também 

conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO e dá outras providências; IN-0130/2022 - Indicação 

de autoria da Vereadora Adriana Nogueira, solicita a necessidade de limpeza e capinagem das 

ruas e caminhos do Bairro Urbis IV, neste município; IN-0131/2022 - Indicação de autoria do 

Vereador Uberdan Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. 

Genival Deolino Souza, que seja concluída urgentemente a reforma da Unidade Básica de Saúde 

do Cruzeiro do Riachão; IN-0132/2022 - Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, 

que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, que seja 

realizada uma reforma na Quadra Poliesportiva localizada na URBIS I; IN-0133/2022 - 

Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, que sejam feitas as devidas reformas nas 03 

(três) praças localizadas na URBIS I; IN-0134/2022 - Indicação de autoria do Vereador Edivan 

Santos (Morão), que Indica ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino 

Souza, e a secretaria de Infraestrutura, Sr. André Araújo, necessidade de reforma na Academia 

multiuso na Rua D, no Bairro da Urbis II; IN-0135/2022 - Indicação de autoria da Vereadora Tia 

Adriana, que indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, a necessidade de calçamento das Ruas A e G, 

do Bairro da Portelinha neste Município; IN-0136/2022 - Indicação de autoria da Vereadora Tia 

Adriana, que agradece pelo atendimento da indicação e da necessidade de manutenção do 

calçamento da Rua Bela Vista, em frente à casa nº 132, centro, neste município; IN-0137/2022 - 

Indicação de autoria da Vereadora Tia Adriana, que indica a necessidade de construção de Praça 

no Bairro da Portelinha, neste município; IN-0138/2022 - Indicação de autoria da Vereadora Tia 

Adriana, que indica a necessidade de reparação urgente da grade do bueiro da Rua Marieta 

Martins, Bairro São Benedito, neste município; IN-0139/2022 - Indicação de autoria da 

Vereadora Tia Adriana, que indica a necessidade de recolocação do piso Tátil da I Travessa da 

Rua Marieta Martins, neste Município; IN-0140/2022 - Indicação de autoria do Vereador Edivan 
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Santos (Morão), que indica ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino 

Souza, e a Secretaria de Educação, a reinstalação do letreiro de identificação da Creche 

Municipal Mário Moreira Sampaio, na Urbis I, Caminho B, neste município; IN-0141/2022 - 

Indicação de autoria do Vereador Edivan Santos (Morão), que indica ao Excelentíssimo Senhor 

Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, e a secretaria de Infraestrutura, Sr. André Araújo, 

a necessidade de Pavimentação na Urbis I, Caminho B, na rua da Creche Municipal Mário 

Moreira Sampaio, neste município; IN-0142/2022 - Indicação de autoria do Vereador Edivan 

Santos (Morão), que indica ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino 

Souza, a Secretaria de Infraestrutura, Sr. André Araújo e a Secretaria de Esporte, Sr. Carlos 

Alberto da Silva Mercês a necessidade de reforma na Quadra de Esporte na Rua D, no Bairro da 

Urbis II; IN-0143/2022 - Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, juntamente com a 

Secretaria de Assistência Social, a implementação do “Projeto Arara Solidária”; IN-0144/2022 - 

Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal Sr. 

Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal Infraestrutura, Patrolamento 

e encascalhamento da estrada que liga as localidades do Sereem e Baixa do Abacaxi Zona Rural, 

neste Município; MOC-0010/2022 - Moção de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias 

de parabéns ao Restaurante Cantinho da Rosa pela participação e vitória do Concurso Panela de 

Bairro 2022; MOC-0012/2022 - MOÇÃO de autoria do vereador Caique Pires Barbosa, de pesar 

pelo falecimento da Sra. Aurora Maria Andrade Ramos. OF-0023/2022 - Ofício n.º 60/2022, de 

autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto para a realização de uma sessão solene em 

homenagem aos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil. Sem mais Matéria a ser 

lida, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi 

encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao  Vereador José 

Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) que saúda a todos e questiona que não irá aceitar 

nenhum cidadão venha a chamar os 14 Vereadores de inoperantes para imprensa, informa que 

não recebeu nenhum convite para Audiência Pública. Questiona ao Presidente por que não 

receberam o convite.  Informa que visitou 14 UBS – Unidade Básica de Saúde,  que os mesmos 

continuam sem organização, e que na sua maioria não tem material de limpeza, informa que 

visitou algumas escolas e que não está havendo reformas, lamenta que os trabalhadores de 

mercados estão trabalhando dia de domingo, solicita que seja revogada a Lei do Comércio Livre, 

informa que foi feito um ofício para Prefeitura e para empresa de Ônibus Coletivo e que até o 

momento não teve retorno. Foi aparteado pela Vereadora Tia Adriana informa que não 

compareceu à Sessão, pois, não recebeu o convite para Audiência Pública. Com a palavra O 
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Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e informa que o Brasil 

voltou a ser a 10ª Potência Mundial, lamenta que os Argentinos estão vivendo com 90% de 

inflação por conta de um governo Socialista e todos os países que têm um Governo Socialista 

estão vivendo dias difíceis. Informa que a verba brasileira ia para países como Venezuela e 

Cuba. Lamenta, pois, vivemos 16 anos no comando com a corja do PT, lamenta que no Estado 

da Bahia na era PT, a Bahia ficou em último lugar na Educação abaixo do Estado do Piauí e 

Maranhão, parabeniza o Gestor pelo São João, uma festa que teve segurança, limpeza e grandes 

ações. Informa sobre a qualidade dos asfaltos nas ruas do município, parabeniza o Secretário de 

Infraestrutura pelo excelente trabalho desenvolvido no município. Informa que o município terá 

uma praça de skate e patins, através de uma Emenda do Deputado Adolfo Miranda. Foi 

aparteado pelo Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) informa da importância da 

praça de skate pois no município tem vários atletas. Com a palavra O Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto (Dr. Gil) Informa que há um Lei para zerar os impostos de Gás, Gasolina e 

Óleo e os senadores do PT votaram contra. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira 

Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que saúda a todos e informa que trabalhou no período de 

recesso, parabeniza a Secretária de Assistência Social pelo Projeto do Brincar para beneficiar 

filhos de barraqueiros no período do São João. Foi aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso 

que solicitou para o Prefeito que o Projeto do Brincar seja um Projeto de Lei. Com a palavra a 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) Informa da necessidade de 

ter interprete de libras nos festejos e que já fez a solicitação para a atual Gestão, parabeniza o 

Time de Futebol de SAJ por mais uma vitória, parabeniza o Restaurante Cantinho da Rosa pela 

premiação com o Panela de Bairro, informa sobre a indicação para a reforma e manutenção da 

passarela do Alto Santo Antônio. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que saúda a 

todos e informa que a palavra Corja é coletiva de bandido, e por o Vereador Dr. Gil ser 

desatualizado não se informou sobre o significado da palavra ao deferir a palavra para o Partido 

dos trabalhadores, lamenta o ódio ao PT, informa que vivemos no capitalismo e informa que o 

mal maior é a promoção perversa da desigualdade, onde opõe as classes. Informa que a classe 

média do município e formada por trabalhadores, porém não quer dizer que são burgueses, o que 

falta é consciência, informa que as pessoas não tem compreensão e fala o que não sabe, informa 

que o capitalismo vive uma crise cíclica. Lamenta que existe o ódio de classes, assim como o 

ódio racial, parabeniza o Vereador por expor que é Bolsonarista pois alguns têm vergonha de 

assumir o fascismo, questiona por que realimentar o Bolsonarismo?  Um Presidente que com 

suas falas denigre classes, o residente que acreditou em curandeirismo receitando remédios sem 

eficácia para combater a Covid-19. Com a palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda 
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a todos e informa que precisamos sim debater sobre Política Federal, Estadual e Municipal, 

lamenta que existe uma divisão Política partidária de direita e esquerda. Espera que o povo 

brasileiro não retroceda. Parabeniza o Deputado Federal Adolfo Viana pelos benefícios trazidos 

para o município. Informa que o município vem recebendo incentivo por diversos Deputados 

Federais, e informa que na gestão passada não havia investimentos dos Deputados, isso retrata 

uma gestão séria que busca melhorias para o município. Parabeniza todas as Secretarias por 

estarem unidas no melhor São João da Bahia. Parabeniza a Secretaria de Assistência Social pela 

Casa do Brincar no período de São João. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) 

que saúda a todos e informa que a palavra de ordem é o respeito e enfatiza da importância de ter 

respeito neste próximo ciclo. Parabeniza o Sr. Júnior, Presidente do Sindicato dos Comerciários, 

e da importância de discutir sobre o trabalho dos Supermercados aos domingos. Informa da 

importância do Sindicato para lutar pelos trabalhadores, informa da importância de discutir o 

tema com empregados e empresários. Informa que não é contra o Projeto, porém tem que haver 

uma democracia. Parabeniza a Secretaria de Cultura pelo trabalho desenvolvido no período do 

São João, parabeniza a Secretária Andressa pelo Projeto Casa do Brincar. Informa que houve um 

período de recesso para os Vereadores, porém todos os Vereadores trabalharam neste período. 

Questiona por que asfaltar o Bairro do Clube do Cem pois o mesmo já possui paralelepípedos, e 

não lugares que ainda as Comunidades estão na lama? Com a palavra o Vereador Edivan de 

Jesus Santos (Morão) que saúda a todos e parabeniza o Secretário Cal do Esportes, pelo 

excelente trabalho desenvolvido. Parabeniza a Secretária Sílvia Brito da Cultura pelo excelente 

Festejos de São João. Foi aparteado pelo Vereador Caíque Pires Barbosa A gestão recebeu uma 

Emenda do Deputado Adolfo Viana e informa que a Emenda veio com destinação específica 

para o Bairro do Clube do Cem. Foi aparteado pelo Vereador Gilvandro Sacramento Couto 

|(Dr.Gil) informa que os motoristas terão uma rota para chegar ao município, o viaduto do Alpha 

Park. Foi aparteado pela Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que 

convida a todos para a Sessão Itinerante que ocorrerá no bairro do Andaiá dia 04.08.2022. Com a 

palavra o Vereador o Vereador Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite) que saúda a todos 

e informa que os Deputados mais bem votados no município não trouxeram recursos para o 

município, informa que irá apoiar Deputado Felix Mendonca, parabeniza a Comunidade do 

Bomfim por dois anos seguidos campeã do Panela de Bairro, informa da felicidade de ver a Rua 

Marita Amâncio asfaltada. Acredita no potencial da Gestão e dos seus secretários. Informa que é 

muito importante ter respeito nas falas de cada Vereador. Lamenta, que não foi dado solução 

para o Colégio Félix Gaspar, informa que foi solicitado ao Prefeito para que fosse feito uma 

adequação do Projeto de Lei do Livre Comércio, lamenta que a gestão passada extinguiu o 
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Projeto no final de sua gestão para prejudicar os empresários do município. Com a palavra o 

Vereador o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) que saúda a todos e 

parabeniza os Vereadores por sempre ter quórum nas Sessões, isso mostra o compromisso dos 

Vereadores, informa que esteve com o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, 

juntamente com a  Vereadora Dalva Mercês, onde foi solicitado apoio e Segurança Pública para 

o município no período do São João, parabeniza o Coronel Piton por ter enviado todo efetivo da  

Polícia Militar para os Festejos do São João, informa que a Câmara está de portas abertas para 

Audiências Públicas de diversas áreas, informa que os Vereadores da Câmara são pessoas 

honradas e que estão cumprindo o seus mandatos, lamenta a fala dos Vereadores que expõe a 

Gestão atual informando que é a pior administração do município. Informa que o Gestão tem 

desenvolvido Projetos para melhorias no município, lamenta que há alguns Vereadores 

criticando a Gestão. Lamenta que as Escolas Municipais estava todas sucateadas e sugeriu que 

fossem todas demolidas, informa que a Gestão está fazendo um ótimo trabalho na Educação,  

como alimentos selecionados para merenda dos estudantes, ar condicionados nas salas de aula,   

e que algumas escolas estão sendo reformadas. Informa que a Secretaria de Esportes está atuante 

no município, informa que o Vereador tem obrigação de honrar o Regimento Interno da Casa, e 

que se o Vereador ofender ou desrespeitar, o mesmo terá que arcar com os seus atos.  Sem mais 

oradores, o Sr. Presidente encerrou o Grande Expediente, dando início à ORDEM DO DIA, 

Colocando em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 

votos, REQ-0020/2022 Requerimento de autoria da Vereadora Dalva Mercês, que requer 

tramitação em regime de urgência ao Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Caíque 

Barbosa, Tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São João de Santo Antônio de Jesus, e 

como parte integrante e indissociável desta, como BEM MATERIAL, o IMÓVEL de sua 

realização, também conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO e dá outras providências; 

Solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social que emitisse Parecer Verbal ao Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do 

Vereador Caíque Barbosa, Tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São João de Santo 

Antônio de Jesus, e como parte integrante e indissociável desta, como BEM MATERIAL, o 

IMÓVEL de sua realização, também conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO e dá outras 

providências, tendo todos os membros se posicionado favoráveis. Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, os Pareceres da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social, favoráveis ao Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Caíque Barbosa, que, 

Tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São João de Santo Antônio de Jesus, e como parte 
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integrante e indissociável desta, como BEM MATERIAL, o IMÓVEL de sua realização, também 

conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO e dá outras providências; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Caíque Barbosa, que Projeto de Lei de autoria, 

Tomba, como BEM IMATERIAL, a festa de São João de Santo Antônio de Jesus, e como parte 

integrante e indissociável desta, como BEM MATERIAL, o IMÓVEL de sua realização, também 

conhecido como ESPAÇO DO SÃO JOÃO e dá outras providências. E não havendo mais 

assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente 

encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 

1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, 

por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 22ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 08 de agosto de 2022.  

Aos oito dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede da 

Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente concedeu a palavra a para o uso da TRIBUNA LIVRE ao Sr. Cosme, que saúda a 

todos e solicita ajuda para os desportistas participarem do Campeonato Regional, informa que a 

equipe não tem condições financeiras de arcar com os custos da viagem e hospedagem; informa 

que o valor total das despesas será de R$ 1.000,00, porém já consegui patrocínio de R$ 300,00. 

Informa que haverá uma reunião para formação do Conselho de Esportes, e a partir do Conselho 

de Esportes formado, haverá verbas para todas as modalidades. Com a palavra o Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) que informa da importância do esporte no município e 

de apoiar as categorias, pois, o esporte tira jovens e adolescentes das ruas, das drogas, informa 

que ajudará com a quantia de R$ 100,00. Com a palavra Vereadora Adriana Nogueira Oliveira 

de Carvalho informa da importância de ter uma reunião com a Secretaria de Esporte para que 

possa aliar os recursos para dividir de matéria igual para cada modalidade. Vereador Danilo 

Macedo (Danilo do Alto) saúda a todos e informa da importância do esporte para geração de 

jovens e adolescente. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês informa da importância de ter 

representantes do município em competições oficiais e que irá contribuir para que o desportista 

represente o município. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso informa que já havia feito 

um acordo com o desportista, e que a informação de que a Secretaria de Esporte só poderá 

colaborar com os atletas após elaboração do Conselho de Esportes não procede, informa que a 

Prefeitura tem condições de arcar com as demandas de atletas do município. Pela Ordem p 

Vereador Uberdan Cardoso Informa da importância da reunião para debater sobre o Projeto de 

Lei. Informa ainda que o Projeto dos Agentes Comunitários fosse lido na data de hoje.  Informa 

que o requerimento de Urgência teria que está na pauta do dia. O Sr. Presidente solicitou do 
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Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (PLE-0027/2022) - Projeto de Lei de autoria 

do Executivo Municipal, altera o anexo único da Lei Municipal 1511/2019 e dá outras 

providências; (PLLeg-0043/2022) - Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Tia Adriana que 

Denomina "Praça José Raimundo Peixoto", a praça pública conhecida como praça do táxi, 

localizada entre a Rua Felix Gaspar, atrás do Posto Atalaia, Avenida Urcisino Pinto de Queiroz e 

Rua Gorgônio José de Araújo, no centro de Santo Antônio de Jesus/Ba conforme sinalização em 

planta anexa; (REQ-0021/2022) - requerimento de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, 

solicitando ao DNIT instalação de redutores de velocidade e/ou equipamento de controle de 

velocidade nas imediações da URBIS III, Bairro Santa Terezinha; (IN-0150/2022) - Indicação de 

Autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de que nas próximas festas 

juninas sejam inclusos, intérpretes de libras para tradução de todo o evento; (IN-0151/2022) - 

indicação de autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a adequação do calcamento da 

3ª Rua do Conjunto Residencial SAJ III; (IN-0152/2022) - Indicação de autoria do Vereador 

Valdemar Barreto de Faria, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Genival 

Deolino Souza, a necessidade de manutenção da estrada, com cascalhamento e patrolamento na 

localidade do Casco sentindo a cascalheira velha, Zona Rural, neste município; (IN-0145/2022) - 

Indicação de autoria do ver. Uberdan Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, que 

seja feito um projeto permanente da “Casa do Brincar”, plano voltado para filhos de barraqueiros 

e trabalhadores informais no São João; (IN-0146/2022) - Indicação de autoria do Vereador 

Uberdan Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino 

Souza, juntamente com as Secretarias de Infraestrutura e Trânsito e Transportes, que seja 

instalado redutores de velocidade e/ou equipamento de controle de velocidade nas imediações da 

URBIS III, Bairro Santa Terezinha; (IN-0147/2022) - Indicação de autoria do Vereador Uberdan 

Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, 

que seja realizado o serviço de pintura e a colocação do letreiro com o nome da Creche Tia Ju, 

localizada na URBIS II; (IN-0148/2022) - Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, 

que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, que seja 

feito o asfaltamento do trecho remanescente da Praça Silvestre Evangelista; (IN-0149/2022) - 

Indicação da Vereadora Tia Adriana que dispõe sobre a necessidade urgente de manutenção e 

limpeza da passarela no Bairro Santa Madalena, neste Município. Sem mais Matéria a ser lida, o 

Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, 

dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao Vereador José Ailton 
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Santana Almeida (Ito Canal Mix) que  saúda a todos e cobra da bancada do Prefeito solução 

referente ao Projeto sobre homenagem ao Buda chefe, e até o momento não foi executado. 

Informa sobre o quebra-molas que ceifou a vida de uma pessoa no bairro do Cajueiro e feriu 

mais duas pessoas, solicita que haja cuidado especial na colocação de asfaltos no município, para 

evitar acidentes. Informa sobre a necessidade de fazer Concurso Público no município, e da 

importância dos processos eletivos ofertarem vagas a jovens de 18 anos acima. Lamenta que a 

Prefeitura está fazendo vários REDAS com idade acima de 21 anos.  Lamenta, que os Processos 

Seletivos na sua grande maioria são cargos já selecionados. Com a palavra o Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e informa da importância de ser 

imparcial e isso não está acontecendo nas escolas, informa que o socialismo só funciona na 

teoria, pois, na prática não tem dado certo em vários países. Informa que gestão séria é a que 

utiliza bem o dinheiro Público, informa que em 14 anos o governo do PT destruiu o Brasil, não 

podemos dá a chance do Brasil ser saqueado novamente. Informa que houve um Congresso em 

Brasília e que foi comprovado pelo SUS, que 46% que tomaram a medicação Invermectina não 

foi contaminado pelo Covid-19. Lamenta, especulações de pessoas que não são médicos que 

opinam sem ter conhecimento cientifico. Com a palavra o Vereador Valdemar Barreto de 

Farias (Dema do Leite) que saúda a todos e informa que em conversa com o Secretário de Obras 

solicitou manutenções nas estradas da Zona Rural, e foi prontamente atendido. Informa que está 

com problemas para regulação de duas crianças para Salvador e lamenta a burocracia do 

Governo do Estado para liberação de leitos. Informa sobre o decreto que concedeu aumento de 

salário da categoria de Enfermeiros e técnicos de Enfermagem.  Sem mais oradores, o Sr. 

Presidente encerrou o Grande Expediente, dando início à ORDEM DO DIA, Colocando em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, REQ-

0022/2022, requerimento de autoria da Vereadora Dalva Mercês, que requer tramitação em 

regime de urgência ao Projeto de Lei do Executivo nº 26/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, que Dispõe sobre a instituição no Município de Santo Antonio de Jesus do incentivo 

por desempenho de metas do Programa Previne Brasil e dá outras providências; Solicitou da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e 

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social que emitisse Parecer Verbal ao Projeto de 

Lei do Executivo nº 26/2022, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a instituição 

no Município de Santo Antonio de Jesus do incentivo por desempenho de metas do Programa 

Previne Brasil e dá outras providências, tendo todos os membros se posicionado favoráveis. 

Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

os Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e 
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Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favoráveis ao Projeto de Lei do 

Executivo nº 26/2022, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a instituição no 

Município de Santo Antonio de Jesus do incentivo por desempenho de metas do Programa 

Previne Brasil e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Lei do Executivo nº 26/2022, 

de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a instituição no Município de Santo 

Antonio de Jesus do incentivo por desempenho de metas do Programa Previne Brasil e dá outras 

providências. E não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado 

pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, 

Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 

discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  
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______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 23ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 15 de agosto de 2022.  

Aos quinze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente concedeu a palavra a para o uso da TRIBUNA LIVRE,  o Sr. Marcelo Santos, que 

saúda a todos e informa da importância da influência positiva do patrimônio material de origem 

africana e da importância de Políticas Públicas para esse segmento, informa que o vocabulário 

que macula e ofende a raça africana e informa do racismo estrutural e institucional, lamenta, 

pois, não é falta de conhecimento e sim um crime, parabeniza o Presidente Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega), por ser concedido a Sessão Especial para homenagear os 

capoeiristas. Concedeu a palavra para o uso da Tribuna Livre – à Sr.ª. Letícia Silva de Almeida 

Souza, que saúde a todos e informa que houve a eleição do Conselho de Igualdade Racial, um 

Órgão Paritário que trabalha com a igualdade, lamenta que o Brasil vive  um racismo cultural, e 

que a própria Câmara de Vereadores usou essa prática, lamenta, pois, o Poder Legislativo não 

pode ter falas nocivas, não se pode usar a palavra para ter falas racistas, solicita aos Senhores que 

tenham cuidado quando se referir aos negros, para não deixar expostos seus pensamentos 

racistas, xenofóbicos, homofônicos.  Parabeniza a Casa por pautar causas ante racistas, e cabe a 

cada Vereador também ter atitude ante racistas. Concedeu a palavra para o uso da Tribuna Livre 

- o Srº. Julival Batista, que saúda a todos e informa sobre o Livro “Capoeira da Minha Terra”, 

informa que o que motivou a escrever o livro foi saber quem foram os primeiros Mestres de 

Capoeira no município e da importância de tirar o nome dessas pessoas do anonimato e 

documentar o início da capoeira e das suas influencias,  informa que a capoeira tem mais de 142 

anos no município, solicita que o livro seja implantado nas Escolas Municipais para que os 

alunos conheçam a tradição da capoeira.  Informa no livro a importância de Políticas Públicas 

para capoeira e questiona quais foram as Políticas Públicas implantadas no município até o 

momento? informa que o município tem uma previsão de gastos de R$ 9.000.000,00, na 
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Secretária de Cultura e lamenta que não haja nenhum tipo de programa voltada para capoeira. 

Sugere que o município adote a capoeira como prática nas Escolas Municipais. O Sr. Presidente 

solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que 

constou de: (PLE-0028/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Institui a 

Gratificação pelo Exercício da Atividade de Motorista de Viatura Operacional da Guarda Civil 

Municipal de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; (OF-0025/2022) - Oficio de 

autoria do Sr. Cosme Lima Bitencourt, solicita convocação para 2ª Audiência Pública, para o dia 

29 de Agosto de 2022, a fim de discutir o Projeto de regularização e prestação de serviço da 

categoria de mototáxi e moto frete; (IN-0154/2022) - Indicação de autoria do Vereador Valdemar 

Barreto de Farias, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Genival Deolino 

Souza, a necessidade de manutenção da rua, com cascalhamento e patrolamento na localidade do 

Loteamento Morada da Bela Vista, Rua G, Bairro Maria Preta, neste município; (IN-0156/2022) 

- Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor Gestor 

Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos, que proceda à limpeza e roçagem nas imediações do Instituto Federal da Bahia (IFBA); 

(IN-0157/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor 

Gestor Municipal Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal 

Infraestrutura, realizar a recuperação do calçamento da Rua Eraldo Ceciliano da Silva, Bairro 

São Paulo, neste Município; (IN-0155/2022) - Indicação de autoria do vereador Uberdan 

Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, 

que seja realizado o replantio de Palmeiras em nossa cidade; (IN-0158/2022) - Indicação de 

autoria do Vereador Danilo Macedo, Necessidade da realização urgente da recuperação de 

Patrolamento e Encascalhamento, na localidade da Fazenda Maria Preta; (IN-0159/2022) - 

Indicação do Vereador Valdemar Barreto de Farias, solicita ao Excelentíssimo Senhor Gestor 

Municipal, Genival Deolino Souza, a necessidade de manutenção da Praça e que tome 

providências quanto à reforma dos brinquedos antigos e a colocação de novos no parque infantil, 

na localidade do Cocão, Zona Rural neste município; (IN-0162/2022) - Indicação de autoria da 

vereadora Adriana Nogueira, solicita a necessidade de realizar na cidade o Projeto Bota Fora; 

(IN-0161/2022) - Indicação do Vereador Valdemar Barreto de Farias, solicitando ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Genival Deolino Souza, a necessidade de vistoria e 

reparos/manutenção que forem necessários na ponte localizada no Taitinga, Zona Rural, no 

Município de Santo Antônio; (IN-0163/2022) - Indicação de Autoria da Vereadora Tia Adriana 

que dispõe sobre a necessidade de manutenção do calçamento da Rua São Bartolomeu, no Bairro 

Sales, neste município; (IN-0153/2022) - Indicação de autoria do vereador Danilo Macedo dos 

Santos, necessidade de limpeza geral como, poda, capinação, varrição e desentupimento das 
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bocas de lobo, no Alto Santo Antônio; (PM-0004/2022) - Moção de Profundo Pesar pelo 

Falecimento do Sr Luís Ferreira dos Santos, Sargento de Policia Militar da Reserva, de Autoria 

da Vereadora Tia Adriana; (OF-0026/2022) - Oficio de autoria do vereador Uberdan Cardoso, 

solicita que a sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2022, seja transformada em Sessão 

Especial do Dia da Consciência Negra, com entrega de medalhas de honra ao mérito Zumbi dos 

Palmares e Tereza Santana. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao 

PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE 

EXPEDIENTE, sem mais oradores, o Sr. Presidente encerrou o Grande Expediente, dando 

início à ORDEM DO DIA, Colocando em discussão o Requerimento de autoria do Vereador 

Cristiano Sena, que requer tramitação em regime de urgência ao Projeto de Lei, de autoria do 

Vereador Caíque Barbosa, que estabelece normas de coeficiente para a construção e ocupação 

em área urbana do Município de Santo Antonio de Jesus e dá outras providências, usando a 

palavra o Vereador Délcio Mascarenhas que entende que é uma matéria privativa do Executivo, 

e não do Legislativo, informa que é muito prematura discutir em cinco minutos uma matéria tão 

relevante, sugere que seja discutido na próxima Sessão Ordinária. Informa da importância do 

município adquirir a área do São João e verificar meios com o Setor Jurídico para conseguir a 

posse do terreno. Informa que a discussão foi para abstenção de votar no requerimento. Com a 

palavra o Vereador Uberdan Cardoso que se abstém de votar no requerimento. Colocou em 

votação, sendo aprovado pela maioria dos votos, o Requerimento de autoria do Vereador 

Cristiano Sena, que requer tramitação em regime de urgência ao Projeto de Lei, de autoria do 

Vereador Caíque Barbosa, que estabelece normas de coeficiente para a construção e ocupação 

em área urbana do Município de Santo Antonio de Jesus e dá outras providências. Usou a 

Palavra para discutir Vereador Uberdan Cardoso que informa que o requerimento tem que ser 

discutido, pois, a maioria dos Vereadores não sabe do que se trata o Requerimento e da 

importância de colocar em evidência e ser explicado o Requerimento, informa que do ponto de 

vista legal não há substância, informa que na sua opinião não há ingerência de Legislar em uma 

área que é Federal, lamenta, que está tendo vício de original, pois, o Projeto teria que ser 

originário do Executivo e não do Legislativo, lamenta que é minoria na Casa e sugere que 

prevaleça o bom senso para que o Projeto seja debatido na Câmara. Questiona para a Comissão 

de Finanças e Orçamento como se aprova um Projeto se ninguém conhece pois não chegou para 

a Comissão? Para discutir o Vereador Délcio Mascarenhas que enfatiza a importância da área 

do São João para o município e sabe da concessão de uso para o município, e que foi adquirida 

através do Prefeito Euvaldo Rosa, informa que a Casa está atropelando o Processo Legislativo, 

lamenta que já ocorreu decisões na Casa atropelando o Regimento Interno, informa que esse 

Projeto tem que vir do Poder Executivo e que para a Câmara cabe a apreciação da matéria, 
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informa que não concorda com uma Câmara inoperante,  despreparada, uma Câmara que aceita 

todos os equívocos do Executivo, com tramitação das matérias Legislativas, por isso vota ao 

contrário, pois, não está obedecendo o Processo Legal, pois, precisa envolver os Clubes de 

Serviços, Associação Comercial e ouvir a população do município, para discutir o Projeto, 

informa que qualquer advogado pode verificar que o Projeto está incoerente. Informa que a 

Câmara tem que aprovar Projetos com Base Legal. Solicita que o Presidente tire de pauta para 

que possa ser discutido. O Sr. Presidente solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final e Comissão de Finanças e Orçamento que emitisse Parecer Verbal ao Projeto de Lei, de 

autoria do Vereador Caíque Barbosa, que estabelece normas de coeficiente para a construção e 

ocupação em área urbana do Município de Santo Antonio de Jesus e dá outras providências, 

tendo a maioria dos membros se posicionado favoráveis, tendo os Vereadores Délcio 

Mascarenhas e Uberdan Cardoso se posicionado contrários à Matéria. Colocou em discussão, 

para posteriormente em votação, sendo aprovado pela maioria dos votos, os Pareceres da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, 

favoráveis ao Projeto de Lei, de autoria do Vereador Caíque Barbosa, que estabelece normas de 

coeficiente para a construção e ocupação em área urbana do Município de Santo Antonio de 

Jesus e dá outras providências, tendo o seguinte resultado: 07 (sete) votos favoráveis e 03 (três) 

votos. O Vereador Délcio Mascarenhas requereu Votação Nominal. Colocou em única discussão, 

posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Lei, 

de autoria do Vereador Caíque Barbosa, que estabelece normas de coeficiente para a construção 

e ocupação em área urbana do Município de Santo Antonio de Jesus e dá outras providências, 

tendo o seguinte resultado: 07 (sete) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários: Vereador 

Caíque Barbosa – Favorável, Vereador Cristiano Sena – Favorável, Vereador Gilvandro Couto 

(Dr. Gil) – Favorável, Vereador Francisco Damasceno (Chico de Dega) – Favorável, Vereador 

Valdemar Farias – Favorável, Vereador Délcio Mascarenhas – Contrário, Vereador José Ailton 

Almeida (Ito Kanal Mix) – Contrário, Vereador Carlos Ramos (Cal de Dodô) – Favorável,  

Vereador Uberdan Cardoso – Contrário, Vereador Edivan Santos (Morão) – Favorável. Para 

justificar o voto o Vereador Cristiano Sena que parabeniza o Prefeito Genival Deolino e a 

Secretária de Cultura em proteger um patrimônio como é o espaço do São João, informa que não 

há outro área melhor para promover a festa de São João, um festa que gera emprego e renda para 

o município, informa que há interesses de empresário para utilizar a área, e por isso a 

importância do Projeto para assegurar a área para uso do município. Com a palavra o Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Justifica os votos dos Vereadores pois, são 

Vereadores comprometidos com o município, lamenta que há Vereadores que chama outros 

Vereadores os de inoperante. Sem Mais assuntos a serem tratados, o Sr. Presidente transformou 
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esta Sessão em Especial, em homenagem ao Dia Municipal da Capoeira, convidando as 

autoridades para compor a Mesa:  Prefeito Genival Deolino, Sr.ª Sílvia Brito, Sr.ª Pequena Rasta, 

Mestre Gabriel, Sr.ª Letícia Silva de Almeida, Mestre Zé Pequeno, Coronel Corpo de Bombeiros 

Francisco Salles. Concedeu a palavra à Srª Sílvia Brito, Secretária Municipal de Cultura, que 

saúda a todos e   informa que solicitou a Sessão, pois, a Capoeira também precisa ser 

reconhecida e da necessidade de Políticas Públicas para que tenha mais visibilidade, por isso 

agradece a oportunidade da Câmara abrir suas portas para receber a Sessão Especial, informa da 

tradição da Capoeira e da necessidade de mantê-la viva nas comunidades, assim havendo um 

trabalho social de inclusão. Informa da importância de regulamentação do Estatuto da Igualdade, 

pois, a capoeira faz parte desse movimento, informa sobre algumas ações para inclusão da 

Capoeira na Secretaria de Assistência Social e na Secretaria da Educação. Agradece a equipe de 

Secretaria de Cultura pelo empenho e dedicação. Concedeu a palavra ao Sr. Jirlan Nascimento 

dos Anjos (Mestre Muralha) que saúda a todos e informa que a Capoeira também e um esporte e 

lamenta que os patrocínios são voltados somente para o futebol, solicita que os Vereadores e a 

Secretária de Esporte abracem a Capoeira. Concedeu a palavra ao Sr. José Carlos Pereira da 

Silva Santos) Mestre (Zé Pequeno) que saúda a todos e entoou um grito de guerra para 

expressar a tristeza da Capoeira não ter o seu espaço na sociedade.  Concedeu a palavra a Sr. 

Edson Luiz Ribeiro dos Santos (Mestre Trovão) que saúda a todos e informa da sua alegria da 

capoeira ser destaque em uma Sessão na Câmara de Vereadores, parabeniza os Vereadores por 

abraçar a causa dos capoeiristas.  a palavra ao Sr. Tenente Coronel Adriano que saúda a todos e 

informa  da satisfação de está atuando no município e da sua experiência com o município 

quando fez parte da formação do 1º Batalhão de Bombeiros no município, informa da 

importância de Políticas Públicas para levar a capoeira para as escolas e comunidades, se coloca 

a disposição para que haja parcerias nas comunidades. Concedeu a palavra o Vereador Cristiano 

Sena que saúda a todos e informa da importância de manter as tradições; assim como a capoeira 

e ensinar aos jovens e adolescentes a história da capoeira, parabeniza o Prefeito Genival e a 

Secretária Silvia Brito por levantar a bandeira da Cultura e parabeniza todos os capoeiristas. 

Concedeu a palavra Vereador Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que saúda a todos e 

parabeniza a Secretária Silvia Brito por homenagear todos os capoeiristas do município com o 

dia municipal da capoeira, se sensibiliza, pois, a capoeira vem tomando o seu espaço no 

município.  Concedeu a palavra ao Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e externa com 

carinho o legado do Mestre Roque, informa sobre a importância de discutir e debater sobre a 

capoeira ser Utilidade Pública no município, e fazer parte do apoio estrutural e da importância de 

fomentar a capoeira. Informa que a capoeira é filosofia, esporte, cultura e dança, informa da 

história da capoeira desde a saída da África, lamenta que todo negro traz em sua história a 
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escravidão. Lamenta que todo negro já sentiu na pele o racismo, lamenta que o negro é invisível, 

lamenta que o racismo mata, se faz necessário falar do que nos feri. Informa a importância de 

pessoas públicas educar seu vocabulário, pois, o racismo mata, lamenta que algumas pessoas não 

se policiam e estão vivendo um racismo cultural. E preciso evidenciar e levantar algumas 

bandeiras importantes na sociedade e luta contra o preconceito assim como a LGBTfobia, 

misoginia, racismo, machismo. Informa que a sociedade está evoluindo; porém precisa muito 

mais, prova disso é que hoje estamos celebrando o dia dos capoeiristas. Parabeniza a Gestão por 

está levantando essa bandeira. Informa que foi aprovado o Projeto de sua autoria sobre o Estatuto 

da Igualdade Racial e combate a Intolerância Religiosa. Informa que a comissão é formada por 

mulheres pretas. Informa que a Capoeira é Patrimônio Imaterial e Cultural e que pulsa em cada 

um de nós. Concedeu a palavra ao Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

que saúda a todos e informa que foi autor do Projeto de Lei que institui a Capoeira Educacional 

nas Escolas Públicas e Privadas no município, para que faça parte da grade curricular. 

Parabeniza a Secretária de Cultura e ao Prefeito Genival Deolino que está executando várias Leis 

para beneficiar o município.  Informa das classificações da Capoeira, que faz parte do esporte da 

dança, do teatro entre outros áreas. Sugere que a Secretaria de Cultura faça um Campeonato de 

Capoeira ou um encontro de capoeiristas no município. Concedeu a palavra ao Prefeito Genival 

Deolino que saúda a todos os presentes e parabeniza a Equipe da Secretaria de Cultura pelo 

excelente trabalho desenvolvido no município. Informa a importância das Leis sancionadas 

serem colocadas em vigor, parabeniza a Câmara de Vereadores por ter feito uma Sessão Especial 

para homenagear os capoeiristas do município; informa que a partir do ano letivo de 2023 haverá 

nas Escolas Municipais a inclusão da capoeira. Informa que dia 19.08 haverá uma Cerimonia 

para homenagear todos os capoeiristas do município. O Presidente concedeu placas às 

Associações de Capoeira de nosso Município: convida Associação de Capoeira Gamelo, Mestre 

Siney (Jocinei Lima da Silva). Convida Associação de Capoeira Axé Bahia, Mestre Zé Pequeno 

(José Carlos Pereira da Silva Santos), convida Associação de Capoeira Axé Bahia, Mestre 

Cabelo de Fogo (Mauricio de Santana Reis), convida a Associação de Capoeira Axé Bahia, 

Mestre Julinho (Júlio Santos Araújo), convida Associação de Capoeira Raiz Africana, Mestre 

Gabriel (Gabriel Pereira da Luz), convida Associação de Capoeira Raiz Africana, Mestra 

Pequena Rasta, (Sueli Melice dos Santos), convida a Associação de Capoeira São Bento, Mestre 

Julival (Julival Batista dos Santos), convida Associação de Capoeira Renascer Mestre Dennys 

Edmilson Jose da Hora), convida a Associação de Capoeira Palma de Ouro, Mestre Abelha 

(Adelmo  Mendes Gomes), convida a Associação de Capoeira Cordel de Prata, Mestre Taita  

(Jailton Lima Almeida), convida Associação de Capoeira Cordel de Prata, Mestre Uni  (Uiller 

Santos de Souza), convida a Associação de Capoeira Coliseu, Mestre Xó (Moisés Ferreira 
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Lima), convida Associação de Capoeira Coliseu, Mestre Zunguê (Manoel Nascimento dos 

Santos), convida Associação de Capoeira Roda dos Amigos, Mestre Patuá (Jorge Silva Melo), 

convida a Associação de Capoeira Filhos da Senzala, Mestre Nininho (Jozenil Silva Melo), 

convida a Associação de Capoeira Ogunjá, Mestre Muralha (Jirlan Nascimento dos Anjos), 

convida a Associação Raízes das Palmeiras, Mestre Nelson (Antônio Carlos Venas Souza  

Nelson), convida a Associação de Capoeira Raio de Luz, Mestre Zé Bicudo  (José Nilton 

Rodrigues dos Santos), convida a Associação de Capoeira Grupo Resgate, Mestre Axé (José 

Souza Soares), convida o Centro Físico e Cultural da Regional, Mestre Trovão (Edson Luiz 

Ribeiro dos Santos).  E não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para 

constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim 

desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 24ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 22 de agosto de 2022.  

Aos vinte e dois dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. O Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento 

Couto, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente concedeu a palavra a para o uso da TRIBUNA 

LIVRE a Sr.ª Veruska Rafaela dos Santos Lima - para falar sobre libras, que saúda a todos e 

informa da importância da Lei nº 1609/2021, informa que o município irá inserir na escola a 

disciplina de libras através de oficinas, ressalta  a importância de todos saberem a Libras e para 

inclusão dos surdos na sociedade, pois não há comunicação, informa que mesmo como oficina 

nas escolas já é um grande avanço no município, informa que só quem trabalha com inclusão 

sabe as dificuldades diárias.  O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (PLE-0029/2022) - Projeto de Lei de autoria 

do executivo municipal, Regulamenta as regras relativas à atuação do agente de contratação e da 

equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores 

de contratos conforme determina o artigo 7°, 3° da lei federal 14.133 de 2021 e dá outras 

providências; (PLLeg-0045/2022) - Projeto de Lei de Autoria do Vereador Cal de Dodô, autoriza 

o Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo para o 

Município de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; (PDL-0032/2022) - Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do vereador Uberdan Cardoso que concede Medalha Tereza 

Santana à Sra. Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz e dá outras providências; (MOC-

0013/2022) - Moção de Parabéns de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, pelos 80 anos de 

instalação canônica da Diocese de Amargosa; (MOC-0014/2022) - Moção de autoria do vereador 

Francisco de Assis Lima Damasceno, de Parabéns ao Coronel Adalberto Pereira Píton da Silva, 

comandante do CPRL- Sediado em feira de Santana/Bahia; (MOC-0015/2022) - MOÇÃO de 

autoria do vereador Caíque Pires Barbosa, de aplausos pelo aniversário de 25 anos do Shopping 
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Itaguari; (IN-0164/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- 

Dispõe sobre a necessidade de passar a máquina desde o final da Santa Madalena até a entrada 

da Comunidade do Cunha, neste município; (IN-0165/2022) - Indicação de autoria da Vereadora 

Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de 

Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de infraestrutura, a Implantação de um Parque 

Infantil na Praça Bom Jesus, Bairro Irmã Dulce, neste Município; (IN-0166/2022) - Indicação de 

autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de inserir na grade curricular 

das escolas municipais, o ensino básico da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, colocando em 

prática o quanto dispõe a Lei Municipal nº 1.609/2021. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. 

Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando 

início ao GRANDE EXPEDIENTE, Fica registrado falha na gravação da Sessão entre a Leitura 

do Expediente e o Grande Expediente, até o momento da fala da Vereadora Dalva Mercês, 

cortando assim a fala da Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana). Com 

a palavra a Vereadora Dalva Mercês, que saúda a  todos e informa que participou de um 

Encontro Nacional de Vereadores, informa que participou da entrega dos certificados de 

qualificação profissional em parceria com o Senai e Assistência Social,  informa que em 2017, 

não houve recursos para as Comunidades, e em parceria com o CENOP consegui recursos no 

ano de 2018, onde iniciou as palestras e oficinas com as comunidades, informa que houve 

convênio com o SENAI, para que a gestão atual desse seguimento. Parabeniza a Secretaria de 

Assistência Social por ter dado andamento ao Projeto. Agradece a Secretaria de Serviços 

Públicos pela limpeza na Comunidade do Açougue Velho e conclusão de dois quebra-molas 

através de sua indicação.  Informa sobre os buracos da Avenida Brasil em frente ao INSS e 

informa que foi feito manutenções, informa que solicitou uma indicação ao Deputado Alan 

Sanches referente as 14 barracas para os ambulantes do Bairro Irmã Dulce.  Foi aparteada pela 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que parabeniza a Vereadora 

Dalva pela solicitação das barracas. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês informa que as 

barracas foram entregues e que a Feira Livre acontece todas as sextas feiras. Com a palavra o 

Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e informa que em um Blog local foi publicado 

que no município em 8 meses já houveram 54 homicídios, lamenta que as pessoas estão 

morrendo no município, informa que no fim de semana foram 10 feridos e 3 pessoas 

assassinadas, lamenta que na tarde de domingo duas pessoas que foram assassinadas tinham 

ficha limpa e um era deficiente físico, lamenta que estamos normatizando os homicídios no 

município, informa que a Câmara precisa ter um debate mais franco com os órgãos de segurança 

do município. Informa que a Policia Militar é uma polícia de ação ostensiva, e tem feito seu 
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trabalho, assim como a Policia Civil, e informa que tem agentes que estão no limite da sua carga 

emocional, informa que já passou da hora de ter uma reunião com o Comando Local e Regional, 

informa que o Prefeito Genival Deolino solicitou mais viaturas no município, porém acredita que 

mais que viaturas precisa ter estratégias eficazes para melhorar a segurança no município. 

Questiona sobre as operações do município, quais os resultados efetivos dessas operações? 

Quantos mandatos de previsão preventivos e temporários foram emitidos neste período?  

Questiona quantos quebra de sigilos foram feitos nesse período? Questiona o que a Policia Civil 

tem feito?  Quantas pessoas foram presas neste período?  Lamenta pela guerra de facção, porém 

uma bala perdida pode atingir um cidadão de bem. Informa que o município não merece fazer 

parte do ranking de violência do Estado da Bahia. Com a palavra o Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e informa sobre a Sessão anterior, pois, verificou 

que há muitas agremiações de Capoeira no município, parabeniza os capoeiristas, informa sobre 

a fala da Sra. Léticia que informou que havia Edil que teve falas racistas, lamenta, pois a mesma 

não conhece sua trajetória e sua índole, lamenta sobre  a agressão gratuita, lamenta que a sua fala 

é sempre distorcida por uma minoria.  Informa que seu papel é trabalhar para a comunidade e 

informa sobre seus Projetos assim como a coleta seletiva de lixo e a pista de skate no município. 

Informa que o Deputado Adolfo Viana já trouxe mais de R$ 11.000.000,00, para o município, a 

nível de asfalto, e por isso apoiará o Deputado. Informa que com parceira com a Tia Adriana 

colocou o Projeto para implantar Feiras Livres nos bairros. Informa sobre o Projeto para 

arborizar sete ruas no município. Parabeniza o Vereador Caíque Pires por ser um porta voz de 

um Governo sério como o Governo do Prefeito Genival Deolino. Com a palavra o Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) que saúda a todos e  parabeniza a Vereador Tia 

Adriana por trazer para Câmara as necessidades dos surdos do município, parabeniza o Vereador 

Uberdan Cardoso por trazer as demandas da Segurança Municipal, se faz necessário que o Poder 

Público trabalhem em conjunto para achar soluções eficazes e  buscar propostas para a 

Segurança do município. Informa que esteve na Secretaria de Segurança Pública para pedir apoio 

no período do São João, informa da importância do Poder Público intervir com ações para a 

Segurança Pública, porém se faz necessário a família está envolvida com os jovens e 

adolescentes para que não possa se envolver com as drogas. Informa que irá fazer um oficio para 

o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, para que haja soluções imediatas para a 

Segurança do Município. Se solidariza com as mães que perderam seus entes queridos. Informa 

que esteve em Cruz das Almas no DNIT, onde requisitou a reforma da passarela da Santa 

Madalena e a passarela do Bairro Anto Santo Antônio e a viabilidade de construir um rotatória 

no trecho da pneu bom e a rotatória da praia do dendê, solicitou também uma rotatória na Urbis 
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III, parabeniza a Secretaria de Trânsito que vem agilizando o trânsito do município. Informa da 

importância de reestruturar o município, pois, a cidade está crescendo a cada dia, parabeniza o 

Secretário de Esportes pelas ações que vem desenvolvendo no município e informa sobre o seu 

Projeto de Lei da Semana do Ciclismo no município de 19 a 25.08, informa da importância de 

Projetos de Leis serem colocados em prática.  E não havendo mais assuntos a serem tratados, de 

pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de 

Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente 

Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores 

que assim desejarem. 

 

 

______________________________ 
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Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 

 
 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 23



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 25ª Sessão Ordinária 29.08.2022.doc 

1 de 8 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 25ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 29 de agosto de 2022.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. O Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento 

Couto, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 

Cultura, concedeu a palavra para o uso da TRIBUNA LIVRE à Srª. Sirlene Assis, Presidenta 

Nacional do Conselho de Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas Estaduais, Ouvidora 

Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Mestranda do PPGNEIM- UFBA, Especialista 

de gestão de Políticas Públicas Gênero e Raça, Assistente Social, Professora, Ativista dos 

Direitos Humanos, Ex-presidente Estadual da UNEGRO/BA, que saúda a todos e agradece  pelo 

convite, informa da importância de falar sobre o racismo, informa que o Brasil é formado a partir 

do racismo, pois, o  nossos antepassados foram escravizados, informa que a Defensoria Pública 

lançou a cartilha sobre o racismo, por entender que a Cultura Brasileira está pautada no racismo; 

o racismo está pautado em algumas dimensões: assim como a popular nega maluca, assim como 

o trapalhão muçum, com características de homem bêbado e atrapalhado, a expressão do buraco 

negro e criado mudo. Informa sobre Zumbi dos Palmares, informa sobre o racismo cultural, 

lamenta que morre muito preto e pobre no Brasil, assim como as abordagens policiais são 

diferentes para jovens brancos e negros; informa que o Estado Brasileiro teve a política de 

genocídio por muitas décadas, em 1888 com abolição; após esse período veio a República, assim 

o Brasil valorizou os imigrantes com várias vantagens para o uso da mão de obra, lamenta que 

após abolição os negros ficaram desempregados e sem direito a escola.  O Estado Brasileiro tem 

uma dívida histórica com o povo negro. Informa que as favelas são os espelhos do povo negro, 

ruas sem saneamentos, sem escolas.  Informa que Salvador é conhecida como a Roma Negra, 
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fora da África, o Estado mais negro fora do Continente Africano, informa que não existe 

meritocracia, e sim oportunidades, a uma pequena parcela da população foi dado muitas 

oportunidades e a grande massa  foi tirada a dignidade humana, lamenta, que para se discutir o 

racismo tem que estudar a branquitude, informa que a abordagem de um jovem negro é diferente 

de um jovem branco, o racismo é institucional e cultural, lamenta que o maior índice de 

analfabetismo, menor índice de informação e emprego, é da classe negra, informa que utilizamos 

palavras em nosso dicionário que precisam ser abolidas, assim como, denegrir e criado mudo.  

Informa que o homem Público tem que se policiar todos os dias no momento que assumir o 

cargo Público, pois, a pessoa representará uma instituição; lamenta que as escolas não ensinam 

sobre as mulheres negras que fizeram história no Brasil, não destacam as grandes obras e 

invenções de negros, lamenta que tudo de negro é ruim. Informa sobre a história de Mandela, e 

cita uma fala de Mandela que “Ninguém nasce racista e que as pessoas aprendem a odiar o negro 

e por que não aprender a amar”, informa que assistiu ao vídeo da Sessão da Câmara e informa 

que a fala da Sra. Letícia Silva é muito qualificada, informa que o Vereador não teve ato racista 

contra a Sra. Letícia Silva, informa que nem tudo é racismo, lamenta que a palavra do Vereador 

foi infeliz, usando, passado negro, lamenta que é uma linguagem cotidiana, naturalizada, se faz 

necessário ser vigilante para não falar palavras racistas. Informa da importância de conhecer a 

cultura de cada povo. Sugere que a Câmara de Vereadores seja baluarte na defesa contra o 

racismo no município e venha promover debates ouvindo a comunidade independente de religião 

e cor.  Concedeu a palavra à Srª. Letícia Silva de Almeida Souza, presidenta do COMPIRSAJ, 

para falar sobre a importância de combater o Racismo; que saúda a todos e informa que foi 

citada na última Sessão, informa que quando se diz que a pessoa foi usada, subentendesse que a 

pessoa não tem vontade própria, e informa que sempre teve opinião própria. Informa que a raça 

negra sempre lutou por suas convicções, informa que solicitou a tribuna Livre para falar na 

condição de Presidente interina da Promoção da Igualdade Racial, informa sobre a pedagogia do 

escabriamento, informa que tem que ser exposto, informa da importância de Verear, pois tem 

que verificar toda responsabilidade que a cadeira carrega. Lamenta que algumas práticas e 

condutas é da personalidade de cada um; informa da importância de ter práticas que não ofendam 

pessoas. Lamenta que se o legislador não souber quem são os fazedores de Cultura do município 

que elegeu, esse não está usando a cadeira de Vereador de forma correta, informa que a capoeira 

foi tombada como Patrimônio Cultural em 2015, informa que antes de se propagar que a nossa 

raça é miscigenada, informa que as mulheres negras  e indígenas foram estupradas  pelos 

colonizadores, informa que é capaz de ter opinião própria, solicita que respeitem a sua história. 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 25



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 25ª Sessão Ordinária 29.08.2022.doc 

3 de 8 

Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que em 

nome dos Vereadores, não aceita palavras pejorativas por parte da Sra. Letícia. Se faz necessário 

ter respeito com o Poder Legislativo.  Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso informa que 

a Tribuna é livre e que a mesma usou do seu direito, pois, a mesma foi ofendida na última 

Sessão, como mulher negra, mulher intelectual, só houve um equívoco em generalizar. Com a 

palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil)  informa que foi uma palavra infeliz 

quando citou a palavra Passado Negro para se referir ao município, lamenta pois criou uma 

celeuma muito grande, informa que todos conhecem a sua trajetória, e que nunca foi racista, e 

que tem um filho negro, lamenta que usaram de sua fala para ir para mídia. Informa que foi 

infeliz ao citar a Sra. Letícia, e pede desculpas. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso 

informa que Sessão passada não tocou no assunto e que  é Homem Público, informa que levanta 

algumas bandeiras e causas, pois, faz parte de sua história, informa que o combate a intolerância 

religiosa e a intolerância ao racismo são partes das suas lutas , cabe a cada um entender o que te 

compete, que na condição de  Agente Público o Vereador tem que se policiar.  Informa que o 

Vereador citado deveria ter pedido desculpas pela fala mal colocada. O Sr. Presidente solicitou 

do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: 

(PLLeg-0046/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias que 

institui a instalação do Sistema de Coleta de Resíduos de “Bueiros Inteligentes”, a fim de reduzir 

o acúmulo de lixo nas bocas de lobo e os alagamentos causados por esse problema no Município 

de Santo Antônio de Jesus; (IN-0167/2022) - Indicação de autoria do Vereador Uberdan 

Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, 

que sejam feitos urgentemente os serviços de capina, poda, varrição, limpeza de bueiros, e coleta 

de resíduos sólidos da Rua Pitiguari, Bairro Santa Terezinha, próximo à CEASA; (IN-

0168/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de 

realizar análise técnica na Rua Bela Vista para verificar a possibilidade de realizar o 

asfaltamento da mesma; (IN-0169/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA 

TIA ADRIANA que dispõe sobre a necessidade de estabelecer convênio ou semelhante aplicável 

ao caso concreto, para atender as necessidades de material de higiene pessoal, como papel 

higiênico, detergente, e outros, para os servidores do DPT, neste Município; (IN-0170/2022) - 

INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe sobre a 

necessidade de instalação temporária de banheiros químicos nas dependências do Departamento 

de Polícia Técnica, neste município até que finalize a reforma do referido órgão. Sem mais 

Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais 
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oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao 

Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix)  que saúda a todos e relata sobre os ex-

Prefeitos que atuaram no município, informa que tem 49 anos que reside no município, e que na 

sua opinião Genival Deolino é o pior Gestor que a cidade já teve, informa que tem fiscalizado os 

UBS e as Escolas Municipais, lamenta a degradação dos Órgãos Públicos, informa que recebe 

média de dez denúncias diárias, e que foi informado que as UBS estão sem medicamentos 

básicos de uso contínuo; informa que em visita com o Vereador Uberdan Cardoso constatou que 

realmente os remédios estão em falta nos Postos de Saúde. Foi aparteado pelo Vereador 

Uberdan informa que esteve no UBS Urbis IV, lamenta a falta de medicamentos nos Postos de 

Saúde, informa que a Gestão de Saúde do Município é um fracasso. Solicita que troque o Gestor 

da Saúde pelo Gestor da Campanha atual, pois é muito eficiente, falta dinheiro para saúde, mas 

não falta dinheiro para comprar o povo dando gasolina para adesivar os carros. Com a palavra o 

Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) convida todos os Vereadores para 

acompanhá-lo em visita aos UBS. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho (Tia Adriana) que saúda a todos e ressalta algumas Indicações, solicitou uma torre de 

iluminação na Praia do Dendê, solicitou manutenção nas estradas de acesso a Vila José Augusto 

na Comunidade do Cunha, solicitou uma linha de acesso de ônibus para Vila José Augusto na 

Comunidade do Cunha, solicitou a necessidade de realizar o Projeto Bota Fora nos bairros, para 

que determine um dia para que as pessoas coloquem pertences sem mais uso em suas portas para 

que sejam retirados no mesmo dia, um serviço em parceria com as Secretárias de Infraestrutura e 

Serviços Públicos. Informa sobre indicação dos bueiros inteligentes em 23.04.2021, solicitou 

instalação do Centro de Intermediação em Libras- CIL, e a indicação de uma Central de Libras, 

solicitou um convênio com Naspec – Núcleo Assistencial para pessoas com Câncer  em 

Salvador, para dá apoio para pessoas que não têm onde ficar quando estiver fazendo tratamento 

na cidade, solicitou  indicação  para um convênio com o DPT. Com  a palavra o Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) que saúda a todos e informa que todos os 

Vereadores tem a liberdade de se expressar na Tribuna Livre, informa que Vereadores fizeram 

comparações com as Gestões passadas e a Gestão atual, como se não estivesse na bancada há 4 

anos atrás,  pois o ultimo Prefeito não deixou uma marca do seu Governo, assim como o trânsito 

do município que há muito tempo está um caos, assim como os asfaltos que eram feitos no 

município, sem qualidade, informa que a Gestão atual tem feito manutenções em todos os 

asfaltos feito na gestão passada, pois, os asfaltos estão se deteriorando, lamenta, pois, a Gestão 

atual encontrou a saúde um caos; e vem gradativamente reformando e reestruturando os PSF, 
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informa que em 2020 os Servidores Públicos não tiveram aumento; as estradas da Zona Rural 

não havia manutenção, a Feira Livre estava se degradando, as iluminações Públicas não haviam 

manutenção semanal, informa que as Escolas Municipais ficaram 4 anos somente com reparos 

superficiais e que a Gestão atual está reformando gradativamente as Escolas, informa que a 

Gestão atual tem feito Projetos alternativos para resolver o problema dos alagamentos no centro 

da cidade, informa que a Gestão tem caminhado para uma Gestão de excelência. O Sr. 

Presidente, atendendo a solicitação do Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Cosme 

Bittencourt, transforma esta Sessão em AUDIÊNCIA PÚBLICA para discutir sobre o Projeto de 

Lei nº 08/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos 

Mototaxistas e prestação de serviços públicos de transporte individual de passageiros ou de 

cargas por meio de motocicletas denominado Mototáxi e Moto frete, respectivamente e dá outras 

providências. Concedeu a palavra ao Sr. Cosme Bittencourt, Secretário Municipal de Trânsito e 

Transporte, que saúda a todos e informa sobre o Projeto de Lei 08/2022; informa que a Lei não 

permitia a regulamentação e que agora já pode ser regulamentado.  Informa que a categoria  de 

Mototáxi e Moto frete será decretada com profissão, informa que a regulamentação está pautada 

na Lei 12009 vinculada com a Resolução 356, a proposta foi de 2009,  informa que todos os 

Vereadores têm interesse em regulamentar a profissão, informa que tem muitos mototaxistas que 

estão trabalhando irregularmente, sem habilitação, informa que são mais de 1000 profissionais 

atuando no município, a cidade precisa saber quem são os mototaxistas é por isso se faz 

necessário todo ano uma inspeção e o alvará, informa que com o MEI, se o profissional se 

acidentar estará coberto pelo Estado,  informa que na Lei também terá punições e por isso será 

necessário o profissional andar na Lei. Concedeu a palavra ao Vereador Uberdan Cardoso, que 

parabeniza o Secretário Bitencourt por estar empenhado em colocar em prática a Lei e pelo 

trabalho desenvolvido na Secretária de trânsito; informa da importância de regulamentação, 

questiona se todos os mototaxistas foram mobilizados para compareceram na Audiência Pública?  

Informa que a ideia é que todos os mototaxistas estejam na Sessão, pois, é sobre a situação 

profissional dos mototaxistas, e a maioria não compareceu na Sessão. O ideal era que na 

Audiência Pública os profissionais estivessem comparecido para tirar suas dúvidas e esclarecer 

alguns pontos do Projeto com o Secretário. Com a palavra o Secretário Cosme Lima Bitencourt 

Lamenta que a classe não compareceu na Audiência Pública, e que foi feito um trabalho de 

divulgação para os mototaxistas, agradece aos mototaxistas que compareceram na Audiência 

Pública e isso prova o compromisso de cada um. Concedeu a palavra ao Vereador Caíque Pires 

Barbosa que saúda a todos e parabeniza ao Sr. Bittencourt pela iniciativa de debater o Projeto 
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referente a regulamentação dos mototaxistas; informa sobre o art. 22, compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 

circunscrição e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, Informa da 

importância de uma padronização na regulamentação, porém conforme a  Carta Magna no art. 

30, que compete ao município tratar de interesse local, assim o município pode legislar sobre 

mototaxistas, desde que obedeça a Lei Federal, não praticando sansões mais graves ou mais 

leves. Informa que precisa ter cuidado no ponto de vista técnico para não contrariar a Lei 

Federal, sugere enviar para o Jurídico da Casa a Lei para averiguar todos os pontos. Concedeu a 

palavra ao Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr Gil) parabeniza ao Secretário Bittencourt 

por trazer em pauta a regulamentação dos mototaxistas, informa que os profissionais terão mais 

segurança para trabalhar, informa da importância de uniformizar os profissionais para dá mais 

segurança aos usuários. Informa que em caso de acidente com a regulamentação os profissionais 

estarão cobertos. Concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Sena que saúda a todos e saúda a 

categoria dos mototaxistas, parabeniza o Secretário Bittencourt pelo trabalho de excelência que 

vem exercendo e informa da importância de regulamentar a categoria dos mototaxistas, informa 

que os mototaxistas estão desacreditados, pois, as Gestões passadas tentaram regulamentar e não 

conseguiram, informa que os taxistas têm suas Associações e são bem organizados, eles têm 

isenção para compra de carro zero, informa que os mototaxistas têm que ter os mesmos direitos, 

parabeniza os empresários dos mototaxistas que organizam os pontos no município. Acredita 

que, se todos tiverem o mesmo intuito e organização o Projeto será concluído. Informa que a 

categoria trabalha 24 horas, informa da importância de legalizar a profissão, pois, em caso de 

acidente os mesmos estarão cobertos. Concedeu a palavra ao Vereador José Ailton Santana 

Almeida (Ito Canal Mix) que saúda a todos e parabeniza o Secretário de trânsito pelo excelente 

trabalho desenvolvido, porém lamenta a falta de profissionais na Audiência Pública, não entende 

o porquê os mototaxistas não compareceram.  Informa que se abstém de votar no Projeto. 

Concedeu a palavra ao Vereador Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que saúda a todos e 

informa que já foi mototaxista e com propriedade pode falar sobre a profissão, informa que na 

sua época não havia muitos profissionais porém com o decorrer do tempo, falta de emprego 

muitos foram trabalhar como mototaxista, informa que no período muitos trabalhadores se 

acidentaram e não tinham suporte; parabeniza os Gestores por tentarem regulamentar os 

mototaxistas no município, entende que não é uma missão fácil, e que todos os  mototaxistas 

querem ter uma profissão regulamentada. Lamenta, pois, os mototaxistas perderam a fé e não 

acredita mais em mudança, porém acredita que a gestão está no caminho certo para regulamentar 
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a profissão. Concedeu a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia 

Adriana) parabeniza o Secretário Bitencourt pelo trabalho desenvolvido, informa que seu pai 

Walter Coelho na Gestão do ex-Prefeito Euvaldo Rosa, tentou regulamentar a profissão. Informa 

da importância da regulamentação, pois, haverá mais organização.  Concedeu a palavra a 

Vereadora Dalva Mercês que saúda a todos e informa da importância dos mototaxistas no 

município, informa que a classe pode contar com os Vereadores. Com a palavra o Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que a Câmara não aprovara Projetos 

para prejudicar os mototaxistas, e ressalta a importância da categoria para o município, informa 

que a Audiência Pública está sendo realizada para que todos tirem suas dúvidas e que haja 

esclarecimentos. Informa que a regulamentação dos profissionais dá segurança não só ao 

profissional mais também a comunidade. Concedeu a palavra ao Sr. Clovis Machado que saúda 

a todos e informa sobre a importância de regulamentar a categoria, informa que a segurança é um 

dos fatores mais importantes da regulamentação. Informa que o mototaxista tem uma profissão 

árdua, e parabeniza a gestão pelo empenho com a categoria. Concedeu a palavra a Srª. Ana Caló 

que saúda a todos e parabeniza Prefeito Genival Deolino e o Secretário Bittencourt por estar à 

frente do Projeto para regulamentar os mototaxistas. Informa que sempre trabalhou como 

mototaxista e que tem orgulho da profissão e sempre sustentou sua família com a profissão há 30 

anos. Com a palavra o Secretário Cosme Lima Bitencourt informa que na época de Walter 

Coelho não podia regulamentar a classe, pois, a Lei não permitia para não sofrer uma ação de 

inconstitucionalidade, e agora a Lei já permite e por isso a Gestão está lutando para 

regulamentar. Informa que já existe uma Legislação Federal para pautar a regulamentação. 

Informa que visitou várias cidades que já tem a regulamentação dos mototaxistas, e informa que 

a proposta é que os mototaxistas sejam monitorados para que o serviço seja respeitado, assim 

fortalecendo a classe, informa que não consegue fazer muita coisa sem ter a regulamentação, 

informa que se faz necessário fazer o recadastramento dos 900 mototaxistas cadastrados 

anteriormente, e após os demais serão cadastrados. Informa que a Lei determina que o 

profissional terá que tirar os antecedentes criminais paras atuar no município.  Concedeu a 

palavra ao Vereador Caíque Pires Barbosa que parabeniza a Sra. Ana Caló por ser a primeira 

mulher mototaxista da cidade, sugere que Ana seja a garota propaganda da classe e sugere que 

haja uma placa de honraria para Ana. Concedeu a palavra Sr. Dui Souza que saúda a todos e 

parabeniza os Vereadores por representarem o município e abraçar os Projetos que a Gestão trás 

para Câmara, parabeniza o Secretário Bittencourt por estar buscando soluções para a classe de 

mototaxistas. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 
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Informa que o Projeto de Lei já foi protocolado na Câmara de Vereadores e que será 

encaminhado para o Setor Jurídico para não ter vícios. E não havendo mais assuntos a serem 

tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em 

nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a 

presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos 

Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 

 
 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 31



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 26ª Sessão Ordinária 05.09.2022.doc 

1 de 5 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 26ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 05 de setembro de 2022.  

Aos cinco dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente, atendendo a solicitação da Secretária Municipal de Cultura, concedeu a palavra para 

o uso da TRIBUNA LIVRE à Srª. Millena Correia de Quadros, para falar sobre a Lei 14.434 – 

piso salarial da Enfermagem, que saúda a todos e informa sobre a Lei 14434, sobre o Piso 

Salarial de Enfermagem, lamenta que a Lei foi suspensa por 60 dias, informa que municípios 

vizinhos já pagam o Piso da nova Lei, solicita que os Vereadores e a Gestão traga a Lei para o 

município. Lamenta que muitos profissionais perderam suas vidas na pandemia, informa que se a 

categoria parar a saúde para; solicita que a Lei entre em vigor no município. Com a palavra o 

Vereador Luciano Moura (Cuiuba) informa que o STF barrou a medida por 60 dias, por ter alto 

custo no impacto financeiro, porém já foi aprovado. Informa que os Vereadores têm interesse 

que o Piso Salarial seja efetivado, lamenta que a maioria dos Enfermeiros são cooperados, 

pagam o que quiser aos Enfermeiros. Informa que após os 60 dias de suspensão se empenhará 

para que seja pago. Com a palavra a Sr.ª. Milena Correia de Quadros, informa que foi o STF 

que votou para a suspensão, informa que é inconstitucional pois o STF votou só, e informa que 

existe um colegiado. Informa que existem vários processos para derrubar essa liminar. Informa 

que a Lei não é aleatória, e que a classe já luta há 30 anos para ter melhorias, lamenta que a 

classe não tem Auxílio Doença e nenhum tipo de auxílio; solicita um salário digno para a 

categoria, solicita que a Câmara intervenha com o Prefeito para ele enviar para Câmara a 

regularização da categoria. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso informa que a categoria 

está pagando um preço muito alto, informa que foi autor do Projeto de Lei para regulamentar o 

Piso para a categoria, porém foi derrubado por entender que era inconstitucional, informa que o 

Projeto tem vícios de origem, porém o Presidente não iria vetar em ano de eleições, por isso o 
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Barroso vetou o Projeto de Lei por 60 dias, informa que o município tem autonomia sobre o 

pagamento dos servidores, isso não impede que o  Prefeito faça um Lei Municipal criando o Piso 

Salarial dos Enfermeiros, e quando for aprovado o município já estará adequado. Com a palavra 

o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que assim que o Projeto 

chegar à Casa Legislativa os Vereadores irão discutir o Projeto de Lei e ajudar a categoria. 

Concedeu a palavra na Tribuna Livre à Srª. Tamires Correia para falar sobre o Encontro e 

Concurso Nacional para Estudantes de Ballet Clássico, que saúda a todos e informa sobre alunas  

que estão representando o município em várias competições de balé, informa que foram 

convidadas a participar do campeonato da Amostra Seletiva em São Paulo e solicita patrocínio 

para as 3 atletas, pois as famílias não tem condições de arcar com os custos.  Informa que o custo 

é em média de R$ 25.000,00. Informa que estão com PIX Solidário. Com a palavra o Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) informa que o valor está elevado e questiona qual valor 

já tem arrecadado. Informa que irá fazer uma doação. Com a palavra a Sra. Tamires Correia 

informa que será hospedagem de 10 dias, e informa que ainda não tem patrocinador. Com a 

palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que irá 

encaminhar ao Prefeito e ao Secretário de Esportes o pleito. Com a palavra o Vereador Uberdan 

Cardoso informa que não há como o município justificar o custo por ser uma empresa privada, 

informa que o Gabinete do Prefeito tem orçamento para ajudar a Escola.Com a palavra a 

Vereadora Dalva Mercês informa que já solicitou audiência com O Prefeito para fazer a reunião 

com a equipe, informa que também doará. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) 

sugere que após a reunião com Prefeito a Sra. Tamires voltar para Câmara para informar qual foi 

a ajuda da Prefeitura. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (PLE-0030/2022) - Projeto de Lei de autoria 

do Executivo Municipal, Estabelece largura mínima a ser observada nas estradas rurais do 

Município de Santo Antônio de Jesus, Bahia e dá outras providências; (PLE-0031/2022) - 

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Santo Antônio de Jesus para o exercício financeiro de 2023, e dá outras 

providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que 

Denomina artérias do Loteamento Acácia Amarela, localizado no final da Avenida Vereadora 

Cleusa Maria Queiroz Nery, Bairro Santa Rita, nesta cidade e dá outras providências; (OF-

0028/2022) - Ofício de autoria do Vereador Luciano Gomes Moura, solicita espaço na 

TRIBUNA LIVRE, na Sessão do dia 05/09/2022, para a Sra. Millena Correia de Quadros, CPF 

026.375.338-06, para falar sobre a Lei 14.434, de 04 de Agosto de 2022; (IN-0174/2022) - 

Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que indica que sejam feitos urgentemente 
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reparos na rede de drenagem pluvial da Rua Araxá (antiga Rua A), Bairro São Paulo; (MOC-

0016/2022) - Moção de autoria da Vereadora Tia Adriana, de Aplausos pelo Dia Mundial dos 

Desbravadores, 18 de setembro. (IN-0173/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Tia 

Adriana que dispõe sobre a necessidade de realizar complemento de obra iniciada na II Rua do 

Gravatá, próximo ao Residencial Esperança, nesta cidade. (IN-0171/2022) - Indicação do 

Vereador Valdemar Barreto de Farias, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, 

Genival Deolino Souza, a necessidade de asfalto na Av. Esperança, iniciando da praça local, 

neste município; (IN-0172/2022) - Indicação de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que 

indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, que seja 

realizado o serviço de recapagem do asfaltamento da Avenida Carlos Amaral, no Bairro do 

Cajueiro; (IN-0175/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, a recuperação do passeio na Rua A Urbis 04, ponto de 

referência entrada do caminho 39, em frente ao antigo Posto de Saúde, neste Município; (IN-

0176/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor 

Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, a pavimentação da Travessa da Rua D, Loteamento Parque São João, Bairro 

Maria Preta, neste Município. Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para proceder a implantação de iluminação nas 

imediações do Sítio das Flores (Natulab) até o Porto Seco, neste Município; Requerimento do 

Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil), que requer tramitação em regime de urgência 

ao Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que Denomina 

artérias do Loteamento Acácia Amarela, localizado no final da Avenida Vereadora Cleusa Maria 

Queiroz Nery, Bairro Santa Rita, nesta cidade e dá outras providências, Emenda Modificativa ao 

PLE 08/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos 

Motataxistas e prestação de serviços públicos de transporte individual de passageiros ou de 

cargas por meio de motocicletas denominado Mototáxi e Motofrete, respectivamente e dá outras 

providências, que denomina de Lei Ana Caló. Referendado pelo Plenário, o Sr. Presidente 

inverteu a ordem desta Sessão, dando início à ORDEM DO DIA,  concedendo a palavra, em 

Questão de Ordem, ao Vereador Uberdan Cardoso, que requereu vista ao PLE 08/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos Motataxistas e prestação 

de serviços públicos de transporte individual de passageiros ou de cargas por meio de 

motocicletas denominado Mototáxi e Motofrete, respectivamente e dá outras providências, o que 
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foi concedido pelo Sr. Presidente. Colocando em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Requerimento do Vereador Gilvandro Sacramento 

Couto (Dr. Gil), que requer tramitação em regime de urgência ao Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que Denomina artérias do Loteamento Acácia 

Amarela, localizado no final da Avenida Vereadora Cleusa Maria Queiroz Nery, Bairro Santa 

Rita, nesta cidade e dá outras providências. Solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, que emitisse Parecer Verbal ao Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco 

de Assis Lima Damasceno, que Denomina artérias do Loteamento Acácia Amarela, localizado 

no final da Avenida Vereadora Cleusa Maria Queiroz Nery, Bairro Santa Rita, nesta cidade e dá 

outras providências, tendo os membros se posicionado pela aprovação da Matéria. Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer 

Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Lei de 

autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que Denomina artérias do Loteamento 

Acácia Amarela, localizado no final da Avenida Vereadora Cleusa Maria Queiroz Nery, Bairro 

Santa Rita, nesta cidade e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente 

em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que Denomina artérias do Loteamento Acácia 

Amarela, localizado no final da Avenida Vereadora Cleusa Maria Queiroz Nery, Bairro Santa 

Rita, nesta cidade e dá outras providências. Colocou em discussão, posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência, PLLeg-0032/2022, de autoria do Vereador Francisco Damasceno, que autoriza 

oferecer contraceptivo de longa duração de Etonegestrel para atender as mulheres em situação de 

vulnerabilidade em Santo Antonio de Jesus e dá outras providências; colocou em 1ª discussão, 

posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o PLLeg-0032/2022, 

de autoria do Vereador Francisco Damasceno, que autoriza oferecer contraceptivo de longa 

duração de Etonegestrel para atender as mulheres em situação de vulnerabilidade em Santo 

Antonio de Jesus e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Coloca em discussão e em votação o Parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Projeto de Resolução n° 0004/2022, de autoria 

da vereadora Adriana Nogueira, Institui na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus a 

Galeria Lilás, que consiste em espaço reservado para Mural de Fotos de Vereadoras Mulheres de 

todas as legislaturas; Coloca em única discussão e em única votação o Projeto de Resolução n° 

0004/2022, de autoria da Vereadora Adriana Nogueira, Institui na Câmara Municipal de Santo 
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Antônio de Jesus a Galeria Lilás, que consiste em espaço reservado para Mural de Fotos de 

Vereadoras Mulheres de todas as legislaturas. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu 

início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao 

GRANDE EXPEDIENTE, sem orados, foi encerrado.  E não havendo mais assuntos a serem 

tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em 

nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a 

presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos 

Vereadores que assim desejarem. 
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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 27ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 12 de setembro de 2022.  

Aos doze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, 

que constou de: (PLE-0032/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Dispõe 

sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitário de Saúde - ACS e de 

Agente de Combate às Endemias - ACE, na forma que dispõe a art. 198, 8°, 9° e 11 da 

Constituição Federal e dá outras providências; PLLeg-0048/2022) - Projeto de Lei de autoria dos 

Vereadores Gilvandro Sacramento e Adriana Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Plano Municipal de Arborização Urbana no Município de Santo Antônio de Jesus-BA, 

e dá outras providências; (REQ-0023/2022) - Requerimento de autoria do Vereador Valdemar 

Barreto, que requer tramitação em Regime de Urgência ao Projeto de Lei n° 32/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde, e Agentes de Endemias; (REQ-0024/2022) - Requerimento de autoria do 

Vereador Gilvandro Sacramento, que requer tramitação em Regime de Urgência ao Projeto de 

Lei n° 43/2022, Projeto de Lei de autoria da Vereadora Adriana Nogueira que Denomina Praça 

José Raimundo Peixoto, a Praça conhecida como Praça do Táxi; (IN-0178/2022) - Indicação de 

autoria do Vereador Morão, que indica ao Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino Souza, e a 

Secretaria de Infraestrutura, Sr. André Araújo, a necessidade de Pavimentação na Urbis I, 

Caminho B, na rua da Creche Municipal Mario Moreira Sampaio, neste município; (IN-

0180/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês, solicita reforma da Quadra de 
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Futebol do Conjunto Residencial SAJ III, Bairro Cajueiro Programa Minha Casa Minha, neste 

Município; (IN-0179/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês, solicita reforma 

das Quadras de Futebol do Conjunto Residencial Cidade Nova II, Bairro do Açougue Velho 

(Programa Minha Casa Minha), neste Município. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente 

deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao 

GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao Vereador Uberdan Cardoso que saúda a 

todos e informa que há Projetos na pauta do dia para serem discutidos, informa que os 

Vereadores da oposição não irão abrir mão da defesa dos pontos acordados do Projeto, informa 

sobre o Projeto dos Mototaxistas e Moto frentistas, lamenta que a categoria não compareceu à 

Audiência Pública, informa que fez uma reunião com a categoria e fez algumas Emendas para 

adicionar no Projeto, informa que no Projeto informa que não pode haver pontos de taxi 30 

metros próximo aos Pontos de Ônibus, e que haverá um custo de R$ 84,00 para autenticação, 

informa que haverá anualmente uma vistoria, questiona por que na vistoria não define o critério 

para o profissional circular? No Projeto informa sobre o Alvará anualmente no valor de R$ 

900,00, lamenta pois o custo é muito alto, informa da importância de amadurecer o Projeto, 

solicita que os Vereadores solicitem pedido de vistas, agradece ao Secretário Roque pela 

manutenção da Trav. Da Castro Alves, lamenta o posicionamento do Sr. Prefeito Genival 

Deolino ao criticar o seu colaborador em praça pública referente à falta de manutenção nas 

estradas da Zona Rural, informa que há 20 dias da campanha precisa ter debates; informa que a 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia deixou de receber nos anos de 2015 até 2022,  R$ 

130.000.000,00, onde há ensino, porém falta pesquisa e extensão, sugere que as pessoas 

questionem aos candidatos a Deputado Federal sobre a importância da Universidade Federal; 

solicita aos candidatos que tragam soluções sobre o Estaleiro do São Roque do Paraguaçu, 

solicita que haja debate sobre a economia criativa, sobre a infraestrutura do município, lamenta 

que houve crédito para restruturação da Feira Livre e que até o momento não houve Projeto, 

lamenta que feirantes estão fazendo box para trabalhar em um espaço que tem Concessão 

Pública, informa que se faz necessário trazer para a Câmara temas importantes para a sociedade.   

Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que saúda a todos e informa sobre a fala do 

Vereador Uberdan Cardoso a respeito do empréstimo para a Feira Livre e questiona quando 

haverá o Projeto para a reforma? Parabeniza o Secretário Bittencourt referente ao Projeto dos 

Mototaxistas, lamenta que na Audiência Pública os profissionais não compareceram; informa 
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que em conversa com alguns mototaxistas informou sobre a importância de estar presente nas 

reuniões, pois, o debate é para esclarecer pontos para favorecer a classe. Informa que a Lei 

precisa ser moldada em alguns aspectos para melhor servir a categoria, informa que foi aberta a 

discussão porem os mototaxistas não compareceram e questiona o por que a classe não 

compareceu?  Foi aparteado pelo Vereador Cristiano Sena que saúda a todos e informa da 

importância de organizar a categoria, pois mototaxistas de outras cidades estão trabalhando no 

município, é preciso normatizar a categoria para trazer segurança para os usuários e para a 

categoria. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) Informa que a Lei será benéfica 

para o usuário e para a categoria, informa que solicitará Vistas do Projeto para esclarecer alguns 

pontos do Projeto.  Informa sobre o Piso Salarial dos Agentes Comunitários e Agentes de 

Endemias, informa que a classe é bem organizada e que todas as classes deveriam ter o mesmo 

empenho, acredita que o direito será dado para a categoria visto que a Lei será aprovada. 

Parabeniza a categoria pelo empenho. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira 

de Carvalho (Tia Adriana)   que saúda a todos e parabeniza a categoria dos Agentes de 

Endemias e Agentes Comunitários por estarem unidos com um propósito; informa que a classe 

de mototaxistas foram convidados para Audiência Pública, lamenta que não compareceram, 

informa que o mês de Setembro comemorasse o Setembro Verde para Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, informa que o valor para as meninas do balé viajarem não foi atingido. Foi 

aparteado pelo Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) Informa que a Professora do 

Balé o procurou e o mesmo conseguiu alguns patrocínios com empresas.  Com a palavra a 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) Informa que no final de 

semana houve o Campeonato de Luta, a 2ª Edição do Open Partacus Fighter, parabeniza o Atleta 

Ian Rios que venceu a competição e todos os atletas que competiram. Com a palavra o Vereador 

Waldemar Barreto de Farias (Dema do Leite) que saúda a todos e em especial a categoria de 

Agentes de Endemias e Agentes Comunitários, informa da luta da categoria de Enfermeiras e 

Auxiliar de Enfermagem para o aumento de salários, lamenta pelo falecimento de Yasmim, uma 

adolescente que precisou de regulação para Salvador e lamenta que não conseguiu em tempo 

hábil. Informa que o prédio do Colégio Félix Gaspar ainda continua em degradação, lamenta que 

a Educação do Estado da Bahia vai de mal a pior, agradece a Secretária de Infraestrutura pela 

parceria com a Bahia Vidros, para manutenções das manilhas do bairro Barro Vermelho, 

parabeniza  a categoria dos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários e informa da 
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importância do Projeto de Lei ser aprovado. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega) que saúda a todos e  parabeniza a categoria de Agentes de 

Endemias e Agentes Comunitários, informa da importância dos Agentes no município, informa 

que o Poder Legislativo é uma Casa de debates, informa que é uma Casa que está pautada pela 

ética e boa conduta e da importância de buscar melhorias para o município; informa que ouviu o 

pronunciamento de alguns Vereadores e informa que esteve com o Prefeito e não ouviu o 

Prefeito reclamar de nenhum Servidor Público, por conta das estradas da Zona Rural, informa 

sobre o Projeto de Lei para a Feira Livre e lamenta que a antiga Gestão deixou a Feira Livre em 

degradação, informa que ao assumir a Presidência, solicitou ao Prefeito uma solução para 

revitalização da Feira Livre, informa que já houve licitação de uma empresa para elaboração do 

Projeto e assim que for finalizado o mesmo será discutido com a sociedade. Foi aparteado pelo 

Vereador Uberdan Cardoso informa que o município conseguiu um empréstimo de R$ 

45.000.000,00, exclusivo para reforma da Feira Livre, informa que na aprovação do Projeto 

ficou estabelecido que seriam 4 parcelas a cada seis meses de R$ 11.000.000,00; questiona que o 

Vereador Chico de Dega informou que já foi feito uma licitação, reitera que a licitação não é do 

Projeto da Feira, e sim uma licitação de empresas que irão apresentar o Projeto para aprovação. 

Informa que o valor foi concedido pela Caixa sem ao menos ter um Projeto em mãos com o valor 

exato da reforma.  Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega)   

informa que para aprovar um empréstimo o município tem que provar viabilidade de recurso, 

informa que não pode licitar uma obra sem ter uma fonte de renda, primeiro o município 

apresenta sua capacidade de endividamento, o próximo  passo é tomar o empréstimo e após abre 

concorrência para elaboração do Projeto. Informa que o município é uma cidade Polo e se faz 

necessário reformar a Feira Livre; parabeniza o Secretário Bittencourt por apresentar um Projeto 

eficiente para a categoria de Mototaxistas, informa que já houve duas Audiências Públicas para 

debater sobre o Projeto de Lei; sugere aos Vereadores que aprovem o Projeto em 1ª votação e no 

decorrer do prazo que haja discussão e Emendas para melhoria do Projeto, informa que o debate 

é válido para que haja melhorias para categoria.  Sem mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 

encerrou o Grande Expediente, dando início à ORDEM DO DIA, concedendo a palavra, em 

Questão de Ordem, ao Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que requereu vista ao PLE 08/2022, 

de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos Motataxistas e 

prestação de serviços públicos de transporte individual de passageiros ou de cargas por meio de 
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motocicletas denominado Mototáxi e Motofrete, respectivamente e dá outras providências,  que 

foi concedido pelo Sr. Presidente. O Sr. Presidente solicita uma reunião para debater o Projeto 

com todos os interessados. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) Informa que a 

Secretaria de trânsito e Transportes concedeu todos os ritos legais do Projeto, porém, se faz 

necessário, debater alguns pontos do Projeto de Lei. Solicita que já marquem uma data para 

debater o Projeto. Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o (REQ-0023/2022) Requerimento de autoria do Vereador Valdemar 

Barreto, que requer tramitação em Regime de Urgência ao Projeto de Lei n° 32/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde, e Agentes de Endemias - ACE, na forma que dispõe o art. 198, 8°, 9° e 

11 da Constituição Federal e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, os Pareceres da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social favorável ao Projeto de Lei n° 32/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, e 

Agentes de Endemias - ACE, na forma que dispõe o art. 198, 8°, 9° e 11 da Constituição Federal 

e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Lei n° 32/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de 

Saúde, e Agentes de Endemias - ACE, na forma que dispõe o art. 198, 8°, 9° e 11 da 

Constituição Federal e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (REQ-0024/2022) - Requerimento de 

autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, querer tramitação em Regime de Urgência ao 

Projeto de Lei n° 43/2022, Projeto de Lei de autoria da Vereadora Adriana Nogueira que 

Denomina Praça José Raimundo Peixoto, a praça conhecida como Praça do Táxi e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável 

ao Projeto de Lei n° 43/2022, Projeto de Lei de autoria da Vereadora Adriana Nogueira que 

Denomina Praça José Raimundo Peixoto, a praça conhecida como Praça do Táxi e dá outras 

providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos, o Projeto de Lei n° 43/2022, Projeto de Lei de autoria da Vereadora 
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Adriana Nogueira que Denomina Praça José Raimundo Peixoto, a praça conhecida como Praça 

do Táxi e dá outras providências; colocou em 2ª discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o PLLeg-0032/2022, de autoria do Vereador Francisco 

Damasceno, que autoria oferecer contraceptivo de longa duração de Etonegestrel para atender as 

mulheres em situação de vulnerabilidade em Santo Antonio de Jesus e dá outras providências. E 

não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o 

Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem.
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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 28ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 19 de setembro de 2022.  

 

Aos dezenove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu Vice-Presidente, Vereador Valdemar Barreto de Farias, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. O Sr. Presidente concedeu a palavra, no espaço da Tribuna Livre, ao Sr. 

Fernando, representante do Rotary Club SAJ, que saúda a todos e informa sobre o Rotary Club 

no município, informa que após a pandemia perdeu vários apoios e sócios no clube, solicita 

apoio da população para que  o Rotary não feche, convida a todos os Vereadores para conhecer o 

Rotary, e conhecer o papel social e seus projetos; informa sobre o Projeto Flores de Holambra, 

que tem um impacto financeiro grande no município e o intuito é comprar cadeira de rodas e 

bengalas para pessoas sem condição financeira. Convida as pessoas para o jantar de adesão que 

acontecerá em novembro. Informa da importância do papel social na sociedade e de buscar 

recurso para ajudar ao próximo. Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. 

Gil) informa da importância do Rotary para o município. Com a palavra a Vereadora Dalva 

Mercês que saúda a todos e informa que sempre acompanhou o Rotary e conhece seu papel na 

sociedade, assim como o Natal Solidário e se coloca à disposição. Com a palavra o Vereador 

Uberdan Cardoso que saúda a todos e parabeniza o Sr. Fernando pelo belíssimo trabalho que o 

Rotary desempenha no município, informa que é autor da Lei que insere no calendário anual do 

município o Flores de Holambra. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba ) que 

saúda a todos e sugere que  faça uma ação para buscar mais sócios, informa da importância do 

Flores de Holambra no município e do papel social por trás do Projeto, se faz necessário ter uma 

divulgação em massa dos Projetos do Rotary para que a sociedade conheça o trabalho Social no 

espaço da Tribuna Livre, concedendo a palavra Sra. Erika, Diretora de Produção do IFBA- 

SAJ, que saúda a todos e lamenta, que há quase 01 ano solicita transporte para o IFBA, informa 

que centenas de alunos do IFBA dependem do Transporte Público e até o momento não teve 

retorno da Prefeitura; informa que já entrou em contato com o Ministério Público e até o 

momento não teve retorno. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito 

Kanal Mix)  Informa que o Diretor do IFBA entrou em contato e informou que o Secretário fez 
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um acordo com a empresa, porém, a empresa não estava cumprindo o acordo, lamenta, pois, a 

empresa contratada não tem condições de trabalhar no município pois não consegue suprir as 

demandas dos usuários. Informa que o Diretor Lúcio do IFBA, já esteve por diversas vezes no 

plenário solicitando ônibus para o IFBA; lamenta que até o momento não cumpriram com o 

prometido, lamenta, que está acontecendo de forma irresponsável, o Prefeito tira o direito dos 

alunos de estudarem, informa que quem faz a gestão do transporte é o município, para atender a 

população e isso não está acontecendo. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês, informa que 

o Transporte Coletivo é direito do cidadão, informa que ligou para o Secretário Bittencourt e foi 

informada que o acordo da empresa é que passe no IFBA a partir das 18:00 horas. Com a palavra 

o Vereador Cristiano Sena que parabeniza os alunos pela coragem de comparecer na Câmara e 

lutar por seus direitos, informa que se for preciso irá ao SMTT para entender o que está 

acontecendo. O Presidente em exercício O Vereador Valdemar Barreto de Farias (Dema do 

Leite) convida a Sra. Samila para receber a placa em homenagem ao Dia da Mulher Negra e 

Caribenha; concede a palavra a Sra. Samila que saúda a todos e fica honrada com tanta 

representatividade, informa que é resistência e que todas as mulheres precisam ser também. 

Informa do seu papel na politica e se orgulha do Prefeito Genival Deolino por compor sua equipe 

do gabinete por mulheres. O Sr. Presidente desta Sessão, comunicou que, por ausência de 

quórum neste momento da Sessão, não realizaria Leitura de Material, dando início ao 

PEQUENO EXPEDIENTE, concedeu a palavra ao Vereador Gilvandro Sacramento Couto 

(Dr. Gil) que saúda a todos e informa que se solidarializa com os estudantes pois já foi estudante 

e sabe dos problemas. Informa que a localidade do IFBA é longe do centro e por isso a 

necessidade de transportes Público. Informa que 2019 as séries iniciais tiveram crescimento de 

4,08 e em 2021 tiveram, tiveram 5,02 mesmo em pandemia e nas series finais em 2019 tiveram o 

índice de 3,09, e em 2022 tiveram 4,08, mesmo na pandemia. Informa que os índices revelam o 

comprometimento da Gestão na evolução da Educação. Informa que em visita há 12 UBS no 

município, verificou que todos estão com dentistas, informa que verificou que as medicações 

básicas de uso continuo estava em falta porém, ao verificar com o Sr. Wiliam foi informado que 

as empresas que entregam os medicamentos estão com atraso. Com a palavra o Vereador 

Uberdan Cardoso que saúda a todos e informa aos estudantes do IFBA, que meados de 1992 era 

estudante e já usava Transportes Público, informa que na Gestão passada a empresa que prestava 

serviços prestava um péssimo serviço, porém, a empresa que hoje presta serviço no município, 

que por sinal foi contratada sem licitação, usando assim o mesmo modal da gestão passada, 

mesmo sendo outra empresa presta um péssimo serviço no município, informa que a empresa é 
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desorganizada e que o IPVA dos ônibus estão atrasados; lamenta pois houve uma Audiência 

Pública solicitada pelo Sindicato dos Comerciários e que não compareceu nenhum representante 

da empresa e da Secretaria de Transportes e Trânsito, lamenta que ninguém quer resolver o 

problema. Informa que a Defensoria estava presente e solicitou relatórios a Secretaria de 

Trânsito, em conversa com o Secretário Bittencourt em 01.06 por mensagens indagou se já havia 

resolvido o problema do transporte do IFBA, o mesmo informou que já havia resolvido. 

Parabeniza os estudantes por se posicionarem e lutarem por seus direitos. Sugere que a Comissão 

de Serviços Públicos da Câmara marque uma reunião com os responsáveis pois não dá para 

pagar por Serviço Público de péssima qualidade.  sem mais oradores, o PEQUENO 

EXPEDIENTE foi encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a 

palavra ao Vereador Uberdan Cardoso que questiona ao Vereador Gilvandro Sacramento Couto 

(Dr. Gil) se já prescreveu azitromicina de 1,0 grama? Foi aparteado pelo Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto (Dr. Gil) que informa que desconhece o uso no município, informa que 

prescreve azitromicina de 250 mg.  Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso, informa que 

esteve na Secretaria de Saúde no setor de almoxarifado e questionou os Servidores que se havia 

Azitromicina de 1 grama, foi informado pelo Sr. Alisson que nunca havia chegado à Secretaria 

de Saúde o medicamento. Foi informado por outra Servidora que trabalha há 7 anos na Secretaria 

de Saúde que nunca viu Azitromicina de 1 grama no município. Informa que o município pagou 

R$ 40.960,00 por comprimido de Azitromicina de 1 grama. Informa que existe uma nota de 

pagamento e um atestado de recebimento da Secretaria de Saúde, em nome do Senhor Gilberto 

Moreira Costa Silva e informa que a nota é uma fraude, informa que foi procurado por uma 

senhora que está há 3 meses sem receber fraldas, lamenta que há 3 meses o município não tem 

fraldas, questionou na Secretaria de Saúde e foi informado que há atraso no fornecimento, 

informa que o município comprou entre dezembro de 2021 a Abril e 2022 atestado pelo diretor 

Willian Almeida Cerqueira, o valor de R$ 434.798,38 em fraldas, o que equivale a 461.567 

unidades,  se o município tem 460 pacientes que recebem fraldas gerando assim 36.800 fraldas 

por mês, questiona se o município distribui 36.800 fraldas por mês e o município comprou 

461.567 fraldas,  como pode o município está há 3 meses sem fraldas? Questiona, onde foi parar 

as fraldas pagas pelo município? Informa que protocolou no Ministério Público solicitando 

pedido de investigação sobre os Servidores que receberam as fraldas e o medicamento 

azitromicina e o pedido de ressarcimento para os cofres Públicos, solicita que os Servidores que 

atestaram o recebimento das fraldas e do medicamento compareçam à Tribuna para dá maiores 

explicações. Solicita que todos os Vereadores assinem a petição para não serem cúmplices e 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 45



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 28ª Sessão Ordinária 19.09.2022.doc 

4 de 5 

pagar o preço. Informa que há alguns anos denunciou a farra das quentinhas, porém, a farra das 

fraldas é bem pior por se tratar da área da saúde. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana 

Almeida (Ito Canal Mix) que saúda a todos e informa que visitou algumas UBS, constatou que 

os Postos estão precisando de reformas e que os moveis e computadores estão precisando trocar. 

Informa que há falta de medicamentos e falta de fraldas, e não há material de limpeza; informa 

que um Vereador autorizou o UBS a pegar material de limpeza quando o Posto não tiver em um 

mercado do bairro, questiona onde está indo o dinheiro da Secretaria de Saúde, lamenta sobre a 

situação exposta pelo Vereador Uberdan Cardoso, lamenta que a empresa de Transporte Público 

não tem condições de trabalhar no município, pois não fornece um transporte de qualidade; 

informa que a manifestação pública é importante pois quando o povo se une em busca dos seus 

direitos, as coisas acontecem, e que está do lado dos estudantes que precisam de transportes.  

Informa que participou da Sessão Itinerante na Urbis III, informa que se sentiu envergonhado 

com o estado e, que o bairro se encontra com mato para todos os lados, lamenta que o Gestor não 

tem autonomia no município,  informa que é o fiscalizador do povo e que qualquer Vereador 

pode ser também.  Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que saúda a todos e 

parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pela fiscalização na Secretaria de Saúde, informa que a 

denúncia é muito grave e informa que está em suas mãos uma cópia do documento de 

recebimento do medicamento e que o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr.Gil) que é 

médico do município, confirmou que não prescreve essa medicação e que em gestão alguma 

houve a disponibilidade dessa medicação. Lamenta, pois, existem notas fiscais do recebimento 

do medicamento e das fraldas; sugere que o Secretário de Saúde compareça à Câmara para que 

haja esclarecimento sobre o assunto. Questiona onde estão as fraldas e o medicamento?  Informa 

que Santo Antônio de Jesus é a única cidade que rodou com duas empresas de transportes 

Público na Bahia, pois a empresa antiga estava trabalhando normalmente e já havia outra 

empresa no município fazendo o mesmo trecho. Informa que a empresa veio para o município 

toda organizada com plotagens e direcionamento dos pontos, lamenta pois a antiga empresa não 

foi notificada. Informa que a Câmara de Vereadores solicitou uma explicação para a Secretaria 

de Transportes e nenhum representante da Secretaria compareceu para explicar. Lamenta, pois, a 

falta de Transporte Público coletivo gera transtornos para as pessoas que dependem dele; 

informa que o IFBA está localizado em um lugar que necessita dessa condução, lamenta que o 

Prefeito está tirando o direito dos alunos de estudarem, pois, não tem Transporte Público. 

Lamenta, que nos fins de semana o Transporte Público não está circulando, informa que o 

Transporte Público não é de graça e que há um custo para o usuário. Parabeniza os estudantes 
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por se unirem para buscar os seus direitos, porém, está de mãos atadas pois já houve Audiência 

Pública e a Prefeitura não compareceu. Com a palavra o Vereador Valdemar Barreto de Farias 

(Dema do Leite) que saúda a todos e  informa da importância de  pessoas se unirem para buscar 

seus direitos; lamenta que o Detran da Bahia aumentou o valor para tirar carteira em mais de 

200%, e que em outros estados não teve aumento, lamenta a falta de aula por motivo de greve 

dos Professores; agradece ao Prefeito pela manutenção nas estradas da Zona Rural.  E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 29ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 26 de setembro de 2022.  

Aos vinte e seis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. O Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento 

Couto, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (PLE-0033/2022) - Projeto de Lei de autoria 

do Executivo Municipal, Altera a Lei 887/2007, a qual dispõe sobre a política municipal dos 

direitos da criança e do adolescente e dá outras providências; Projeto de Lei nº 49/2022, de 

autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, que altera a Lei nº 1685, de 16 de 

março de 2033, que alterou a Lei Municipal nº 1.457, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre 

normas para a construção, localização e funcionamento de Postos Revendedores Varejistas de 

Combustíveis Automotivos, Postos Revendedores de Gás Natural Veicular, Postos de Serviços e 

Postos de Abastecimento no Município de Santo Antônio de Jesus; (OF-0029/2022) - Oficio de 

autoria do Vereador Uberdan Cardoso, solicita que  V.Exa retire de pauta a Emenda Supressiva 

02/2022 e a Emenda Modificativa 07/2022; (PESUP-0003/2022) - Proposta de Emenda 

Supressiva do Vereador Uberdan Cardoso, que “Suprime o inciso VI, do art. 5°, do capítulo IV, 

do Projeto de Lei nº 08/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

Regulamentação dos Moto taxistas e prestação de serviços público de Transporte individual de 

passageiros ou de cargas por meio de motocicletas denominado de Mototáxi e Motofrete, do 

Município de Santo Antonio de Jesus e dá outras providências; (PEMOD-0006/2022) - Proposta 

de Emenda Modificativa, de autoria dos Vereadores Dalva Mercês e Francisco Damasceno, do 

Projeto do Lei n° 08/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

regulamentação dos Mototaxistas e prestação de serviços públicos de transporte individual de 

passageiros ou de cargas por meio de motocicletas denominado Mototáxi e Motofrete, 

respectivamente, com fulcro na Lei Federal n° 12.009, de 29 de julho de 2009, no âmbito do 

Município e dá outras providências; (PEMOD-0008/2022) - Proposta de Emenda Modificativa, 
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Modifica a alínea b, do parágrafo único, do atr. 5° de Projeto de Lei n° 08/2022; (PEMOD-

0009/2022) - Proposta de Emenda modificativa de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que 

“Modifica o o art. 7°, do capítulo VI, do Projeto de Lei nº 08/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a Regulamentação dos Motos taxistas e prestação de serviços 

públicos de Transporte individual de passageiros ou de cargas por meio de motocicletas 

denominado de Mototáxi e Motofrete, do Município de Santo Antônio de Jesus e dá outras 

providências; (IN-0181/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto, ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Transporte Urbano (SMTT), a implantação de 

uma Rotatória em frente a nova Sede de Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio 

de Jesus (ACESAJ); (IN-0182/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto, ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a implantação de um Centro de Referência 

Especializado em Situação de Rua (Centro POP), neste município; (IN-0183/2022) - Indicação 

de autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de instalação de braço e 

lâmpada no poste voltada para o caminho 19 da Urbis IV, neste município; (IN-0184/2022) - 

Indicação de autoria da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de realizar a 

limpeza e capinagem no Conjunto Habitacional Santo Antonio de Jesus III, Zilda Arns e Vila 

Viva. neste Município; (IN-0185/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Tia Adriana, que 

dispõe sobre a necessidade de fazer uma Praça Pública no final da 7ª Travessa da Bela Vista, 

conhecida como Fonte do Buraquinho, neste Município; (IN-0187/2022) - Indicação de autoria 

da Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre necessidade de pintura nas faixas de pedestres, 

sinalização de quebra-molas e da ciclovia na Avenida Carlos Amaral, R. do Cajueiro, 1015, 

Santo Antônio de Jesus – BA; (IN-0189/2022) - Indico ao Excelentíssimo Senhor Gestor 

Municipal, Sr. Genival Deolino Souza a necessidade urgente de doação de um terreno na Urbis 

II, Rua D, para construção da sede do grupo Escoteiro Jequitibá, neste município; (MOC-

0018/2022) - Moção de Pesar de Autoria da Vereadora Tia Adriana, de Profundo Pesar Pelo 

Falecimento da Srª Maria da Glória Oliveira. Em Questão de Ordem, a Vereadora Tia Adriana 

solicitou que se fizesse 01 minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento da Srª 

Maria da Glória Oliveira, o que foi acatado pelo Plenário. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. 

Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando 

início ao  GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao  Vereador José Ailton Santana 

Almeida (Ito Canal Mix)  que saúda a todos e informa que continua fazendo visitas nas Escolas 

Municipais e nos Postos de Saúde, lamenta que a Saúde do município está em decadência, 

lamenta que o cidade está sem Gestão, informa da sua felicidade pela exoneração do Secretário 
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de Saúde, informa que a nomeação do José Leonel Cafezeiro Argolo para ser Chefe de Gabinete 

não tem lógica, lamenta que é cargo apadrinhado e não cargo para quem tem competência para 

trabalhar.  Informa que a cidade está precisando de manutenção, pois o mato está tomando conta 

da cidade, lamenta a postura do Prefeito, pois está destruindo a cidade, solicita ao Prefeito que 

nomeie um Secretário de Saúde que resolva os problemas da pasta. Parabeniza o Vereador 

Uberdan Cardoso pela denúncia na Secretaria de Saúde. Com a palavra o Vereador Luciano 

Moura (Cuiuba) que saúda a todos e ressalta a importância de um Vereador para a comunidade, 

informa que a função do Vereador é Legislar, trazendo Leis para melhoria da Comunidade, e 

fiscalizar os Gastos Públicos, por esse motivo parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pôr 

fiscalizar os problemas da Secretaria de Saúde. Lamenta que faz uma semana que a denúncia foi 

feita e até o momento não houve nenhuma resposta da Prefeitura, lamenta que os dois servidores 

que receberam a denúncia foram exonerados, informa que o Secretário de Saúde também deveria 

ser afastado para não ter interferência nas apurações dos fatos; porém ao chegar para Sessão 

ficou sabendo que o Secretário foi exonerado. Sugere uma reflexão, se realmente a Prefeitura 

pagou e recebeu a azitromicina e as fraldas por que a comissão da Saúde não apresentou os 

relatórios dos usuários que receberam as fraldas e o medicamento? Questiona, é mais fácil 

exonerar os responsáveis?  Lamenta, pois a Prefeitura se furta a dá uma resposta convincente a 

população, se houve desvio ou não, se houve, então vamos investigar, e a pessoas irão responder 

com amplo direito de defesa, informa que está julgando o município, pois, já deveria ter dado 

uma resposta a população, informa que não irá esquecer do ocorrido, lamenta pois há 460 

famílias cadastradas para receber as fraldas e não tem condições financeiras para comprar as 

fraldas e  que estão há dois meses indo nos Postos de Saúde voltando de mãos vazias, informa 

que estas pessoas estão sentindo a falta de compromisso e a irresponsabilidade da Gestão com a 

comunidade. Informa que se na Secretaria de Saúde não tiver as devidas assinaturas da retirada 

das fraldas e da Azitromicina e só assumir que teve algum tipo de erro, é oficiar o Ministério 

Público para que faça uma investigação. Lamenta, pois, a Prefeitura está sendo cruel com os dois 

servidores que foram exonerados. A população precisa de uma resposta da Prefeitura, se a 

Prefeitura continuar omissa com as respostas sugere que haja uma CPI para averiguar a 

Secretaria de Saúde, informa que é responsabilidade de todos os Vereadores; cobrar, sugere à 

bancada do Governo que haja uma resposta do Poder Executivo referente a acusação do 

Vereador Uberdan Cardoso. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho (Tia Adriana) que saúda a todos e informa que dia 26 de setembro comemora o dia 

Internacional dos Surdos e da importância de interprete de libras para Sessão, informa que o seu 

Projeto de Libras foi aprovado. Informa sobre a Indicação da instalação do Centro POP no 

município e parabeniza a Vereadora Dalva Mercês por ter feito a mesma indicação. Informa 
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sobre a indicação para fazer uma praça na Fonte do Buraquinho, informa que como Vereadora 

não tem poder de execução, porém tem o poder de indicar as obras. Com a palavra o Vereador 

Uberdan Cardoso que saúda a todos e informa da importância de assumir o papel de Vereador 

que a sociedade lhe ofertou, e por isso está para fiscalizar, informa que as exonerações na 

Prefeitura continuam, e lamenta pois a Prefeitura quer se livrar do problema, porém o problema 

continua e a Prefeitura tem a obrigação de explicar para a sociedade o que de fato ocorreu, 

informa que o município recebeu 461.000 fraldas e a demanda anual é de 441.000, porém não 

consegue entender por que  que a comunidade está há três meses sem fraldas, informa que as 

fraldas chegaram hoje no município, questiona cadê a nota fiscal desse lote?  Informa que no ano 

de 2021 a empresa que fornece fraldas  recebeu   R$ 516.205,20, e até o mês de  agosto 2022 a 

empresa já recebeu R$ 1.015.533,59, lamenta que no almoxarifado tem 12 funcionários, 2 

subgerentes, e quando as fraldas chegavam quem recebia as fraldas no almoxarifado era o 

diretor; informa que o Secretário disse em entrevista que já havia mandado averiguar a situação o 

mesmo informou que ao fazer a denúncia fez muito alarde; informa que ao fazer a denúncia teve 

o zelo de não divulgar o nome dos Servidores e  informa que tem que responsabilizar o Prefeito e 

o Secretário por ser ordenador de despesas, questiona se o Secretário sabia ou não sabia da falta 

de fraldas no município? Informa que são 460 famílias que estavam sem fraldas há três meses, 

informa que as rádios do município todos os dias estavam recebendo reclamações, o Secretario 

assinou como Ordenador de despesas o pagamento de uma nota fiscal de quase R$ 500.000,00, e 

informa que não sabia que estava faltando fraldas no município, lamenta a falta de competência 

do ex-Secretário de Saúde, se ele assinou a nota fiscal sabendo que não tinha  pagou ele não sabe 

gerir o recurso público, o ex-secretário afirmou em entrevista que não houve má fé do Servidor 

que assinou, informa que Recurso Público tem que ser bem gerido, informa que como Vereador 

não pode pagar o preço da omissão, informa que o ex- Secretário foi exonerado como Secretário 

de Saúde e foi nomeado  como Chefe de Gabinete, em entrevista o ex-Secretário afirmou que 

tem outras atividades e que de forma integral não poderia trabalhar como Secretário, questiona se 

ele terá tempo para ser Chefe de Gabinete? Informa que para assumir uma Secretaria de Saúde 

tem que ser gestor e não necessariamente ser médico. Lamenta que o ex-Secretário não tinha 

noção do que acontecia na pasta, informa que protocolou no Ministério Público as denúncias e 

solicitará um pedido de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito, informa que passará 

para todos os Vereadores assinarem para que tenha uma investigação. Informa que a denúncia do 

Vereador agradou a situação e a oposição, lamenta que o Prefeito da cidade não tem autonomia 

dentro da própria Prefeitura, lamenta que o Prefeito só tem duas secretárias no município a 

Secretária de Saúde e de Educação, informa que a semana que vem a Secretaria de Educação 

também terá denúncias. Com a palavra o Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que 
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saúda a todos e parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso por está exercendo o seu papel de 

Vereador de fiscalizar; informa que em reunião com a bancada de situação e juntamente com o 

Prefeito Genival Deolino chegaram à conclusão que os envolvidos nas denúncias fossem 

afastados, informa que se há algo de irregularidade os envolvidos tem que arcar com os seus 

atos, e que precisa serão averiguados por isso a importância de criar a comissão. Informa que a 

Gestão é séria e não merece pessoas usando de má fé, e que se os mesmos forem inocentados 

serão averiguados na investigação. Foi aparteado pelo Vereador Caíque Pires Barbosa que 

informa que acompanhou toda situação e que se faz necessário averiguar, informa que em 

contato com a Auditoria da Saúde, órgão técnico responsável pelas investigações preliminares, 

informa que o Conselho Municipal de Saúde, no dia 15.09 solicitou a abertura da auditoria e 

informa que dia 16.09 já estava autorizada pelo Prefeito, informa que a Gestão vem tomando 

todas as cautelas para dá maior transparência para qualquer tipo de denúncia apresentada, 

informa que se houver erros serão severamente punidos e que se houve danos ao erário público, 

aquele que causou deverá reparar. Que possamos dá oportunidade a todos os envolvidos o direito 

de contradizer para que possam se defender, informa que os mesmos afirmam que não houve má 

fé. Informa que o documento apresentado pelo Vereador Uberdan Cardoso precisa ser avaliado 

juntamente com a bancada.   Foi aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso Informa que não 

houve explicação, informa que houve uma justificativa o por que os Servidores foram 

exonerados, informa que só fez a denúncia e quem tem que investigar é a Câmara e o Ministério 

Público. Informa que não pode dizer que o Servidor é culpado exonerando o mesmo. Informa 

que só falta o Prefeito se auto exonerar. Espera que não seja feito o que fizeram com as 

Servidoras da Educação que abriram sindicância de forma irregular onde puniram duas 

Professoras sem culpa, quem atestou a culpa dos Servidores foi o Prefeito exonerando 

imediatamente os Servidores. Foi aparteado pelo Vereador Caíque Pires Barbosa Informa que 

serão apurados todas as denúncias, informa que  qualquer tipo de indício de crime o Servidor é 

afastado para dar transparência e lisura a investigação, posteriormente depois de uma ampla 

defesa e contraditório serão ouvidas e se comprovar a má fé os mesmos sofrerão os rigores da 

Lei, não aceita que os Servidores sejam condenados sem um devido processo legal. Com a 

palavra o Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) Informa que o Prefeito tomou a 

decisão correta de exonerar os envolvidos, solicita que aguardem a resposta da justiça. Com a 

palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) que saúda a todos e 

parabeniza o Prefeito Genival e o Secretário de Infraestrutura Sr. André Araújo que está 

beneficiando o bairro de Santa Terezinha, e a manutenção em frente ao Posto Uirapuru, 

parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pela fiscalização na Secretaria de Saúde, e que é uma 

atribuição do Vereador; informa que formulou um oficio para o Prefeito para que tomasse as 
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devidas providências sobre o pronunciamento do Vereador Uberdan Cardoso; informa que na 

gestão passada suas denúncias não eram investigadas, informa que teve um Ouvidor que foi 

preso pela Policia Federal, parabeniza o Prefeito por ter exonerado os Servidores para que sejam 

averiguados todas as denúncias, informa que a Gestão tem transparência, informa que a Câmara 

tem a responsabilidade de zelar pelo mandato do Vereador e averiguar qualquer tipo de 

denúncia. Foi aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso, informa que a bancada tem 14 

Vereadores e que os poderes são independentes e  harmônicos entre si, e que na condição de 

Vereador, cabe investigar e procurar os órgãos de controle ,  porém, cabe ao Ministério Público 

decidir o encaminhamento da denúncia, informa que se o Vereador teve tantas denúncias e não 

foi a frente é porque foram mal elaborados ou mal investigadas ou o Ministério Público entendeu 

que não procedia ou fez pouco caso. Informa que nunca fez uma denúncia tão grave, informa que 

formulou um pedido para que a Câmara, para que todos os Vereadores assinem para autorizar 

uma Comissão de Inquérito, informa que não está julgando nenhum Servidor, informa que no 

princípio da Justiça todo cidadão é inocente, até que se prove o contrário. Informa que não basta 

exonerar tem que ir a fundo e averiguar o que acorreu, tem que investigar o Prefeito e o ex 

Secretário, pois são ordenadores de despesas. Informa que a bancada da situação veio com 

discurso formado. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

diferente das denúncias formuladas pelo Vereador Uberdan Cardoso, na Gestão passada 

nenhuma denúncia sua foi acatado e também não houve abertura de CPI, informa que o ex-

Vereador Chispita protocolou pedido de investigação e não foi assinado por nenhum Vereador; 

informa que a Câmara hoje prega um discurso de responsabilidade e transparência, informa que 

protocolou o oficio no Gabinete do Prefeito para averiguar a situação denunciada pelo Vereador. 

Com a palavra o Vereador Cristiano Sena que saúda a todos e informa que os Servidores são 

maiores de idade e podem se defender e que o Prefeito fez o certo exonerando os Servidores para 

que haja uma investigação. Informa que nenhum Vereador se furtará de assinar o documento 

para averiguação e sindicância. Informa que após averiguação o se forem inocentes ou culpados 

terão sua sentença, o que não pode é serem julgados antes da apuração dos fatos. O Sr. 

Presidente encerrou o Grande Expediente, dando início à ORDEM DO DIA, concede a palavra 

à Vereadora Adriana Nogueira que solicitou vista do Projeto de Lei 33/2022. Concede a palavra 

ao Vereador Uberdan Cardoso que informa que existe um prazo para o dia 30.09.2022. Informa 

que a proposta da Vereadora é que seja dialogado com os Conselheiros e informa que não irá 

acontecer. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Informa que tem direito de solicitar o 

Pedido de Vistas e se a Casa achar que possa fazer uma Sessão Extraordinária e colocar uma 

Emenda; informa que Projeto de urgência Urgentíssima tem que ser avaliado. Com a palavra ao 

Vereador Uberdan Cardoso que informa que o Pedido de Vistas não terá efeito prático, pois a 
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mudança das regras não pode ser discutida com os Conselheiros. Com a palavra o Vereador 

Caíque Pires Barbosa sugere que a reunião seja on line, pois está em período eleitoral, se for a 

intenção de votar, não daria tempo de votar, aprovar e o Prefeito publicar no mesmo dia. Com a 

palavra ao Vereador Uberdan Cardoso Informa que o CMDCA que está mudando a regra 

eleitoral, não da para o CMDCA convocar os conselheiros para discutir a mudança da regra 

eleitoral. O Sr. Presidente convocou Sessão Extraordinária, aprovada por unanimidade do 

Plenário, para o dia 28 de setembro de 2022, às 09h, para apreciar o (PLE-0033/2022) - Projeto 

de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera a Lei 887/2007, a qual dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. E não havendo 

mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente 

encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 

1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, 

por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 30ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 04 de outubro de 2022.  

Aos quatro dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, foi realizada esta Sessão Ordinária. O Sr. 

Presidente solicitou da Secretária, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho, que fizesse 

a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, 

que constou de: (PLE-0034/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Dispõe 

sobre a delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem 

documentos contábeis, de processos licitatórios, de prestação de contas, entre outros; (OF-

0030/2022) - Oficio de autoria do Executivo Município, solicita a retirada do Projeto de Lei n° 

027/2022 da pauta desta Egrégia Câmara de Vereadores; (PLE-0035/2022) - Projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo único da Lei Municipal 1511/2022 e dá outras 

providências; (PLLeg-0049/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco de Assis 

Lima Damasceno, Altera a Lei n° 1685, de 16 de março de 2033, que alterou a Lei Municipal n° 

1.457, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre normas para a construção, localização e 

funcionamento de Postos Revendedores Varejistas de Combustíveis Automotivos, Postos 

Revendedores de Gás Natural Veicular, Postos de Serviços e Postos de Abastecimento no 

Município de Santo Antônio de Jesus. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao 

PEQUENO EXPEDIENTE,  sem oradores, o Pequeno Expediente foi encerrado, dando início 

ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao  Vereador José Ailton Santana 

Almeida (Ito Canal Mix) que saúda a todos e parabeniza o Presidente da Câmara o Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) pela passagem do seu aniversário, parabeniza o 

Vereador Uberdan Cardoso por  ter obtido 3162 votos no município para Deputado e quase 

10.000 votos no Estado da Bahia, parabeniza o Deputado Rogério Andrade pela belíssima 

votação com quase 19.000 no município, e o Deputado Otto Filho pela reeleição, parabeniza o 

Pastor Reinaldo por seus 4.009 votos, agradece ao município pelo votos ao candidato Jerônimo 

por quase 23.000 votos no município, agradece os quase 27.000 votos ao Senador Otto Alencar, 

parabeniza a todos os eleitos. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que saúda a 

todos e cobra do município a resposta sobre o ocorrido na Secretaria de Saúde, lamenta, pois, o 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 55



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 30ª Sessão Ordinária 04.10.2022.doc 

2 de 4 

município se cala; onde deveria expor os problemas da Secretária a saúde, lamenta, pois, o 

município não divulgou nenhuma nota esclarecedora, informa que a resposta veio nas urnas, com 

o Deputado Rogério Andrade tendo quase 20.000 votos no município, parabeniza o Vereador 

Uberdan Cardoso pela coragem, ficou comprovado nas urnas sua capacidade com quase 10.000 

votos, parabeniza os Vereadores que apoiaram Deputados que se elegeram, pois é importante 

para o município. Parabeniza o Deputado Otto Filho pela votação expressiva no município, 

informa que sabe das dificuldades de estar na oposição, porém nesta gestão é fácil ser oposição 

pois, o atual governo não sabe gerir o município, lamenta, pois, ouviu de muitos que o grupo 

político estava morto e informa que 2024 está próximo. Com a palavra o Vereador Uberdan 

Cardoso que saúda a todos e lamenta a omissão da Prefeitura referente às fraldas e ao 

medicamento Azitromicina, informa que não vai resolver o problema exonerando o ex-Secretário 

de Saúde e alocando o mesmo para ser assessor na Prefeitura, espera que até a próxima semana  

tenha uma resposta da Prefeitura, agradece a todos os eleitores que acreditaram em sua proposta 

e com gesto de carinho e credibilidade o credenciou com quase 10.000 votos, informa que sentiu 

falta do debate no município, informa que sua campanha era pautada na educação, sentiu falta da 

UFRB questionar sobre a perda de verba, não teve pauta na infraestrutura, do meio ambiente, de 

Políticas Públicas. Informa que o município está órfão de Deputados Federais, lamenta que quem 

teve 200.000 votos não colocará a cidade como protagonista do seu governo. Informa que o 

município tem capacidade de liderar o processo para que tenhamos representante do município 

no Congresso. Informa que sua candidatura provou que é possível. Parabeniza o Pastor Reinaldo 

por seu empenho e seus votos. Informa que a votação de Alan Saches foi expressiva, porém, o 

protagonista da eleição foi Rogério Andrade por ter no município quase 19.000 votos. Informa 

que o seu grupo não está morto. Parabeniza a todos os Vereadores que se empenharam para 

eleger o seu candidato e trazer melhorias para o município. Com a palavra a Vereadora Adriana 

Nogueira Oliveira de Carvalho ( Tia Adriana) que saúda a todos e agradece a Deus pelos 45 

dias de luta na campanha, informa que os seus candidatos saíram vencedores no município, e que 

agora é buscar Emendas para o município, informa que o boato de rompimento com a base do 

Prefeito é falsa, e que sempre deixou claro que tinha uma base do seu partido e que apoiaria 

candidatos do partido e o  Prefeito aceitou, informa que a Câmara Federal  teve aumento de 18% 

de mulheres, parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pelos votos, e toda equipe do Pastor 

Reinaldo que conquistou média de 6000 votos no Estado. Parabeniza o Vereador Francisco de 

Assis pela passagem do seu aniversário. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês que saúda a 

todos e agradece a Deus pelas eleições e informa que a democracia prevaleceu nesta eleição, 

parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pelos votos adquiridos no Estado e todos os Deputados 

que conseguiram se eleger pelo município e principalmente Rogéria e Roberta por terem 

conseguido se eleger. Informa que temos que aceitar a democracia e que o seu voto é de ACM 

Neto, informa que em 2016 fez parte das eleições municipais e que contribuiu para que fosse 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 56



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 30ª Sessão Ordinária 04.10.2022.doc 

3 de 4 

eleito o Prefeito e agradece ao Dr. Euvaldo, líder do grupo Jacu, por sempre estar à frente. Com a 

palavra Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e informa que o processo eleitoral 

está se encaminhando para o fim, parabeniza os colegas Vereadores que se dedicaram para eleger 

seus candidatos, e para o Vereador Uberdan Cardoso pelos votos recebidos. Informa que os 

Deputados eleitos têm o compromisso de trazer benefícios para o município. Informa que o 

Deputado Alan Sanches dará o pronunciamento para agradecer os seus quase 11.000 no 

município, informa que o Grupo fica feliz pelo empenho dos candidatos eleitos. Informa que em 

breve o Prefeito lançará o grande pacote de obras no município e que se ele for para reeleição 

avisar a população e irá prestar conta do mandato vigente. Lamenta a fala de que o Prefeito está 

sendo leviano ao exonerar os Servidores, o Prefeito quis preservar a imagem da Gestão e informa 

que está em auditoria para averiguação do processo; se ficar comprovado a má gestão os mesmos 

serão punidos. Foi aparteado pelo Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) que 

exalta o Dr. Euvaldo Rosa, e que ele está preparado para assumir em 2024. Com a palavra 

Vereador Caíque Pires Barbosa Informa que estará em reunião com AMC Neto, informa que 

fará de tudo para que a Bahia se livre da estrela vermelha. Informa que para todo erro tem o 

concerto. Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto  (Dr. Gil)  que saúda a todos 

e parabeniza o Vereador Francisco de Assis pela passagem do aniversário, informa sobre a 

política e que a região mais povoada e mais culta que é o sul, sudeste votou em Bolsonaro, 

lamenta que o nordeste votou em Lula, informa que a Bahia é campeã em analfabetismo e que o 

índice é o pior do Brasil, e isso reflete exatamente na eleição. Lamenta que Jerônimo foi o pior 

Secretário de Educação que o Brasil já teve e está tentando pleitear  o Governo da Bahia, 

informa que os nordestinos estão sendo chamado de burros e lamenta, pois, não são burros são 

trabalhadores, infelizmente não tiveram educação para escolher. Foi aparteado pelo Vereador 

Uberdan Cardoso informa que a Bahia tem 70% das melhores notas do Enem, uma região que 

produziu tantos artistas cultos, não merece que um Vereador fala que o povo do nordeste é burro 

por não ter votado em um certo candidato, não podemos associar caráter a escolaridade, o povo 

trabalhador do nordeste trabalha com honra. Não difame o povo Bahia e o povo do nordeste. 

Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) Informa que nos últimos anos 

a Bahia chegou a ser o último em Índice de Desenvolvimento Educacional do Brasil, informa 

que a Bahia tem o 4º colégio eleitoral nacional, informa que a Bahia é a 4ª renda nacional 

lamentam que a Bahia é campeã em analfabetismo, desemprego e segurança. Informa que tem 

orgulho de ser baiano e não orgulho desse Governo; parabeniza os Deputados eleitos e 

parabeniza o Pastor Reinaldo pela campanha e pela quantidade de votos recebidos, informa que o 

Vereador Uberdan Cardoso informou que não tem representante de Deputado na Assembleia, 

lamenta, pois o município não se une para eleger um Deputado, informa que irá cobrar dos 

Deputados que tiraram votos no município para trazerem benefícios para o município. 

Parabeniza a Secretária Andressa que acolheu os Venezuelanos que chegaram no município, 
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lamenta que a Venezuela vivendo no socialismo, está passando fome. Foi aparteado pelo 

Vereador Uberdan Cardoso que questiona para o Vereador Dr. Gil qual o posicionamento dele 

sobre o escândalo das fraldas? Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. 

Gil) Informa que está em sindicância para averiguar os fatos, e que o Prefeito exonerou os 

Servidores para fazer apuração. Informa que na gestão passada houve obras mal concluída e o 

próprio Vereador ficou omisso, lamenta que havia somente um Vereador contra todos os demais.  

Com a palavra o Vereador Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite)  que saúda a todos e 

agradece que as eleições não tiveram problemas, parabeniza os Deputados que se elegeram e ao 

Vereador Uberdan Cardoso e ao Pastor Reinaldo pelos votos recebidos, informa do Deputado 

Félix Mendonça que sempre traz Emendas para o município, informa que foi um prazer ser 

Presidente da Câmara na época do Dr. Euvaldo, parabeniza o Vereador Chico de Dega pela 

passagem do seu aniversário, informa que vivemos em um país democrático e cada um tem 

direito de votar em quem escolher. O Sr. Presidente encerrou o Grande Expediente. E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 31ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 17 de outubro de 2022.  

Aos dezessete dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, foi realizada esta Sessão 

Ordinária. O Sr. Presidente Concede a palavra na Tribuna Livre à Srª. Márcia Cristina Menezes, 

do Conselho de Saúde; que saúda a todos e parabeniza os Comerciários pelo seu dia, agradece a 

Vereadora Tia Adriana pela oportunidade de conceder a Tribuna Livre; informa que a Vereadora 

informou sobre um terreno baldio localizado próximo a UBS da Bela Vista, onde foi indicado 

para fazer uma praça, informa que os conselheiros se reuniram e  constatou que o UBS se 

encontra em um lugar inadequado, sugere que os Vereadores busquem Emendas para fazer uma 

UBS digna para a Comunidade nesse espaço onde a  Vereadora Tia Adriana fez uma Indicação 

para construção de uma Praça. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho (Tia Adriana)  que saúda a todos e informa que fez uma Indicação para Praça, pois, 

não sabia que já havia uma solicitação para construção do UBS, informa que a construção de um 

Posto de Saúde é mais importante que a construção da Praça, informa que irá buscar Emendas 

para construção da UBS. Concedeu a palavra na Tribuna Livre ao Sr. Francisco do Carmo 

Coelho (Chico Fortaleza), para falar sobre saúde pública; que saúda a todos e informa que rede 

sociais tem muita fake News, informa que há boatos que o Prefeito está fora do País, questiona 

quem está assinando as nomeações? Parabeniza o Vereador Dr. Gil por se posicionar seu voto no 

Presidente Bolsonaro, informa que há uma fila imensa da Central de Marcação, e que não há 

regulação, informa que a Saúde Pública do país está um caos, informa que não tem partido, 

questiona onde estão os militantes que não tem voz? Informa que os UBS estão sem 

medicamento há 20 anos. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e 

lamenta a morte do Sr. Hélio Valadão, solicita um minuto de silêncio. Concede a palavra na 

Tribuna Livre às Profªs Alécia Rego e Ilma Cerqueira, para falarem sobre a Escola Municipal 

Florentino Firmino de Almeida que saúda a todos e informa que como Professora e gestora 

sempre se preparou para entrar em sala de aula, lamenta que não há segurança na sala de aula, 
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assim como uma colega foi agredida e outra seu cabelo queimado, como representante do povo 

pede socorro aos Vereadores para que haja Políticas Públicas voltadas para a área da Educação, 

exalta a importância do Professor para a sociedade, lamenta que  não recebeu felicitações pelo 

dia do Professor pela Secretária de Educação, informa que a Secretária de Educação não se 

posicionou para dá apoio a Professora agredida. Agradece ao Vereador Uberdan Cardoso pelo 

apoio a categoria. Informa que os Professores são formadores de opinião, lamenta que as escolas 

estão sem cadeiras para o aluno sentar, estão sucateadas e lamenta que os Professores não podem 

se servir com a merenda escolar. Lamenta que tem mais de 20 anos de carreira e que nunca viveu 

o que está vivendo nesta gestão. Informa que a Educação transforma vidas. Concede a palavra na 

Tribuna Livre à Srª. Professora Iamá Villas Boas que saúda a todos e informa que foi vítima 

de uma agressão, lamenta que os Professores estão desacreditados da Casa Legislativa, porém 

informa que os Vereadores são a vozes do povo,  informa que veio a casa Legislativa na 

segunda-feira passada e que não teve Sessão, questiona por que somente três Vereadores 

compareceram para se solidarizar com a sua dor. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Lima Damasceno (Chico de Dega) informa que não teve Sessão, pois, sua irmã teve um 

problema de saúde e que o mesmo foi socorrê-la, informa que queria está com os Professores, 

porém, não teve condições, informa que avisou a todos os Vereadores, porém, não houve 

comunicação em tempo hábil, por isso a Sessão foi cancelada; informa que a Câmara é uma Casa 

que não admite violência, seja ela qual for, informa da importância de debater as pautas dos 

Professores e que se faz necessários discussões sem politicagem com bastante critério, informa 

que o Professor merece o respeito na sala de aula, informa que os advogados da Câmara estão à 

disposição dos Professores. Com a palavra a Professora Iamá Villas Boas Informa que tem 35 

anos de profissão e que sente orgulho de fazer parte da formação dos cidadãos, informa que é 

preciso lutar por cidadania, por educação para que as escolas cumpram o papel de transformar 

cidadão. Solicita segurança em sala de aula, solicita que façam Projetos de Lei para melhorar a 

Educação do município. Informa que esteve na Defensoria Pública e denunciou a Escola. Com a 

palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa informa que recebeu nos grupos de Vereadores a 

informação que a Sessão estaria cancelada. Com a palavra o Vereador Luciano Moura informa 

que não sabia que os Professores estariam na Câmara e que a Sessão estaria cancelada, informa 

que acompanhou pelo Instagram do Vereador Uberdan Cardoso a conversa com os Professores, 

informa que se solidarializa com os Professores. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso 
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informa que estava agendada a participação dos Professores para usar a Tribuna Livre, porém às 

18:OO horas, recebeu a informação que a Sessão estaria suspensa, informa que avisou aos 

Professores, porém, a maioria já estava na Câmara, informa que o Vereador Délcio e o Vereador 

Ito estavam na Câmara para receber os Professores. Com a palavra o Vereador Cristiano Sena 

informa que não só os Vereadores, mas toda cidade se solidarializa com a Professora pelo fato 

ocorrido, informa que não houve Vereadores, pois, a Sessão foi suspensa. Com a palavra o 

Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix)  Informa que não tem nada contra os 

Vereadores e que o Vereador Chico de Dega jamais irá faltar a Câmara para não receber os 

Professores e que de fato ocorreu um problema em sua família, informa que solicitou para o 

Servidor abrir a Câmara para receber os professores, informa que somente acolheu os 

Professores e que não tinha intenção de fazer reunião somente com alguns Vereadores. Com a 

palavra a Professora Hilma, que saúda a todos e informa da sua indignação com a atual 

Educação do município, informa que está há mais de 30 anos sendo educadora, lamenta que não 

há valorização dos professores, lamenta o ocorrido com a Professora em sala de aula, questiona 

por que o Projeto de Lei do vale alimentação para o Professor foi recusada na Câmara? informa 

que na escola os Professores são proibidos de tomar um cafezinho, informa que os professores 

levam a comida e é proibido de esquentar almoço. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega) Informa que a Câmara não teve nenhum projeto de Professores 

recusado. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso informa que não foi votado na Câmara, 

foi judicializado pois, o Prefeito se recusou de pagar. Concede a palavra na Tribuna Livre o Sr. 

Cláudio Nascimento Maia da Fonseca Júnior, do Sindicato dos Comerciários; que saúda a 

todos e  parabeniza os Professores por estarem unidos para buscar soluções para o seus pleitos, 

lamenta que tem Vereador que acha que o povo Nordestino é analfabeto, se solidarializa com a 

Professora Iamá pelo ocorrido, informa sobre o transporte coletivo, somente três Vereadores 

assinaram oficio solicitando o contrato com a empresa de Coletivo Romastur e a Prefeitura;  

informa que houve uma Audiência Pública e reunião com a Defensoria Pública e poucos 

Vereadores compareceram, informa que o Prefeito do município cancelou o Evento da parada da 

diversidade LGBTQIA que aconteceria no próximo final de semana. Sugere que haja uma 

reunião com os Vereadores para debater sobre o Projeto de Lei. Com a palavra o Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) informa que enalteceu os nordestinos, e que são 

trabalhadores, porém, informa que é nordestino, lamenta que foi mal interpretado e que usam o 
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seu discurso para se exaltar; solicitou da Secretária, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (OF-0031/2022) - Ofício de autoria do 

Vereador Gilvandro Sacramento, solicita Tribuna Livre para o dia 10/10/2022, para o Sr. 

Francisco do Carmo Coelho, mais conhecido como "Chico Fortaleza" a fim de falar sobre 

questões relacionadas à saúde Pública Municipal; (IN-0196/2022) - Indicação de autoria do 

Vereador Uberdan Cardoso que, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. 

Genival Deolino Souza, que sejam feitas as devidas reformas na Praça do Conjunto Habitacional 

Providência (URBIS IV), além de serviços de poda, capina, roçagem e coleta de resíduos 

sólidos; (OF-0035/2022) - Oficio de autoria da Vereadora Dalva Mercês, solidariza-se com a 

Professora Iamá Vila Boas, que foi agredida fisicamente em seu local de trabalho. onde coloco-

me veementemente contra a toda e qualquer tipo de agressão; (OF-0032/2022) - Oficio de 

autoria do Vereador Uberdan Cardoso, solicita o espaço da Tribuna Livre do dia 10 de outubro, 

para as Professoras Alecia Rego e Ilma Cerqueira onde irão falar sobre a Escola Municipal 

Florentino Firmino de Almeida; (OF-0034/2022) - Oficio de autoria da Sra. Laura Capote 

Rodriguez, solicita o espaço da Tribuna Livre da Sessão Ordinária, onde irá explanar sobre 

Medicina Preventiva; (OF-0036/2022) - Oficio de autoria do Sr. Cláudio Nascimento Maia 

Fonseca Junior, solicita o espaço da Tribuna da Câmara, na Sessão do dia 17/10/2022; PLE-

0031/2022, Substitutivo ao Projeto de Lei nº 31/2022, de 14/10/2022, de 14/10/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santo Antônio 

de Jesus para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências; PLE-0036/2022 Projeto 

de Lei de autoria do Executivo Municipal, que Altera a Lei Municipal 917/07 – provimento 

permanente farmacêutico - e dá outras providências; (REQ-0027/2022) - Requerimento de 

autoria da VEREADORA TIA ADRIANA - Requer a modificação do local das bandeiras 

hasteadas no plenário para trás da Tribuna, uma vez que ficara melhor posicionada e terá 

destaque durante a utilização da tribuna; (OF-0033/2022) - Oficio de autoria da Vereadora 

Adriana Nogueira, solicita tribuna livre para Sra. Márcia Cristina Menezes do Conselho de 
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Saúde deste município; (IN-0193/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA 

ADRIANA- Que dispõe sobre a necessidade de realizar a adequação das placas de sinalização de 

vagas de estacionamento conforme Lei nº 1.678, de 26 de janeiro de 2022, acrescentando 

símbolo ou terminologia para uso prioritário das pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 

(IN-0192/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Que 

dispõe sobre a necessidade de realizar o aumento de velocidade da internet do Conselho Tutelar 

deste Município para melhor manuseio do SIPIA, agilizando os serviços dos Conselheiros; (IN-

0190/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe 

sobre a necessidade de colocar um túnel ou semelhante para coleta de lixo na Rua do Corte no 

Bairro Santa Madalena, neste Município; (IN-0191/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA 

VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe sobre a necessidade de realizar a manutenção das 

academias ao ar livre, neste Município; (IN-0195/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA 

VEREADORA TIA ADRIANA- sobre a necessidade de realizar limpeza e capinagem da Rua D, 

do Loteamento Lagoa Dourada, Salgadeira, neste Município; (IN-0194/2022) - Indicação de 

autoria da vereadora Adriana Nogueira, solicita a necessidade de limpeza e capinagem da Rua 

Bela Vista, no Bairro Cajueiro, neste Município. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente 

deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem oradores, o Pequeno Expediente foi encerrado, 

dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao  Vereador  Caíque Pires 

Barbosa que saúda a todos e parabeniza a todos que lutam por seus direitos, informa que não 

compareceu na reunião, pois, a Sessão foi cancelada, informa que as propostas trazidas pelos 

Professores serão levadas para Gestão; lamenta que na Bahia a Segurança Pública não tem sido 

eficaz, sendo que a Bahia está entre os Estados mais violentos do Brasil, informa que é Professor  

e sabe da luta diária de cada Professor, informa que a Câmara Legislativa está a favor do 

Professor e sempre aprovará projetos que beneficiem a categoria, informa que a Gestão está à 

disposição para debater as pautas, se coloca à disposição para buscar soluções. Com a palavra o 

Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e lamenta o falecimento do Sr. Hélio Valadão,  

informa que houve uma tratativa com a comissão da equipe do LGBTQIA, referente ao Evento 

da Comunidade LGBTQIA, informa da importância da Parada e que o movimento não merece 

que de última hora a Prefeitura informa que não pode mais patrocinar o evento, um evento que 

aquece a economia do município, informa que há duas semanas atrás informou que traria para 

Câmara a denúncia da Secretaria de Educação referente a compra de cadeiras escolar, informa 
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que após o anúncio a Secretária de Educação ocupou as redes sociais para falar que foi 

imprudência do Vereador informar sobre o contrato, lamenta que a Secretária não saiu em defesa 

da Professora que foi agredida, lamenta que não houve manifestação Pública por parte da 

Secretaria de Educação, informa que em visita às Escolas Municipais, faltam carteiras, falta 

pessoal de apoio, falta manutenção nas escolas assim como porta para banheiro, o fardamento 

não tem qualidade, a merenda escolar está escassa, lamenta que cuidadoras estão dando aula, 

Professores não podem se alimentar dentro da escola, informa que uma das bandeiras que o 

Prefeito levantou era valorizar o comércio local, informa que 06.10.2021 a Secretária solicitou 

que aderisse uma Ata de Maceió, um valor de R$ 7.713.160,00, já foram pagos  R$  

4.704.800,00, sobre o mobiliário Escolar, informa que a Secretaria enviou um ofício para a 

Controladoria  Geral do Município, e foi respondido dia 28.10.2021, com nove pontos contrário 

a adesão, questionando qual o ponto de ganho de eficiência  para o município para aderir uma 

Ata do Estado de Maceió? A Secretária então mandou fazer uma pesquisa, pois, a cotação não 

estava pelas regras do município e com um número pequeno de amostragem,  mesmo diante da 

negativa da controladora, o processo não foi enviado para a Controladoria do Município, a 

Secretária tinha que responder os nove itens e enviar aos Procuradores do Município, a 

Secretária de Educação mandou o oficio para a Assessoria de Advogados contratado pelo 

município, a Empresa Fragoso Modesto e Cerqueira que dá o Parecer favorável a Ata; questiona 

se o município tem uma Controladoria, por que enviar para a empresa contratada?  Informa que 

na Ata o item 01, foi pago R$ 2.000,00 por conjunto de mesa de Professor, informa que  no 

comércio local a média do conjunto e de R$ 560,00, informa que o item 02 a Prefeitura pagou 

por Conjunto trapézio R$ 5.000,00 por unidade, são 536 unidades no total de R$ 2.680.000,00 a 

média do conjunto no comércio local é de R$ 3.300,00, informa que se comprasse no comercio 

local teria uma economia de  R$ 911.200,00, informa que dos R$ 4.704.800,00 pagos o valor 

médio do comércio local é de R$ 2.145.013,28, informa que há um dano aos cofres públicos  

concretizados  de   R$ 2.554.786,72, informa que aguarda retorno da Secretária de Educação.  

Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida  (Ito Canal Mix)  que saúda a todos e 

em especial todos os Professores e que solidarializa com a Professora Iamá, lamenta pois a 

Gestão está fora do padrão, e que a Gestão atual é a pior Gestão que o município já presenciou, 

informa que recebe várias ligações de denúncias da Gestão, lamenta que a merenda escolar está 

precária, informa que adotou a bandeira da Saúde e da Educação, e que sempre irá fiscalizar as 
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UBS e as Escolas Municipais, solicita aos Vereadores que façam uma comissão para visitar os 

Postos de Saúde e as Escolas Municipais, lamenta que a cidade está entregue e o Prefeito 

passeando no Exterior. Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que saúda a todos e 

em especial aos professores, lamenta que na Tribuna Livre só teve reclamações da Gestão atual, 

se sensibiliza com os  Professores e suas dificuldades na Gestão; lamenta que o Governo mostra 

uma falta de compromisso com a classe de Professores, lamenta que os alunos não estão tendo 

direito da merenda escolar, informa da importância de marcar a reunião com o Sindicato para 

verificar as demandas do Transporte Público, lamenta que a Prefeitura não publica uma nota para 

esclarecer os problemas com e o transporte escolar e sobre os problemas da Secretaria  de Saúde 

referente as fraldas e a compra dos medicamentos. Lamenta que o evento do LGBTQIA foi 

desmarcado pela Prefeitura, lamenta que várias classes estão vindo para Câmara reclamar a falta 

de compromisso da Gestão com a população, informa que as Professores relataram que não há 

carteiras e cadeiras nas salas de aula e que os alunos fazem rodízio para sentar, e coincide com a 

matéria que o Vereador Uberdan Cardoso trouxe referente a compra das carteiras. Lamenta que 

quem sofre com a má gestão é o povo.  Com a palavra o Vereador Valdemar Barreto de Farias 

(Dema do Leite) que saúda a todos e informa que completou 70 anos de luta e coragem 

parabeniza a Professores por sua manifestação e se sensibiliza com a Professora Iamá, lamenta 

que as escolas perderam a referência e que alunos não respeitam mais os Professores, informa 

sobre o descaso do Governo do Estado com o Colégio Rômulo Almeida, onde os alunos foram 

transferidos para vários lugares, informa sobre o Colégio Félix Gaspar que o prédio está se 

degradando, lamenta que nenhum Vereador se pronunciou a favor da Educação, informa que não 

estava na Sessão pois havia cancelado. Informa que tem um Vereador que não aparece na Sessão 

há mais de cinco Sessões e que se faz necessário investigar, porém, usa o gabinete e o carro da 

Câmara. Informa que irá fazer Audiência Pública para verificar alguns Órgãos Públicos do 

município.  Informa do serviço importante que a Secretaria e Agricultura tem feito no município. 

Informa da importância de trabalhar com o pequeno agricultor e que o município tem feito o seu 

papel com o PAA. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

que saúda a todos e informa da importância dos Professores para uma sociedade; se solidarializa 

com a Professora Iamá, informa que o Poder Legislativo não se isentará de discutir assuntos 

pertinentes para a sociedade, e que a Casa não pode ser pautada de politicagem, informa da 

importância de Audiência Pública para debater as demandas do município, informa que o 
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Prefeito Genival foi eleito para fazer diferente pois a comunidade não estava satisfeito com a 

Gestão anterior, lamenta que Gestão passada  não valorizou os Professores; informa que as 

escolas foram sucateadas e que a gestão atual está reformando as escolas para melhor servir os 

alunos com sala com ar condicionado. Informa que como Vereador tem a responsabilidade de 

construir uma sociedade melhor, lamenta que a segurança do estado vive um momento critico no 

país, informa da importância da sociedade se levantar e lutar pelos seus direitos; e que sempre 

debaterá pautas importante para o município. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso 

Informa que como sociedade precisamos debater pois temos uma sociedade que está cultuando a 

violência querendo liberar armas para a sociedade. E não havendo mais assuntos a serem 

tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em 

nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a 

presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos 

Vereadores que assim desejarem. 
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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 32ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 24 de outubro de 2022.  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, foi realizada esta Sessão 

Ordinária. O Sr. Presidente concedeu a palavra na Tribuna Livre à Srª. Laura Capote 

Rodriguez, para falar sobre medicina preventiva; que saúda a todos e informa sobre a medicina 

interativa e da sua importância para a população, informa que é um ramo da medicina que 

enfatiza a medicina natural, atuando com tratamento médico convencional, enfatiza a prevenção 

e o equilíbrio de vida, focando em tratamento o mais natural possível, informa que a avaliação é 

feita no paciente como um todo usando equipamentos adequados. Informa que a medicina 

natural tem um papel importante para saúde visto que após o tratamento o paciente adota uma 

vida saudável, informa que a avaliação é importante para verificar todos os problemas do 

paciente, informa que o Estado de Santa Catarina já implantou a medicina integrativa, e que 

algumas cidades do Estado da Bahia também já está sendo implantado. Questiona será que o 

município de Santo Antônio de Jesus tem o interesse de implantar pelo SUS? Com a palavra o 

Vereador Luciano Moura (Cuiuba) Informa da importância da medicina integrativa, porém, 

quem tem que tomar a decisão é a Secretaria de Saúde, e sugere a Dra. que marque uma reunião 

com a Secretária de Saúde para verificar se o município tem interesse da adesão. Com a palavra 

o Vereador Uberdan Cardoso Sugere que a Comissão de Saúde da Câmara se torne porta voz do 

pleito da Dra. Laura Capote Rodriguez. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês informa que a 

Comissão pode intermediar com a Secretária de Saúde. Com a palavra o Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e informa que irá marcar uma reunião com a 

Secretária de Saúde para que a mesma possa explanar o seu projeto. Com a palavra o Vereador 

Cristiano Sena informa que já conhece o trabalho da Dra. Laura e informa dos resultados 

positivos da medicina alternativa, informa que a Dra. é voluntária do IDSAJ. Concede a palavra 

na Tribuna Livre à Srª. Arielly Martins de Almeida, que falou sobre o Movimento 

LGBTQIAP+; que saúda a todos e se denomina como mulher, trans. e cabelereira, agradece ao 

apoio de alguns Vereadores referente ao Evento da Parada LGBTQIAP+. Concede a palavra na 
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Tribuna Livre ao Sr. Logan que agradece a todos, pois, o Evento foi uma festa organizada, sem 

brigas e por ver muitas famílias participando do evento. Agradece ao Prefeito Genival Deolino 

pelo apoio ao evento. Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) 

informa que o movimento tem capacidade de ter um representante na Câmara. Concede a palavra 

na Tribuna Livre ao Sr. Juvenal que saúda a todos e parabeniza o Prefeito Genival Deolino por 

ter liberado a Parada Gay no município, informa que foi aprovada a Semana da Adversidade no 

município, informa que o movimento só busca direitos iguais. Solicita uma indicação para que o 

município tenha um Centro de Referência para pessoas trans. Solicita ao Vereador Caíque que 

entregue uma placa de homenagem ao Prefeito pelo apoio ao movimento e aos demais 

Vereadores. Concedeu a palavra na Tribuna Livre  à Srª Renilda Nery Barreto, Secretária 

Municipal de Educação, que solicitou direito de resposta, nesta Sessão; Saúda a todos e agradece 

a oportunidade de explicar e responder os questionamentos expostos na Câmara, informa que o 

Vereador trouxe alguns questionamentos referente a compra de material escolar, informa que o 

Vereador trouxe um documento inicial do processo, que se trata de uma instrução cameral, 

informa que abriu um processo  no dia 06.10.2021, para verificar a possibilidade de aderir um  

Ata pelo Estado de Alagoas acerca de compra de material escolar, informa que dia 29.10.2021, a 

Controladora informou que para aderir a Secretaria deveria atender a nove itens, informa que 

04.11.2021, respondeu para a Controladora que todos os itens necessários para solicitação da Ata 

estavam sendo atendidos, informou que traria para o município uma economia de R$ 

931.300,00; informa que o orçamento foi tirado pelo banco de preços, com média de trinta 

empresas de todo Brasil, informa que foi cotado os mesmos produtos que estavam em Ata, 

informa que foi feito uma comissão para análise de cada produto, dando assim um parecer 

técnico. Informa que cumpriu todos os pré-requisitos necessários para aderir a Ata. Informa que 

a Seaplan seguiu o curso e enviou a documentação para o escritório de advocacia contratado pela 

Prefeitura, informa que o Parecer foi favorável, sendo assim a Ata foi aderida e os produtos 

foram comprados, entregues e distribuídos nas Escolas Municipais. Sendo assim os materiais já 

estão em uso pelas crianças.  Informa que se coloca a disposição para esclarecer todas as dúvidas 

e reafirma que não teve irregularidade no trato da contratação da Ata, informa que toda compra é 

feita por licitação ou pela Ata, informa que não poderia comprar o mobiliário no comércio local 

por não ter licitação. Informa que a Secretaria de Educação já fez diversas licitações. Informa 

que desconhece que a cidade tem empresas com valores mais baixos que o cotado pela Ata, 

informa que as crianças estão sendo bem assistidas no município. Solicitou da Secretária, 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho, que fizesse a chamada dos Senhores 
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Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada 

a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 161 do Regimento Interno, 

colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do 

Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (OF-

0034/2022) - Oficio de autoria da Sra. Laura Capote Rodriguez, solicita o espaço da Tribuna 

Livre da Sessão Ordinária, onde irá explanar sobre medicina preventiva; (OF-0038/2022) - 

Oficio de autoria da Sra. Arielly Martins de Almeida, solicita o espaço da Tribuna Livre da 

Sessão Ordinária do dia 24 de outubro, na ocasião iremos explanar sobre o Movimento 

LGBTQIAP+ de SAJ; (OF-0037/2022) - Ofício SME Gabinete n389/2022, de 18/10/2022, da 

Secretária de Saúde, que solicita direito de resposta na Sessão do dia 24/10/2022; (IN-

0199/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor Gestor 

Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos, que proceda a limpeza e roçagem no Conjunto Residencial Zilda Arns, bairro Cajueiro, 

neste Município; (IN-0201/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Transporte Urbano (SMTT), a implantação de 

redutor de velocidade na Via Coletora A, Residencial Providência (Em frente ao antigo Posto de 

Saúde), neste município; (IN-0200/2022) - Indicação da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Transporte Urbano (SMTT), a pintura do 

quebra-molas situado na Rua Albertino Lira, Centro - Vila Inglesa, Santo Antônio de Jesus-BA; 

(IN-0197/2022) - Indicação de Autoria da Vereadora Tia Adriana - Que dispõe sobre a 

necessidade de realizar a limpeza e capinagem na Rua da Alegria e suas travessas, Andaiá, neste 

município; (IN-0198/2022) - Indicação de Autoria da Vereadora Tia Adriana - Que dispõe sobre 

a necessidade de instalação de esgoto, e adequação do saneamento básico na Rua da Alegria e 

suas travessas, Andaiá, neste município. Sem mais Matéria a ser lido. Sr. Presidente deu início 

ao PEQUENO EXPEDIENTE, e não havendo nenhum inscrito deu início ao GRANDE 

EXPEDIENTE Com a palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) que saúda a todos e 

enaltece a Secretária por comparecer à Câmara para esclarecer alguns pontos referentes a 

licitações, informa que foram feitas denúncias sobre a Secretária de Saúde e que até o momento 

não houveram explicações, lamenta, pois, a sociedade precisa de um retorno do Executivo, 

informa que irá fazer um mês sem respostas. Informa da importância da medicina integrativa e a 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 69



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 32ª Sessão Ordinária 24.10.2022.doc 

4 de 10 

importância da Comissão de Saúde fazer uma reunião com o Prefeito para que seja integrado ao 

SUS. Informa sobre o evento da Comunidade LGBTQIA+, informa que o município cancelou o 

evento por falta de recursos, logo após ter dado o aval, porém após a repercussão foi autorizado. 

Informa que o município foi omisso. Informa que em entrevista ouviu que o movimento 

informou que só teve apoio da Secretaria de Cultura somente quando a Secretária Silvia está a 

frente e que após sua licença ninguém mais dar retorno. Questiona para Secretária de Educação 

que se fosse feito uma licitação não conseguiria ter uma ecomicidade maior? Onde seria uma 

disputa de preço com várias empresas. Informa que, quando se faz uma licitação, poderia avisar 

ao comércio local e divulgar a licitação, dando assim oportunidade para empresas locais. Porém 

foi optado pela Ata que já estava pronta, tirando a oportunidade do comércio local. Informa que 

dentro de algumas Secretarias há recursos com prazo específicos, questiona será que a adesão da 

Ata foi pra poder deixar alguns recursos retornarem, ou havia necessidade urgente para compra 

desse material. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) que 

saúda a todos e questiona a Secretária de Educação e informa que fará um oficio com os seus 

questionamentos. Informa que recebe denúncias todos os dias sobre a saúde e a educação no 

município. Informa que visitou a Creche do Clube dos 1000, na hora do almoço e ficou 

indignado com o almoço servido para as crianças.  Foi aparteado pelo Vereador Carlos de 

Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que saúda a todos e conforme a apresentação da Secretária foi 

constatado que a situação das escolas está melhorando, informa que a Gestão passada fazia 

reformas sem qualidade, que gradualmente a Gestão está organizando as escolas para melhor 

servir a população. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) 

informa que aguardará até o fim do ano para averiguar as reformas prometidas pela Secretária de 

Educação. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e parabeniza a 

Secretária de Educação e sua equipe pelo debate, informa que o processo não está mais na alçada 

da Câmara de Vereadores, pois, já está com o Ministério Público e Polícia Federal, que o seu 

papel como Vereador é fiscalizar, informa que não é uma pauta pessoal, porém, tudo começa 

quando há uma contratação do Escritório de Bruno Barral, informa que antes do Prefeito tomar 

posse trouxe para o município o Sr. Bruno para ser Consultor do município na Secretaria de 

Educação, informa que a indicação da Secretária foi feita pelo Sr. Bruno, visto que a  Secretária 

tem competência para o cargo,  porém, é antiético a Secretaria contratar o escritório do Sr. 

Bruno, informa que por esse motivo provocou o Ministério Público e a decisão do Ministério 

Público foi oficializar uma Ação Civil Pública, e determinou a imediata suspensão do contrato 

em vigência entre o município e a  Empresa Bruno Barral Ltda, e determina a imediata 
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suspensão de qualquer pagamento para empresa  e a fixação de uma multa diária de R$ 

10.000,00 caso não seja comprido.  Informa que a Secretaria de Educação tem recurso para 

gastar, porém, não planejou, assim o município aderiu a Ata de Alagoas, porém, destaca que não 

é ilegal, porém, na prática comum seria a licitação, informa que tem um vício de origem, pois, 

não cabe a Secretária de Educação solicitar a Ata e sim o Setor de Licitação do Município, que a 

função da Secretária não é buscar Ata de outro Estado e sim comunicar a equipe de licitação do 

município para fazer a licitação já que a Secretaria de Educação estava precisando de mobiliário. 

Informa que a Ata não foi global e sim, item por item, o que deveria ser feito era comprar os 

itens que estivesse com o valor menor; informa que a Secretária enviou um ofício para a 

Controladoria Geral do Município, e foi respondido dia 28.10.2021, com nove pontos contrário a 

adesão, questionando qual o ponto de ganho de eficiência para o município para aderir uma Ata 

do Estado de Maceió? A Secretária então mandou fazer uma pesquisa, pois, a cotação não estava 

pelas regras do município e com um número pequeno de amostragem,  mesmo diante da negativa 

da controladora, o processo não foi enviado para a Controladoria do Município, a Secretária 

tinha que responder os nove itens e enviar aos Procuradores do Município, a Secretária de 

Educação mandou o oficio para a Assessoria de Advogados contratado pelo município, a 

Empresa Fragoso Modesto e Cerqueira que dá o Parecer favorável a Ata; questiona se o 

município tem uma Controladoria, por que enviar para a empresa contratada? Informa que a 

Empresa Movflex que é do município tem condições de participar de qualquer licitação e até 

com alguns materiais com preços mais baratos. Informa que teve acesso a pesquisa de preço feita 

pela Secretaria de Educação, questiona como se compra um produto da Ata de R$ 400.000,00 

para Conjunto aluno do ensino fundamental e na cotação feita no banco de preço era de R$ 

121.500,00, questiona por que compraram um produto 3 vezes mais caro pela Ata? Lamenta que 

a Secretária de Educação informa que a Educação Municipal está melhorando, porém, ao visitar, 

detectou vários problemas graves. Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto 

(Dr.Gil) que saúda a todos e informa que precisa da representatividade do Grupo LGBTQIA+ na 

Câmara Municipal, parabeniza o Prefeito pelo apoio ao evento LGBTQIA+, parabeniza a 

Secretária Renilda, pois, o município ficou em 3º lugar, como o melhor ensino do Estado da 

Bahia, lamenta que na Gestão passada as escolas foram sucateadas, parabeniza a Secretaria de 

Assistência Social, por ter promovido pelo segundo ano a Rua do Brincar, lamenta que a Bahia é 

o primeiro lugar no Brasil em homicídio com 7400 homicídios, último lugar em segurança, 

último lugar em empregabilidade. Lamenta que alguns países da América estão vivendo um caos 

por está se voltando para o socialismo. Com a palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa que 
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saúda a todos e informa que a Auditoria da Saúde referente a compra das fraldas e dos 

medicamentos estão sendo feitas e o mais correto é aguardar o término da mesma para que não 

possamos fazer julgamento precoce. Parabeniza a Secretária Renilda por não se furtar de 

comparecer a Câmara e explanar sobre a Ata, explicando os trâmites legais do processo 

licitatório, informa que havia estado de degradação dos imóveis escolares e que os produtos 

adquiridos pela Secretária são produtos de qualidade. Parabeniza a Secretária Andressa por mais 

um ano da realização da Rua do Brincar, e pelo PAA que está sendo distribuído as famílias em 

vulnerabilidade,  e por tantos serviços prestados a comunidade, informa que a Secretaria de 

Saúde vem fazendo ações preventivas para o câncer de mama, informa que o voto e a ferramenta 

para mudar o futuro de uma cidade, e quem quer mudança para a Bahia vote consciente. Com a 

palavra o Vereador Valdemar Barreto de Farias  ( Dema do Leite) que saúda a todos e informa 

que para a Secretária de Educação Sra. Renilda, não ter medo de Policia Federal, pois ela está 

fazendo um bom trabalho,  informa que a partir de novembro haverá várias Audiências Pública 

na Câmara Municipal, para discutir sobre situações como o Colégio Rômulo, sobre o aumento da 

careira de motorista, sobre a saúde do município entre outros assuntos pertinentes para o 

município, informa que já foi Secretário de Agricultura por muitos anos e que o seu nome nunca 

esteve envolvido com denúncias. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno 

(Chico de Dega) que saúda a todos e parabeniza a Secretária de Educação Renilda pela sua 

conduta na Secretaria de Educação, informa que um dos papéis do Vereador é fiscalizar e 

questionar, porém, a Secretária se disponibilizou e compareceu à Câmara para explicar todos os 

pontos sobre a compra de material escolar;  informa que a Gestão passada não deixou um legado 

na Educação, lamenta, pois, a Gestão atual encontrou uma cidade devastada em todas as áreas, as 

estradas, na educação, na saúde e na Assistência. Informa que nas Gestões anteriores tiveram 

precatório e que nenhum Governo se preocupou em pagar as dívidas, porém, a Gestão atual teve 

a consciência de assumir a dívida de média de R$ 13.000.00,00, informa que não houve aumento 

do salário dos Professores nem para os Servidores Públicos na gestão passada e que nesta gestão 

houve aumento; se faz necessário pautar Políticas Públicas e que não pode frustrar quem quer 

trabalhar com ameaças de acionar Ministério Público e Polícia Federal. Que respeita o 

posicionamento de cada Vereador, porém informa que o Prefeito já informatizou mais de 60% da 

Secretaria de Saúde, informa que o bom trabalho do Governo tem incomodado a oposição; 

informa que a Infraestrutura tem feito um ótimo trabalho nas estradas do município, informa que 

na Gestão passada só maquiaram os Postos de Saúde e não construirão nenhuma Praça no 

município, informa que ameaçar é fácil, porém, na gestão passada se calaram perante os erros da 
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Gestão. Informa que aderir uma Ata é legalmente correto, por isso parabeniza a Secretária. Foi 

aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso informa que não está querendo comparar um gestão 

com a outra, porém, informa que foi na Gestão passada que houve a reserva técnica dos 

Professores, com quase 100 Professores e que saiu este ano no Diário Oficial somente teve 3 

Professores enquadrados; lamenta que os pais estão devolvendo o fardamento por ser de mal 

qualidade, e que na Gestão atual teve um esquema de corrupção com as fraldas de quase R$ 

500.000,00 na Secretaria de Saúde, e que até o momento não foi explicado o que aconteceu; 

informa que na Central de Marcação não tem exames, informa que o município deve  e questiona 

por que fez o São João e até o momento não pagaram aos fornecedores, por que contrair um 

empréstimo de quase R$ 51.000.000,00, para endividar mais ainda o município? Foi aparteado 

pelo Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr.Gil) parabeniza o Secretário Marcelo do 

Sedema que mesmo com pandemia abriu 5000 novos empregos no município. Com a palavra o 

Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que na Gestão passada não 

foram feitas duas festas de São João e que o recurso ninguém sabe para onde foi.  Foi aparteado 

pelo Vereador Délcio Mascarenhas informa que o setor de licitação e a Administração tem que 

explicar melhor o que aconteceu com a Ata, o que precisa entender que quando um Vereador 

fazer um questionamento da Gestão atual, não há necessidade de atacar a gestão passada; 

informa que se faz necessário respeito. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega) Informa que não tem como resolver os problemas de imediato da 

Gestão passada e que a boa Administração do Prefeito Genival Deolino tem feito o melhor para 

o Município, informa das dificuldades, porém, tem feito grandes mudanças mesmo não tendo 

verbas suficientes. Informa que na Rede Municipal os alunos tem três refeições e que o Governo 

de Genival Deolino é um governo sério e de competência. O Sr. Presidente encerrou o Grande 

Expediente, dando início à ORDEM DO DIA, o Vereador Uberdan Cardoso solicitou Vistas dos 

Projetos 34/2022, 35/2022 e Lei complementar 001, Projeto de Lei Orgânica 001, PL 0041, 

Projeto 049/2022. O Presidente solicitou votação para o Projeto (PLE-0028/2022) - Projeto de 

Lei de autoria do Executivo Municipal, Institui a Gratificação pelo Exercício da Atividade de 

Motorista de Viatura Operacional da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus e dá 

outras providências; (PLE-0034/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, 

Dispõe sobre a delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem 

documentos contábeis, de processos licitatórios, de prestação de contas, entre outros; (PLE-

0035/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo único da Lei 

Municipal 1511/2022 e dá outras providências; (PLC-0001/2022) - Projeto de Lei 
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Complementar, de autoria do Executivo Municipal, Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 

n° 012 de 11 de dezembro de 2000; (PELOM-0001/2022) - Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal, de autoria do Presidente Francisco de Assis, Altera os 1° e 2° do art. 22 da Lei 

Orgânica Municipal e dá outras providências, (PLLeg-0041/2022) - PLLeg de autoria do 

Vereador Francisco Damasceno (Chico de Dega), que altera a Lei n. 1494, de 02 de abril de 

2019, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA e dá outras providências;  PLLeg-0049/2022 - Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Francisco de Assis Lima Damasceno, Altera a Lei n° 1685, de 16 de março de 2022, que alterou 

a Lei Municipal n° 1.457, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre normas para a construção, 

localização e funcionamento de Postos Revendedores Varejistas de Combustíveis Automotivos, 

Postos Revendedores de Gás Natural Veicular, Postos de Serviços e Postos de Abastecimento no 

Município de Santo Antônio de Jesus; o que foi concedido pelo Presidente. Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer 

Favorável  da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao  (PLLeg-

0038/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Edivan de Jesus Santos (Morão) que, 

denomina Ginásio Aloísio Bitencourt e dá outras providências; Colocou em 1ª discussão, 

posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLLeg-

0038/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Edivan de Jesus Santos (Morão) que, 

denomina Ginásio Aloísio Bitencourt e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão Finanças e Orçamento e Comissão de 

Agricultura e Meio Ambiente, favorável ao (PLLeg-0045/2022) - Projeto de Lei de Autoria do 

Vereador Cal de Dodô, autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo à Correção 

da Acidez do Solo para o Município de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; 

Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 

votos, o (PLLeg-0045/2022) - Projeto de Lei de Autoria do Vereador Cal de Dodô, autoriza o 

Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo para o Município 

de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, favorável ao PR-0002/2022) - Projeto de Resolução de autoria do 

vereador Uberdan Cardoso dos Santos, Autoriza o Poder Legislativo a instituir a Câmara Mirim 

no Município de Santo Antônio de Jesus, estabelece normas para seu funcionamento e dá outras 

providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado 
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pela unanimidade dos votos, o PR-0002/2022 - Projeto de Resolução de autoria do Vereador 

Uberdan Cardoso dos Santos, Autoriza o Poder Legislativo a instituir a Câmara Mirim no 

Município de Santo Antônio de Jesus, estabelece normas para seu funcionamento e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável 

ao (PDL-0029/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Caíque Pires, Concede 

Medalha de Honra ao Mérito de 29 de Maio, ao Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, 

e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o  (PDL-0029/2022) - Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Caíque Pires, Concede Medalha de Honra ao Mérito de 29 de Maio, ao Sr. Antônio 

Carlos Peixoto de Magalhães Neto, e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável PDL-0030/2022) - Projeto de Decreto de 

autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias, Concede Medalha de Honra ao Mérito de 29 de 

maio ao Sr. Felix de Almeida Mendonça Júnior, e dá outras providências; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

(PDL-0030/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias, 

Concede Medalha de Honra ao Mérito de 29 de maio ao Sr. Felix de Almeida Mendonça Júnior, 

e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

favorável (PDL-0031/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que 

Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à Srta. Emanuela dos Santos Silva e 

dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o  (PDL-0031/2022) - Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Uberdan Cardoso, que Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à 

Srta. Emanuela dos Santos Silva e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente 

em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, favorável (PDL-0032/2022) - Projeto de Decreto Legislativo de autoria 

do Vereador Uberdan Cardoso que concede Medalha Tereza Santana à Sra. Lívia Maria Santana 

e Sant’Anna Vaz e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em 

única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PDL-0032/2022) - Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Vereador Uberdan Cardoso que concede Medalha Tereza 

Santana à Sra. Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz e dá outras providências. E não havendo 
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mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente 

encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 

1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, 

por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 33ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 03 de novembro de 2022.  

 

Aos três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O 

Sr. Presidente concedeu a palavra na Tribuna Livre à Srª. Patrícia Santana Caldas Vieira, para 

falar sobre o Projeto Ministério Social Bom Samaritano da Igreja Batista Betel; Saúda a todos e 

informa que na sua igreja tiveram várias ações no Outubro Rosa e Novembro Azul, informa que 

após pandemia retornaram as ações com o Projeto O Bom Samaritano; informa que muitas 

pessoas precisam de ajuda, informa que pretendem realizar parcerias com o município na área de 

saúde,  informa que o Projeto também trabalhará com o Social, e com a Educação, solicita ajuda 

da comunidade para que o Projeto tenha êxito. Com a palavra a Vereadora Adriana Nogueira 

Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que parabeniza a Srª. Patrícia por está retornando o Projeto 

Bom Samaritano, informa que os Vereadores sempre colaboram com os Projetos. Com a palavra 

o Vereador Cristiano Sena parabeniza a Sra. Patrícia e o Ministério Batista Betel pelo Projeto, 

informa que a cidade é carente de Projeto para ajudar a sociedade. Com a palavra o Vereador 

Uberdan Cardoso parabeniza a Srª. Patrícia por está retornando o Projeto Bom Samaritano e 

questiona se o Projeto está ligado a Ong ou somente a igreja? Sr. Presidente concedeu a palavra 

na Tribuna Livre ao Sr. Antônio (Pinto da Ambulância) informa que é diabético e que a doença 

levou metade da sua perna e que está solicitando a Comunidade que colabore com os bingos 

beneficentes e com as rifas que estão acorrendo em prol da sua doença, pois, precisa de uma 

perna mecânica. Informa que será dia 06.11 na Comunidade do Tabocal. A cartela será vendida a 

R$ 20,00. O Presidente solicitou da 2ª Secretária, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (OF-0039/2022) - Oficio de autoria da 
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Vereadora Dalva Mercês, solicita espaço da tribuna livre para a Sra. Patrícia Santana Caldas 

Vieira, que irá falar sobre o Projeto Ministério Social Bom Samaritano da Igreja Batista Betel; 

(PDL-0038/2022) - Projeto de Decreto de autoria da Vereadora Dalva Mercês, Concede Medalha 

de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Reginaldo Silva Santos e dá outras providências; 

(PDL-0033/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Cultural ' Pedro Kilkerry " ao senhor Aurismar de Souza Almeida, 

mais conhecido como 'Homem do chapéu'; (PDL-0034/2022) - Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de Honra ao Mérito Cultural Pedro Kilkerry 

ao Sr. Aurismar de Souza Almeida e dá outras providências; (PDL-0035/2022) - Projeto de 

Decreto de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Zumbi dos Palmares ao Sr. Djalma Almeida Paixão e dá outras providências; (PDL-0036/2022) - 

Decreto de autoria da Vereadora Tia Adriana- Que Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry ao Sr Antonio José Tibério Sampaio de Souza e dá outras providências; (PDL-

0037/2022) - Projeto de Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto, que 

concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à Sra. Fátima Cristina Nascimento 

Valverde de Carvalho e dá outras providências; (PDL-0039/2022) - Projeto de Decreto 

Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto, que Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Zumbi dos Palmares a Sra. Célia Maria da Silva de Jesus Costa e dá outras providências; 

(PDL-0040/2022) - Projeto de Decreto, de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede 

Medalha Teresa Santana para a senhora Lusiane Santos de Jesus e dá outras providências. (PDL-  

0042/2022), Projeto de Decreto de autoria da Vereadora Dalva Mercês, Concede Medalha de 

Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Reginaldo Silva Santos e dá outras providências; (PDL-

0043/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Danilo Macedo dos Santos, concede 

Medalha de Honra ao Mérito Cultural Pedro Kilkerry ao Sr. Jocinei Lima da Silva, e dá outras 

providências; (PDL-0044/2022), Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Uberdan Cardoso 

que “Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Julio Valério Queiroz Cruz 

Vilela e dá outras providências; (PDL-0046/2022), Projeto de Decreto de Autoria do Vereador 

Uberdan Cardoso, a pedido do COMPIRSAJ, que: “Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry ao Sr. Antonio Bonfim de Souza e dá outras providências; (PDL-0048/2022), Projeto de 

Decreto de Autoria do Vereador Cal de Dodô, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry a Banda ABC Afro e dá outras providências; (PDL-0049/2022, Projeto de Decreto de 

Autoria do Vereador Luciano Cuiuba, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao 
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Sr. Daniel Macedo de Jesus e dá outras providências; (PDL-0050/2022, Projeto de Decreto de 

Autoria do vereador Francisco Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry ao Padre José Raimundo Galvão e dá outras providências; (PDL-0051/2022, Projeto de 

Decreto de Autoria do Vereador Francisco Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Pedro Kilkerry à Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro–FENACAB e dá outras 

providências; (PDL-0052/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Ito Kanal Mix, 

Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry à Srª. Roqueline dos Santos e dá outras 

providências; (PDL-0053/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Valdemar Barreto de 

Farias, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry à Srª. Raimunda Souza Santos e dá 

outras providências; (PDL-0054/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Francisco 

Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao Sr. Edmilson Soares 

Farias – Niltilnho de Ossain Edmilson e dá outras providências;  Sem mais Matéria a ser lida, o 

Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, com a palavra o Vereador Uberdan 

Cardoso que saúda a todos e informa que assistiu uma entrevista com a Secretária de Educação e 

uma nota da Ascon informando que aconteceu a assinatura da Ordem de Serviço para construção 

de uma nova Escola para Rede Municipal de Ensino. Informa que a Escola será construída no 

antigo espaço do Colégio Rômulo Almeida e se chamará Colégio Antônio Fraga e o Projeto e 

execução acontecerá a partir do Convênio da SME com o Governo do Estado. Informa que na 

nota e na entrevista deveria mencionar que quem está fazendo a obra é o Governo do Estado. 

Informa que o acordo com o município seria construir uma Escola Modelo no espaço do antigo 

Colégio Rômulo Almeida, a obra está estimada no valor de R$ 9.948.862,07, informa que desse 

valor o Governo do Estado pagou o valor de R$ 8.953.000,00, o município entrará com menos 

de r$ 1.000.000,00, e está divulgando a obra como se estivesse parceria com o Estado, porém, o 

Estado está entrando com 90% do valor da obra. Que fique claro que o município irá receber 

90% do Governo do Estado para construção do Colégio.  Sem mais oradores, o Pequeno 

Expediente foi encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra ao  

Vereador Uberdan Cardoso informa que uma das piores catástrofes que a humanidade 

presenciou foi a 1ª Guerra Mundial com milhões de mortos e a Europa destruída assim percebeu 

no final da Guerra que o que a motivação para a Guerra foi ação do capitalismo monopolista e 

financeiro, informa que a burguesia perdeu espaço na Europa e que a o EUA passou a dominar o 

mundo. Assim a Burguesia Europeia temendo perder o poder, e o avanço das ideias comunista 

resolveu apoiar o fascismo,  o fascismo tinha o discurso ante comunista, informa que os grandes 
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investidores investiram em Benito Mussolini e Adolf Hitler, pois usavam o discurso 

anticomunista, e que os mesmos informaram que para conduzir o Estado de forma coesa 

precisava ter o apoio militar, construindo um patriotismo exagerado do militarismo do 

autoritarismo, da valorização dos seus símbolos, chavismo, cooperativismo. Informa que há o 

antirracionalíssimo, a ideia de enaltecer um sentimento para encontrar em um líder para guiar o 

povo europeu pois era o responsável para combater o inimigo. O fascismo sempre cria um 

inimigo para combater, informa que no Brasil está acontecendo o mesmo, pois as ideias fascistas 

começaram a aparecer na década de 30. Informa que apareceu nos dias atuais um Deputado 

Federal Bolsonaro na época com a ideias machistas, misógino e que é racista, muitas pessoas 

começaram a admirá-lo. A partir daí o então o Deputado construiu um exército. Informa que em 

2018 concorreu a eleição Presidencial , e que apesar de Lula está preso o PT conseguiu levar o 

candidato Haddad ao 2º turno, porém, o ante petismo forte conseguiu eleger o Bolsonaro a 

Presidente da República, informa que nem todo Bolsonarista é fascista e que na sua maioria é um 

eleitor conservador,  informa que a eleição de domingo não foi uma vitória de Lula e sim vitória 

da democracia, e que até o momento não reconheceu a vitória de Lula, e não condenou o 

movimento antidemocrático. Espera que o Governo eleito reconduza o Brasil para o trilho do 

respeito, do combate às desigualdades, da democracia, dos direitos humanos e lamenta que 

muitos votaram em Bolsonaro por ser ante PT. Com a palavra o Vereador Luciano Moura 

(Cuiuba) que saúda a todos e parabeniza Patrícia pelo Projeto Bom Samaritano, informa que foi 

apresentado os três pilares importantes para sociedade e combater as desigualdades sociais. 

Informa ao Sr. Antônio Pinto que os Vereadores irão ajudá-lo. Lamenta o amadorismo da 

ASCOM para conduzir o Processo da obra do Colégio com o Governo do Estado, lamenta, pois, 

a Prefeitura soltou uma nota mentirosa se utilizando do Projeto Majoritário do Governo do 

Estado para se beneficiar. Informa que o Governo não tem registro de nenhuma obra, informa 

que se não tomasse empréstimo não teria nenhuma obra no município. Informa que na próxima 

semana falará sobre a denúncia das fraldas e dos remédios, lamenta que até o momento não 

houve uma resposta da Prefeitura. Lamenta, pois a população está precisando de uma resposta 

sobre essa denúncia. Parabenizou a Secretária de Educação pois teve a coragem de vir no 

plenário se defender da acusação da Secretaria de Educação, porém, a Secretaria de Saúde até o 

momento não deu um parecer. Foi aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso Informa que foi 

solicitado um pedido de CPI e espera que todos os Vereadores assinassem o pedido.  Com a 

palavra o Vereador Luciano Moura (Cuiuba) Informa da importância de iniciar a CPI para que 
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todos saibam o que aconteceu, pois sempre é cobrado nas ruas, solicita aos Vereadores que 

assinem o documento para formar a Comissão de CPI, informa que trará na próxima Sessão o 

comparativo das obras do antigo Governo com os obras do atual Governo. Com a palavra o 

Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que saúda a todos e parabeniza Sr. Patrícia 

por ter explanado sobre o Projeto Bom Samaritano, e informa que irá ajudar Antônio Pinto no 

bingo beneficente, informa que elaborou o Projeto referente a correção de solo, para que o 

Executivo contribuía com os Produtores Rurais, aguarda a aprovação dos Vereadores, pois o 

Agricultor precisa de apoio. Informa que a Gestão de Genival Deolino tem feito um ótimo 

trabalho com a Agricultura Familiar e o homem do campo, parabeniza a Secretaria de Educação 

pelo Projeto do Colégio Nota 10, em parceria com o Governo do Estado, informa que o 

importante é que o recurso do Governo do Estado venha para o município independentemente do 

valor investido. Foi aparteado pelo Vereador Luciano Moura( Cuiuba) informa que quem vai 

ganhar com o Projeto é a sociedade de Santo Antônio de Jesus, porém, o que foi abordado pelo 

Vereador Uberdan Cardoso e que a ASCOM publicou como se fosse um Projeto do município, 

informa que o Governo do Estado fará um investimento com o Projeto Areninha no espaço do 

CSU com investimento de R$ 1.700.000,00. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana 

Almeida  (Ito Canal Mix) parabeniza a Sra. Patrícia pelo Projeto Bom Samaritano, informa que 

o Prefeitura entrará somente com 10% no Projeto da Escola Romulo, lamenta a Prefeitura emitir 

uma nota errônea, informa que está preocupado com a CPI da Saúde, lamenta que os Vereadores 

da situação não assinaram, informa que recebe diariamente reclamações da população pois ainda 

não receberam as fraldas geriátricas.  Se solidariza com o Sr. Antônio Pinto por sua enfermidade 

e informa que irá contribuir para o bingo beneficente.  Parabeniza Jerônimo Rodrigues por 

vencer as eleições, e que acertou todos os candidatos e que todos que votou se elegeu. Foi 

aparteado pelo Vereador Cristiano Sena informa da importância dos cuidados com o diabetes e 

informa que a doença é a que mais amputa membros, convida a todos para participar reunião dia 

14.11, pois é o dia Mundial de Combate ao Diabetes.  Com a palavra o Vereador Caíque Pires 

Barbosa que saúda a todos e em especial Antônio Pinto e se solidarializa com sua enfermidade, 

parabeniza a Sra. Patrícia pelo projeto Bom Samaritano, informa que está sendo apurada a 

ocorrência da Secretaria de Saúde, através da auditoria da Saúde em parceria com o Ministério 

Público  da Bahia, solicita que aguardem até a apuração final. Parabeniza o Prefeito Genival 

Deolino por trazer o Polo de Ensino com a Escola Antônio Fraga em parceria com o Governo do 

Estado. Informa que uma das pautas do Governo é trazer Educação de qualidade para o 
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município. Parabeniza o Prefeito Genival Deolino pelo trabalho nas Travessas G e L da Av. 

ACM, que estão sendo requalificadas, e também pela drenagem do Bairro do Milagrosos que 

estão sendo desobstruídas, ao CRAS Itinerante na Comunidade do Benfica e  do Camaçari, 

informa que a Secretaria da Saúde realizou a Feira do Homem e da Mulher, parabeniza aos 

candidatos  que foram democraticamente eleitos, e informa que o Brasil ficou divido na eleição 

Federal, que todos reflitam sobre as eleições pois o povo precisa ser mais bem cuidado, com 

Políticas Públicas voltadas para Educação a Saúde e a Segurança. Informa que como oposição 

torce para que a Bahia e o Brasil tenham um Governo integro. Informa que o município nunca 

foi prestigiado pelo Governo do Estado e os Deputados eleitos não podem aparecer somente em 

época de eleições e que tragam recursos para o município nos próximos 4 anos. Foi aparteado 

pelo Vereador Uberdan Cardoso informa que não podemos ser ingratos dizer que o Governo do 

Estado não ajuda o município, informa que o Hospital Regional foi uma ação do Governo 

Wagner e que foi investido R$ 60.000.000,00,  para o Hospital, no município tem a Unacom e a 

Policlínica, e na Educação o Governo trará o Polo do Colégio Antônio Fraga e a Areninha. Com 

a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno ( Chicio de Dega) que saúda a todos e 

informa que o Prefeito quem recebe o recurso para investir no município e informa que o 

município cedeu um Colégio para o Estado em troca do valor do recurso e que a obra é licitada 

pelo município,  lamenta que alguns Vereadores distorcem os fatos e informa da importância dos 

Vereadores conhecerem os Projetos antes de expor, o que não pode e um Vereador chamar o 

Governo de mentiroso, informa que o Poder Legislativo tem que debater sobre ideais tendo 

respeito com o próximo, independente de lado político. Informa que a eleição acabou e quem   

ganhou tem que governar independente de quem votou contra ou a favor, tem que governar para 

todos. Informa que Jerônimo foi subestimado na Bahia, porém por trás dele tinha o Presidente 

eleito Sr. Luís Inácio que é muito querido na Bahia,  informa que nunca houve uma eleição tão 

disputada como a para Presidente, informa que a democracia é ter o direito da escolha, espera 

que o Governo do Lula seja o melhor para o Brasil, porém, o PT agora tem uma oposição forte, 

lamenta que já foi anunciado que haverá corte para o Bolsa Família, e que antes das eleições 

houve várias promessas, porém, agora irão aparecer as dificuldades.  Informa que cada eleitor é 

responsável pela Gestão Pública, pois, tem o poder de escolher seus candidatos.  Informa que é 

contra o fechamento de Rodovias, todos tem o direito de ir e vir. Sem mais oradores, o Sr. 

Presidente encerrou o Grande Expediente, dando início à ORDEM DO DIA,  o Vereador 

Uberdan Cardoso solicitou Pedido de Vistas Projeto de Lei 29/2022, o Presidente colocou em 
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discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável ao (PLE-0028/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Institui a 

Gratificação pelo Exercício da Atividade de Motorista de Viatura Operacional da Guarda Civil 

Municipal de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; Colocou em 1ª discussão, 

posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLE-0028/2022) - 

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Institui a Gratificação pelo Exercício da 

Atividade de Motorista de Viatura Operacional da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de 

Jesus e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final e Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao (PLE-0034/2022) - Projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a delegação de competências e autorização para 

ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de processos licitatórios, de prestação 

de contas, entre outros; Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos, o (PLE-0034/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo 

Municipal, Dispõe sobre a delegação de competências e autorização para ordenadores de 

despesas assinarem documentos contábeis, de processos licitatórios, de prestação de contas, entre 

outros; Colocou em discussão, Projeto de Lei 34/2022, para discutir com a palavra o Vereador 

Uberdan Cardoso que informa que o Prefeito é um ordenador de despesas, os Secretários do 

Município também são, porém, no momento o Prefeito está passando as responsabilidades para 

os Secretários,  informa que há um mês foi nomeada uma Secretária Interina na Secretaria de 

Saúde; solicita ao Prefeito que se posicione, ou contrata uma pessoal para o cargo ou efetiva a 

funcionaria como Secretária de Saúde. Para discutir o Vereador Caíque Pires Barbosa informa 

que é o certo, quem assina o documento se responsabilizar, já existe no município, porém, era 

regulamentado através de um Decreto, porém, o Tribunal de Contas do município informou que 

seria necessário uma Lei, pois as Secretarias que tivessem fundo gestor próprio, que recebem 

verbas direito do Governo Federal para a Secretaria, o próprio Secretário de forma legitimada irá 

assinar e se responsabilizar por suas Secretarias. Para discutir o Vereador Luciano Moura 

(Cuiuba)  informa que o Prefeito deveria ter feito a justificativa do Projeto no começo da Gestão, 

quando informa que os Secretários terão autorização para serem ordenadores de despesas, 

assinarem documentos contábeis de processos licitatórios e prestação de contas entre outros; 

questiona será que os Secretários têm capacidade técnica para saber se os documentos estão 
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corretos? Informa que há várias assessorias jurídicas na Prefeitura e o Prefeito quer jogar nas 

costas dos Secretários, questiona será que os Secretários participaram de capacitações para 

entender os processos? Informa que irá enviar ofício para os Secretários das pastas questionando 

se os mesmos têm capacidade técnica para endossar e autorizar processos licitatórios e 

documentos contábeis. Para discutir Vereadora Dalva Mercês informa que os Secretários citados 

já são ordenadores de despesas, e informa que os Secretários já assinam de comum acordo com o 

Prefeito e isso sempre existiu, pois, as pastas tem fundo próprio, as verbas vem diretamente para 

as Secretarias, informa que a mudança agora é para separar, informa que a responsabilidade será 

do Secretário. Para discutir o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

informa que fez um curso de licitação e esse assunto foi debatido no curso, informa que o 

Secretário tem que ser responsável pelos seus atos. Para discutir o Vereador Cristiano Sena 

informa da importância de equipe em uma Secretaria, pois, às vezes o próprio Secretário não tem 

muito conhecimento em licitação, porém, a equipe tem que ter conhecimento. Para justificar o 

voto o Vereador Caíque Pires Barbosa que em relação a equipe técnica, informa que no 

organograma de cargos existe a figura do Diretor Financeiro  que é o responsável técnico que 

dará orientações contábeis ao Secretário que o procedimento cientifico ou técnico seja bem 

conduzido,  informa que a Lei é somente para dá legitimidade a atos precários anteriormente 

existentes. Para justificar o voto o Vereador Uberdan Cardoso informa que ser ordenador de 

despesas é complicado, pois, qualquer problema acaba recaindo para o responsável da pasta. 

Colocou em 1ª discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 

votos, o (PLE-0035/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo 

único da Lei Municipal 1511/2022 e dá outras providências; O Parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao (PLE-

0035/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo único da Lei 

Municipal 1511/2022 e dá outras providências; Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLE-0035/2022) - Projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo único da Lei Municipal 1511/2022 e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao (PLC-0001/2022) - Projeto de Lei 

Complementar, de autoria do Executivo Municipal, Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 

n° 012, de 11 de dezembro de 2000; Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, 
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sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLC-0001/2022) - Projeto de Lei 

Complementar, de autoria do Executivo Municipal, Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 

n° 012 de 11 de dezembro de 2000; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, favorável ao  (PELOM-0001/2022) - Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal, de 

autoria do Presidente Francisco de Assis, Altera os 1° e 2° do art. 22, da Lei Orgânica Municipal 

e dá outras providências; Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o (PELOM-0001/2022) - Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica Municipal, de autoria do Presidente Francisco de Assis, Altera os 1° e 2° do art. 22, da 

Lei Orgânica Municipal e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, favorável ao (PLLeg-

0041/2022) - PLLeg de autoria do Vereador Francisco  de Assis Damasceno (Chico de Dega), 

que altera a Lei n. 1494, de 02 de abril de 2019, que dispõe sobre a reorganização do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA e dá outras providências; Colocou em 1ª 

discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

(PLLeg-0041/2022) - PLLeg de autoria do Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de 

Dega), que altera a Lei n. 1494, de 02 de abril de 2019, que dispõe sobre a reorganização do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA e dá outras providências; 

Colocou em 2ª discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 

votos, o (PLLeg-0038/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Edivan de Jesus santos 

(Morão) que, denomina Ginásio Aloísio Bitencourt e dá outras providências; Colocou em 2ª 

discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

(PLLeg-0045/2022) - Projeto de Lei de Autoria do Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de 

Dodô), autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo à Correção da Acidez do 

Solo para o Município de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras e Serviços Públicos, 

favorável a (PLLeg-0049/2022) - Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima 

Damasceno, Altera a Lei n° 1685, de 16 de março de 2022, que alterou a Lei Municipal n° 1.457, 

de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre normas para a construção, localização e funcionamento 

de Postos Revendedores Varejistas de Combustíveis Automotivos, Postos Revendedores de Gás 
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Natural Veicular, Postos de Serviços e Postos de Abastecimento no Município de Santo Antônio 

de Jesus; Colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela Maioria 

dos votos, tendo o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito da Kanal Mix) solicitado Votação 

Nominal, tendo o seguinte resultado: Vereador Caíque Pires Barbosa, pela aprovação, Vereador 

Cristiano Sena pela aprovação, Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto) pela aprovação, 

Vereadora Dalva Mercês, pela aprovação, Vereadora Adriana Nogueira (Tia Adriana) pela 

aprovação, Vereador Uberdan Cardoso, votou contra, Vereador José Ailton Santana Almeida,(Ito 

Kanal Mix) votou contra, Vereador Délcio Mascarenhas pela aprovação, Vereador Valdemar 

Barreto de Farias (Dema do Leite) pela aprovação, Vereador Luciano Moura (Cuiuba) se absteve 

do voto, Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) pela aprovação, Vereador Edivan de 

Jesus Santos (Morão) pela aprovação. O PLLeg-0049/2022 - Projeto de Lei de autoria do 

vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, Altera a Lei n° 1685, de 16 de março de 2033, 

que alterou a Lei Municipal n° 1.457, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre normas para a 

construção, localização e funcionamento de Postos Revendedores Varejistas de Combustíveis 

Automotivos, Postos Revendedores de Gás Natural Veicular, Postos de Serviços e Postos de 

Abastecimento no Município de Santo Antônio de Jesus; colocou em discussão, posteriormente 

em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Requerimento de autoria do 

Vereador Dr. Gil, que requer tramitação em regime de urgência às Matérias: PD 34/2022, PD 

35/2022, PD 36/2022, PD 37/2022, PD 39/2022, PD 40/2022, PD 42/2022, PD 43/2022, PD 

44/2022, PD 46/2022, PD 48/2022, PD 49/2022, PD 50/2022, PD 51/2022, PD 52/2022, PD 

53/2022 e PD 54/2022. O Sr. Presidente solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, que se pronunciasse sobre os Projetos de Decretos constantes do Requerimento 

anteriormente aprovado: PD 34/2022, PD 35/2022, PD 36/2022, PD 37/2022, PD 39/2022, PD 

40/2022, PD 42/2022, PD 43/2022, PD 44/2022, PD 46/2022, PD 48/2022, PD 49/2022, PD 

50/2022, PD 51/2022, PD 52/2022, PD 53/2022 e PD 54/2022, tendo todos os membros da 

referida Comissão se pronunciado favorável à todas as matérias. Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 34/2022, 

Projeto de Decreto de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de Honra 

ao Mérito Cultural Pedro Kilkerry ao Sr. Aurismar de Souza Almeida – Homem do Chapéu e dá 

outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 34/2022, Projeto de Decreto de 
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autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de Honra ao Mérito Cultural 

Pedro Kilkerry, ao Sr. Aurismar de Souza Almeida – Homem do Chapéu e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

favorável ao  Projeto de Decreto nº 35/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador 

Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao Sr. 

Djalma Almeida Paixão e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente 

em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 

35/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha de 

Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao Sr. Djalma Almeida Paixão e dá outras providências; 

Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de 

Decreto nº 36/2022, de autoria da Vereadora tia Adriana, que concede Medalha de Honra ao 

Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Antonio José Tibério Sampaio de Souza; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Projeto de Decreto nº 36/2022, de autoria da Vereadora tia Adriana, que concede Medalha de 

Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Sr. Antonio José Tibério Sampaio de Souza; Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer 

Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 

37/2022, Projeto de Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto. 

“Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à Sra. Fátima Cristina Nascimento 

Valverde de Carvalho e dá outras providências; colocou em única discussão, posteriormente em 

única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 37/2022, 

Projeto de Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto. “Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares a Sra. Fátima Cristina Nascimento Valverde 

de Carvalho e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 39/2022, Projeto de Decreto Legislativo de 

autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto. “Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos 

Palmares à Sra. Célia Maria da Silva de Jesus Costa e dá outras providências; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de 
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Decreto nº 39/2022, Projeto de Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês 

Barreto. Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares a Sra. Célia Maria da Silva 

de Jesus Costa e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 40/2022, Projeto de Decreto, de 

autoria do Vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha Teresa Santana para a senhora 

Lusiane Santos de Jesus; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 40/2022, Projeto de Decreto, de 

autoria do vereador Gilvandro Sacramento, Concede Medalha Teresa Santana para a senhora 

Lusiane Santos de Jesus; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 42/2022, Projeto de Decreto de autoria da Vereadora 

Dalva Mercês, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Reginaldo Silva 

Santos e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 42/2022, Projeto de 

Decreto de autoria da Vereadora Dalva Mercês, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry ao Sr. Reginaldo Silva Santos e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 43/2022, 

Projeto de Decreto de autoria do Vereador Danilo Macedo dos Santos, concede Medalha de 

Honra ao Mérito Cultural Pedro Kilkerry, ao Sr. Jocinei Lima da Silva, e dá outras providências; 

Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 43/2022, Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Danilo Macedo dos Santos, concede Medalha de Honra ao Mérito Cultural Pedro 

Kilkerry ao Sr. Jocinei Lima da Silva, e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 44/2022, 

Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Uberdan Cardoso que “Concede Medalha de Honra 

ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Sr. Julio Valério Queiroz Cruz Vilela e dá outras providências; 

Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 44/2022, Projeto de Decreto de Autoria do 

Vereador Uberdan Cardoso que “Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Sr. 
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Júlio Valério Queiroz Cruz Vilela e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 46/2022, 

Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Uberdan Cardoso, a pedido do COMPIRSAJ, que: 

“Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry ao Sr. Antonio Bonfim de Souza e dá 

outras providências.”; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 46/2022, Projeto de Decreto de 

Autoria do Vereador Uberdan Cardoso, a pedido do COMPIRSAJ, que: “Concede Medalha de 

Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Sr. Antonio Bonfim de Souza e dá outras providências; 

Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de 

Decreto nº 48/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Cal de Dodô, Concede Medalha 

de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, à Banda ABC Afro e dá outras providências; Colocou em 

única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Projeto de Decreto nº 48/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Cal de Dodô, 

Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, a Banda ABC Afro e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

favorável ao Projeto de Decreto nº 49/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador 

Luciano Cuiuba, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Sr. Daniel Macedo de 

Jesus e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 49/2022, Projeto de 

Decreto de Autoria do Vereador Luciano Cuiuba, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro 

Kilkerry, ao Sr. Daniel Macedo de Jesus e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 50/2022, 

Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Francisco Damasceno, Concede Medalha de Honra 

ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Padre José Raimundo Galvão e dá outras providências; Colocou em 

única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Projeto de Decreto nº 50/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Francisco 

Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, ao Padre José Raimundo 

Galvão e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 
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aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 51/2022, Projeto de Decreto de Autoria do 

Vereador Francisco Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, à 

Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro–FENACAB e dá outras providências; Colocou em 

única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Projeto de Decreto nº 51/2022, Projeto de Decreto de Autoria do vereador Francisco 

Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry à Federação Nacional do 

Culto Afro Brasileiro–FENACAB e dá outras providências; Colocou em discussão, 

posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 52/2022, 

Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Ito Kanal Mix, Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Pedro Kilkerry, à Srª. Roqueline dos Santos e dá outras providências; colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Projeto de Decreto nº 52/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Ito Kanal Mix, 

Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, à Srª. Roqueline dos Santos e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

favorável ao Projeto de Decreto nº 53/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador 

Valdemar Barreto de Farias, Concede Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, à Srª. 

Raimunda Souza Santos e dá outras providências; colocou em única discussão, posteriormente 

em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 

53/2022, Projeto de Decreto de Autoria do vereador Valdemar Barreto de Farias, Concede 

Medalha de Honra ao Mérito Pedro Kilkerry, à Srª. Raimunda Souza Santos e dá outras 

providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

favorável ao Projeto de Decreto nº 54/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador 

Francisco Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares, ao Sr. 

Edmilson Soares Farias – Niltilnho de Ossain  e dá outras providências; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o ao 

Projeto de Decreto nº 54/2022, Projeto de Decreto de Autoria do Vereador Francisco 

Damasceno, Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares, ao Sr. Edmilson Soares 

Farias – Niltilnho de Ossain  e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 
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votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Requerimento de autoria da Vereadora 

Dalva Mercês e o Vereador Caíque Barbosa, que requer tramitação em regime de urgência do 

PLE 36/2022 – Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera a Lei Municipal 917/07 

– Farmacêutico - e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Parecer da Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao PLE 36/2022 – Projeto de Lei de autoria do 

Executivo Municipal, Altera a Lei Municipal 917/07 – Farmacêutico - e dá outras providências; 

Coloca em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade 

dos votos o PLE 36/2022 – Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera a Lei 

Municipal 917/07 – Farmacêutico - e dá outras providências. E não havendo mais assuntos a 

serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a 

Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º 

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, 

por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 34ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 07 de novembro de 2022.  

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no 

Centro Cultural, situado na Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, sob a Presidência do seu titular, 

Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. O Sr. 

Presidente solicitou da 2ª Secretária, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho, que 

fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Sem Material de 

Expediente a ser lido, o Sr. Presidente transformou em Sessão SOLENE, com objetivo de 

entrega de Medalha Cultural Pedro Kilkerry. O Sr. Presidente formou Comissão com os 

Vereadores Délcio Mascarenhas, Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite) Dalva Mercês 

para recepcionarem as Autoridades. Convidou, para compor a Mesa: Prefeito Genival Deolino, 

Secretária de Cultura Sr.ª Silvia Brito, Secretária de Educação Sr.ª Renilda, Comandante do 

Corpo de Bombeiro Sr. Adriano, Subtenente 14º Batalhão, Sr.ª Boechat, Secretário SMTT, Sr. 

Bittencourt, Sr.ª Juliana Silva, Sr. Marcelo Santos. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso 

que saúda a todos e informa que o objetivo da Sessão e homenagear pessoas que, de certa forma, 

ajudam ou ajudaram a fomentar a Cultura no município; lamenta viver em um país que não 

celebra a memória da sua gente e por isso a Câmara de Vereadores está de parabéns  por celebrar 

a memória do Pedro Kilkerry. Informa que o mesmo nasceu em Santo Antônio de Jesus, porém 

teve seu nome reconhecido fora do país; exerceu a Advocacia por pouco tempo pois faleceu com 

apenas 33 anos de idade, não deixou um livro, mas deixou várias poesias e crônicas que 

marcaram a década de 60. Informa que há dois remédios contra o mal, o sorriso e a poesia, no 

longo da história vários poetas foram esquecidos, que não se enquadraram nas escolas literárias, 

lamenta que não se fale de Pedro Kilkerry nas escolas e sua memória está se perdendo com a 

nova geração. Parabeniza a Câmara pelo Sessão Especial em homenagem ao Pedro Kilkerry. 

Concedeu a Palavra ao Mestre de Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado 

Padre José Raimundo Galvão, onde concedeu a Medalha Pedro Kilkerry, através do Decreto   

52/2022, de autoria do Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega). Com a palavra 

o Padre José Raimundo Galvão que saúda a todos e informa da importância de ter um evento 

que homenageie Pedro Kilkerry, informa que sempre atuou na área da Educação, porém, a área 
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religiosa o acompanha há muito tempo. Concedeu a Palavra ao Mestre de Cerimônia que fez a 

leitura da biografia do Homenageado, Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro–FENACAB 

onde concedeu a Medalha Pedro Kilkerry através do Decreto 53/2022, de autoria do Vereador 

Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega). Para receber a homenagem representando a 

FENACAB, Sr. Marcelo Santos, que saúda a todos e agradece pela honraria e reforça a defesa 

das religiões Matrizes Africanas, informa que a Medalha pertence a FENACAB mas também a 

todos que tenham titularidade das casas pertencentes a Matrizes Africanas.  Concedeu a Palavra 

ao Mestre de Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado Aurismar de Souza 

Almeida – Homem do Chapéu, onde concedeu a Medalha Pedro Kilkerry, através do Decreto 

44/2022, de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil). Concedeu a palavra ao 

Sr. Aurismar de Souza Almeida – Homem do Chapéu que saúda a todos e informa da 

importância da arte e de seus apreciadores, lamenta que os artistas locais não são valorizados e 

que há mais representações dos artistas locais fora do município. Parabeniza a todos os 

envolvidos pelo reconhecimento de pessoas que desenvolve a Arte e a Cultura do município, por 

fim recitou uma poesia com o tema Santos. Concedeu a Palavra ao Mestre de Cerimônia que fez 

a leitura da biografia da Homenageada a Sr.ª Raimunda Souza Santos, onde concedeu a Medalha 

Pedro Kilkerry através do Decreto 55/2022, de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias 

(Dema do Leite). Concedeu a palavra a Sr.ª Raimunda Souza Santos que saúda a todos e 

agradece a todos e em especial o Vereador Dema do Leite, informa que como Professora 

trabalhou para amenizar as desigualdades do ensino. Informa que por 4 anos fez um trabalho 

voluntário na área da Educação, agradece pelo reconhecimento. Concedeu a Palavra ao Mestre 

de Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado Antônio José Tibério Sampaio de 

Souza, onde concedeu a Medalha Pedro Kilkerry através do Decreto 45/2022, de autoria da 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana). Concedeu a palavra a Antônio 

José Tibério Sampaio de Souza que saúda a todos e agradece a todos os Vereadores e em 

especial a Vereadora Tia Adriana em homenageá-lo pois é um defensor da Arte e da Cultura. 

Expressa sua gratidão por sua esposa que o sempre acompanhou. Concedeu a Palavra ao Mestre 

de Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado Reginaldo Silva Santos, onde 

concedeu a Medalha Pedro Kilkerry, através do Decreto 46/2022, de autoria da Vereadora Dalva 

Mercês. Concedeu a palavra ao Sr. Reginaldo Silva Santos que saúda a todos e faz uma reflexão 

que não seja negro somente o novembro, que seja sempre negro a luta racial que acontece todos 

os dias. Agradece aos seus familiares e a Vereadora Dalva Mercês pela honraria. Informa que 

sempre amou a arte e a música e que sempre contribui na cultura do município, se coloca à 
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disposição para expandir a arte no município, e que a memória do Perdro Kilkerry seja 

preservada e que sua arte nunca perca o brilho. Que a Câmara seja sempre um alicerce para a 

comunidade. Concedeu a Palavra ao Mestre de Cerimônia que fez a leitura da biografia do 

Homenageado, Jocinei Lima da Silva onde concedeu a Medalha Pedro Kilkerry através do 

Decreto 47/2022, de autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto). Concedeu a palavra 

ao Sr. Jocinei Lima da Silva que saúda a todos e agradece a todos e informa da arte que é a 

Capoeira, e da importância de inserir o esporte nas comunidades. Concedeu a Palavra ao Mestre 

de Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado, Banda ABC Afro, através do 

Decreto 50/2022, de autoria do Vereador Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô). Concedeu a 

palavra ao Sr. Edmilson Representante da Banda ABC Afro, que saúda a todos e informa da 

importância de cultivar a Arte e Cultura no município; informa que o Projeto é social e que 

trabalha com a comunidade carente e solicita ao Poder Público que tenha um olhar pelas 

Comunidades Carentes no município. Concedeu a Palavra ao Mestre de Cerimônia que fez a 

leitura da biografia do Homenageado, Júlio Valério Queiroz Cruz Vilela, onde concedeu a 

Medalha Pedro Kilkerry através do Decreto 48/2022, de autoria do Vereador Uberdan Cardoso. 

Concedeu a palavra ao Sr. Júlio Valério Queiroz Cruz Vilela que saúda a todos e agradece ao 

Vereador Uberdan Cardoso pela honraria, informa das dificuldades que passou e que é o 

primeiro Advogado da família, jovem, negro e sem perspectiva. Informa da importância de 

Politicas Públicas para a juventude, para cuidar dos nossos adolescentes. Informa que ajudou a 

implantar o Estatuto da Desigualdade Racial no Município. Concedeu a Palavra ao Mestre de 

Cerimônia que fez a leitura da biografia do Homenageado, Antônio Bonfim de Souza, onde 

concedeu a Medalha Pedro Kilkerry através do Decreto 49/2022, de autoria do Vereador 

Uberdan Cardoso. Concedeu a palavra a Sr. Antônio Bonfim de Souza que saúda a todos e 

agradece ao Vereador Uberdan Cardoso pela honraria; e a todos que reconhecem a sua luta para 

levar cultura, arte e laser para a população. Concedeu a palavra a Secretária de Cultura Sílvia 

Brito, que saúda a todos e agradece a todos pelos depoimentos e reconhecimento. Informa que a 

Secretaria de Cultura propôs a Medalha Pedro Kilkerry para as pessoas que se destacaram no 

município na área da Cultura e mais importante é o reconhecimento em vida. Agradece a sua 

equipe e ao Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Concedeu a palavra ao 

Prefeito Genival Deolino que saúda a todos e informa da alegria de participar da Medalha  de 

honra Pedro Kilkerry, informa que a Prefeitura tem contado com diversos parceiros na execução 

da promoção da desigualdade social e do racismo, informa que, regulamentou o Estatuto da 

Igualdade Racial, foi dado posse ao Conselho  Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Foi 
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realizado cursos com os Servidores Públicos para conscientização antirracista. Foi dada liberação 

dos alvarás para Baianas do Acarajé; informa que está à disposição nas construções das pautas 

raciais. Parabeniza todos os homenageados. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega) Informa que há várias pessoas que representam a Cultura no 

município e que o Projeto da Medalha de honra Pedro Kilkerry está no segundo ano, informa que 

Pedro Kilkerry deixa o exemplo e legado da sua história que viveu de arte. Informa que está à 

frente do Poder Legislativo e tem feito sua contribuição para melhorias da comunidade.  E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 
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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 35ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 16 de novembro de 2022.  

Aos dezesseis dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu Vice-Presidente, Vereador Valdemar Barreto de Farias, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse 

a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, 

que constou de: (PDL-0055/2022) - Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares 

ao Grupo K7Mob e dá outras providências; (IN-0202/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA 

VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe sobre a necessidade de realizar a limpeza e 

capinagem das Ruas do Bairro São Paulo, neste Município; (IN-0203/2022) - Indicação de 

autoria do Vereador Uberdan Cardoso, que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

Sr. Genival Deolino Souza, que sejam feitos urgentemente os serviços de capina, poda, varrição 

e coleta de resíduos sólidos da Av. ACM; (IN-0204/2022) - Indicação de autoria do Vereador 

Edivan de Jesus Santos que indica ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Genival Deolino 

Souza, e a secretaria de Serviços Públicos, Sr. Roque Sampaio a necessidade de limpeza com 

Capinação, varrição e poda de árvores na Praça do Conjunto Residencial Providência (URBIS 

IV), neste município. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO 

EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, 

que também sem oradores, foi encerrado. O Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA, 

Concedendo a Palavra, em Questão de Ordem ao Vereador Délcio Mascarenhas que requereu 

Vista ao PLC-0001/2022 - Projeto de Lei Complementar, de autoria do Executivo Municipal, 

acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 012, de 11 de dezembro de 2000, que foi 

concedido. Colocou em 2ª discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o (PLE-0028/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, 

Institui a Gratificação pelo Exercício da Atividade de Motorista de Viatura Operacional da 

Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências; Colocou em 2ª 

discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o PLE-

0029/2022) - Projeto de Lei de autoria do executivo municipal, Regulamenta as regras relativas à 
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atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de 

contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos conforme determina o artigo 7°, 3° da 

lei federal 14.133 de 2021 e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, a Emenda Modificativa apresentada pela 

Vereadora Dalva Mercês, que altera o § 1º do art. 1º, § 1º do art. 2º, e § 1º do art. 3º, do (PLE-

0034/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a delegação de 

competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de 

processos licitatórios, de prestação de contas, entre outros; Colocou em 2ª discussão, 

posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLE-0034/2022) - 

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a delegação de competências e 

autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de processos 

licitatórios, de prestação de contas, entre outros, com a Emenda Aprovada nesta Sessão; Colocou 

em 2ª discussão, posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

(PLE-0035/2022) - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Altera o anexo único da 

Lei Municipal 1511/2022 e dá outras providências; Colocou em 2ª discussão, posteriormente em 

2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PELOM-0001/2022) - Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do Presidente Francisco de Assis, Altera os 1° e 2° 

do art. 22 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências; Colocou em 2ª discussão, 

posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o (PLLeg-

0041/2022) - PLLeg de autoria do Vereador Francisco Damasceno (Chico de Dega), que altera a 

Lei n. 1494, de 02 de abril de 2019, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – CODEMA e dá outras providências; Colocou em 2ª discussão, 

posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela Maioria dos votos, tendo o Vereador José 

Ailton Santana Almeida (Ito da Kanal Mix) solicitado Votação Nominal, Vereador Caíque Pires 

Barbosa, pela aprovação, Vereadora Dalva Mercês, pela aprovação, Vereador Cristiano Sena, 

pela aprovação, Danilo Macedo, pela aprovação, Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. 

Gil|), pela aprovação, Vereador Edivan de Jesus (Morão),pela aprovação, Vereador Valdemar 

Barreto de Farias (Dema do Leite), pela aprovação, Vereador Délcio Mascarenhas, pela 

aprovação, aprovado, Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito da Kanal Mix) votou contra, 

tendo o seguinte resultado: aprovado com 8 votos a favor, 01 voto contra. o PLLeg-0049/2022 - 

Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, Altera a Lei n° 

1685, de 16 de março de 2022, que alterou a Lei Municipal n° 1.457, de 11 de julho de 2018, que 

dispõe sobre normas para a construção, localização e funcionamento de Postos Revendedores 

Varejistas de Combustíveis Automotivos, Postos Revendedores de Gás Natural Veicular, Postos 

de Serviços e Postos de Abastecimento no Município de Santo Antônio de Jesus; Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 
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Requerimento de autoria do Vereador Dr. Gil, que requer tramitação em regime de urgência às 

Matérias: PD 55/2022, PD 56/2022, PD 57/2022, PD 58/2022, PD 59/2022. O Sr. Presidente 

solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se pronunciasse sobre os 

Projetos de Decretos constantes do Requerimento anteriormente aprovado: PD 55/2022, PD 

56/2022, PD 57/2022, PD 58/2022, PD 59/2022, tendo todos os membros da referida Comissão 

se pronunciado favorável à todas as matérias. Colocou em discussão, posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 55/2022, Projeto de Decreto de 

autoria do Vereador Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô), Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Zumbi dos Palmares ao Grupo K7Mob dá outras providências; Colocou em única 

discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Projeto de Decreto nº 55/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Carlos de Oliveira 

Ramos (Cal de Dodô), Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao Grupo 

K7Mob dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 56/2022, Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto), Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos 

Palmares à  Srª. Nilza Nascimento Ferreira – Mãe Nilza d´Oxum e dá outras providências; 

Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 56/2022, Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto), Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos 

Palmares à  Srª. Nilza Nascimento Ferreira – Mãe Nilza d´Oxum e dá outras providências; 

Colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de 

Decreto nº 57/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto), 

Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares à  Srª. Francisca Nunes de Jesus e dá 

outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 57/2022, Projeto de Decreto de 

autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto), Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Zumbi dos Palmares à Sr.ª. Francisca Nunes de Jesus e dá outras providências; Colocou em 

discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer 

Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 

58/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Edivan Santos (Morão), Concede Medalha 

de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao  Sr. Roberto Santos do Vale e dá outras 

providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos, o Projeto de Decreto nº 58/2022, Projeto de Decreto de autoria do 
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Vereador Edivan Santos (Morão), Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao  

Sr. Roberto Santos do Vale e dá outras providências; Colocou em discussão, posteriormente em 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o Parecer Verbal da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Decreto nº 60/2022, Projeto de 

Decreto de autoria do Vereador Luciano Gomes Moura (Cuiuba), Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Zumbi dos Palmares ao Sr. Francisco José da Silva e dá outras providências; Colocou em 

única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, 

o Projeto de Decreto nº 60/2022, Projeto de Decreto de autoria do Vereador Luciano Gomes 

Moura (Cuiuba), Concede Medalha de Honra ao Mérito Zumbi dos Palmares ao Sr. Francisco 

José da Silva e dá outras providências. O Presidente encerrou a Sessão Ordinária, dando início a 

Sessão Especial em alusão ao dia de Prevenção ao Combate de Diabetes, convida o Vereador 

Cristiano Sena para assumir a Presidência e dá início a Sessão Especial. Com a palavra o 

Vereador Cristiano Sena que saúda a todos e informa da importância de falar sobre o Diabetes e 

que o dia 14.11 é dia do combate prevenção ao Diabetes, convida para compor a Mesa: Dr. 

Tenison Reis, Dr.ª Júlia Coutinho, Dr.ª Laura Capote, para representar os pacientes diabéticos o 

Sr. Índio, Sr.ª Rose Bulhões, Enfermeira Juliana  Miranda. Concedeu a palavra ao Sr. Índio que 

saúda a todos e informa que se orgulha do Vereador Cristiano Sena por ter realizado o IDSAJ, 

informa que é diabético e encontrou no Instituto apoio para cuidar da doença, informa que possui 

algumas limitações e que é necessário ter disciplina para controlar a doença.  Informa sobre a 

construção da Sede do IDSAJ e informa que é uma conquista para todos. Com a palavra o Drº 

Tenison Reis que saúda a todos e informa que o diabetes é uma doença assintomática e difícil de 

prevê, informa que as limitações do corpo vem com o tempo, parabeniza o Vereador Cristiano 

Sena  por idealizar o Projeto que já salvou tantas vidas e da parceria com o Instituto José 

Silveira, parabeniza o Deputado Federal Antônio Brito, por disponibilizar verbas para construção 

da Sede, se coloca à disposição do IDSAJ. Com a palavra a Sr.ª Rose Bulhões que saúda  a todos 

e informa da importância da data 14.11,  que é dia do Combate Prevenção ao Diabetes, informa 

que a SMAS dispõe de equipamentos e espaço para receber a população assim como o CRAS e 

CREAS, informa que são compostos de Equipe Psicossocial para atender a população e sobre a 

importância da parceria com o IDSAJ. Concedeu  a palavra a Enfermeira Juliana Miranda que 

saúda a todos e lamenta que o plenário não está cheio, sabe da importância de divulgar a diabetes 

e da criação de Políticas Públicas para ajudar pessoas com diabetes, informa que com a parceria 

de Deputados e com a doação do terreno pela Prefeitura a Sede do IDSAJ está saindo do papel, 

informa que a educação preventiva é o melhor remédio para cuidar da diabetes, e a importância 

do paciente saber como funciona a doença para que as complicações não atinja diretamente sua 

vida. Informa da importância da equipe multidisciplinar voluntaria do IDSAJ,  informa que a 

diabetes tem Políticas Públicas voltadas para o diabetes, informa sobre os Projetos Sociais do 
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IDSAJ  e da importância de interação dos pacientes, informa que tem cadastrados 820 diabéticos 

no IDSAJ no período de 1 ano e 4 meses, informa da importância da nova Sede do IDSAJ para 

atender mais pessoas, informa que dos 820 cadastrados, 289 fazem uso de insulinas e que  19 são  

menores de 20 anos, 382 acima de 60 anos. Informa que o IDSAJ atualmente atende 14 

municípios da região, informa que tem interesse em se comunicar com os municípios vizinhos 

para fazer parcerias. Informa que desde setembro 2021 a outubro de 2022 mais de 10.000 

atendimentos, informa que a parceria com a Fundação José Silveira tem ampliado as consultas e 

exames, informa que há rastreamentos para identificar os novos diabéticos, por ser uma doença 

silenciosa muitos não sabem que são diabéticos e da importância de se cuidar com mudanças de 

hábitos. Informa sobre a importância de elaboração de Políticas Públicas, agradece ao Deputado 

Federal Antônio Brito pelo apoio ao IDSAJ. Informa da importância da saúde emocional do 

paciente com diabetes e da importância do Psicólogo para o tratamento. Com a palavra o 

Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr.Gil) que saúda a todos e informa que exerce a 

profissão de Médico há 35 anos e nesse período teve vários pacientes com diabetes e informa 

que o diabetes é uma doença tranquila para quem se cuida, porém, o paciente que não tem os 

devidos cuidados tem sérios riscos.  Informa que os três pilares que são: dieta, remédios e 

exercício têm que está presente na vida do diabético. Concedeu a palavra com a Dr.ª Júlia 

Coutinho que saúda a todos e parabeniza a Enfermeira Juliana pela explanação sobre o IDSAJ, 

parabeniza o IDSAJ pelo excelente trabalho desenvolvido no município, e pelo idealizador 

Cristiano Sena por se importar com uma doença tão siliciosa que mata tantas pessoas. Informa 

que é voluntária do IDSAJ, é que todos que estão lá estão trabalhando por amor, informa da 

importância de conhecer sobre a doença pois quando os primeiros sintomas chegarem todos já 

reconheçam e procure um Médico. Informa sobre os dados estatísticos da doença no Brasil e no 

Mundo, informa que os órgãos que fiscalizam a doença alteram para o índice elevado da doença.  

Informa que 2022 está fazendo 100 anos da descoberta da insulina, porém, muito inda precisa ser 

feito para a população diabética, lamenta que pessoas morrem por conta da doença, onde adquire 

várias outras doenças. Lamenta que não há investimentos para custear a doença, se faz 

necessário ter Politicas Pública voltada para prevenção do diabetes, porém, precisa ter qualidade 

de vida, vida saudável, boa alimentação e exercício físico constantes. Informa que há 28 anos a 

equipe do Sedeba se formou para combater a diabetes.  Foi considerado o primeiro centro de 

diabetes do brasil e tem como missão salvar vidas, e assim levamos para o IDSAJ os mesmos 

moldes do Sedeba para salvar vidas. Com a palavra o Vereador Cristiano Sena parabeniza a Drª 

Júlia por está empenhada na causa dos pacientes diabéticos e pela sua explanação, informa que 

80% dos pacientes da Clínica dos Rins vai a óbito, não somente com falência renal e sim por 

conta da retinopatia e problemas relacionados a diabetes, por isso necessidade de prevenção, e da 

necessidade de Políticas Públicas voltadas a prevenção ao diabetes. Informa sobre o Dr. João que 
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é voluntario do IDSAJ e está desempenhando um ótimo trabalho no combate a diabetes. Com a 

palavra da Vereadora Dalva Mercês que saúda a todos e parabeniza o Vereador Cristiano Sena 

pelo IDSAJ e por montar uma equipe de excelência; parabeniza a Dr.ª Júlia pela explanação. 

Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Kanal Mix) que saúda a todos e 

parabeniza Dr.ª Júlia pela explanação e curiosidades sobre a doença, lamenta que sua mãe 

faleceu e tinha Diabetes, lamenta, pois, o plenário está vazio e que as pessoas perderam a 

palestra sobre o Diabetes. Com a palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e 

lamenta que a população não compareceu à Sessão Especial para entender sobre a doença, 

parabeniza o Vereador Cristiano Sena por levar o IDSAJ à população do município. Com a 

palavra o Vereador Cristiano Sena que agradece a todos os membros do IDSAJ e todos que 

direta e indiretamente contribuíram para o crescimento do IDSAJ, agradece a Dra. Julia e a 

Enfermeira Juliana por explanar sobre o IDSAJ e sobre o diabetes, agradece a todos os 

Vereadores que participaram da Sessão Especial.  E não havendo mais assuntos a serem tratados, 

de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de 

Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente 

Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores 

que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 

 

 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 101



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata 36ª Sessão Ordinária 21.11.2022    doc.doc 

1 de 5 

ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 36ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 21 de novembro de 2022.  

Aos vinte e um dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu Vice-Presidente, Vereador Valdemar Barreto de Farias, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse 

a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, 

que constou de: (IN-0205/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA 

ADRIANA- Que dispõe sobre a necessidade de realizar e capinagem das ruas do Benício;  (IN-

0206/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Dispõe sobre a 

necessidade de realizar limpeza e capinagem na Rua Nova do Cajueiro; (IN-0207/2022) - 

INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe sobre a 

necessidade de realizar complemento da obra iniciada na II Rua do Gravatá, próximo ao 

Residencial Esperança, neste Município; (IN-0208/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA 

VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe sobre a necessidade de realizar limpeza e 

capinagem das ruas do Gravatá, próximo ao Residencial Esperança, neste município; (IN-

0209/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor 

Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, que proceda a limpeza e roçagem da Terceira Travessa do Açougue Velho, 

neste município; (IN-0210/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto ao 

Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de Souza, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que proceda a limpeza e roçagem da Rua Alagoas 

(Antes do Porto Seco), neste município; (IN-0211/2022) - Indicação de autoria da Vereadora 

Dalva Mercês Barreto ao Excelentíssimo Senhor Gestor Municipal, Sr. Genival Deolino de 

Souza, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que proceda manutenção e 

a troca de lâmpadas nos postes de iluminação pública localizados no Bom Conselho, (Em frente 

à entrada do Benfica), neste município. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início 

ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE 

EXPEDIENTE, que também sem oradores, foi encerrado. O Sr. Presidente informou que esta 

Sessão tem como objetivo homenagem ao Dia da Consciência Negra, instituído através da Lei 
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Municipal nº 1426, requerida pelo Vereador Uberdan Cardoso. Concedeu a palavra ao Vereador 

Uberdan Cardoso que saúda a todos e informa que a Sessão é Especial em celebração pelo Dia 

Nacional da Consciência Negra, para compor a Mesa: Capitã Iza, Sr.ª Emanuela Silva, Sr.ª 

Jaqueline Cortez, Sr. Ailton Ferreira, Sr. Marcelo Santos, Sr.ª Silvia Brito. Solicita a todos que 

fiquem de pé para ouvir a execução do Hino Nacional. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia 

– Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia dos Homenageados: O Dia Nacional de Zumbi e 

da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro o dia simboliza a resistência e 

a reflexão sobre a importância da ancestralidade dos povos africanos no Brasil, por meio da 

homenagem do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, morto em uma emboscada pelas tropas 

coloniais brasileiras, no ano de 1695, após sucessivos ataques. Zumbi, que teve sua cabeça 

exibida em praça pública. Informa que um Projeto de Lei 1426/2017, de autoria do Vereador 

Uberdan Cardoso, dispõe sobre a comemoração da Semana da Municipal da Consciência Negra. 

Concedeu a palavra a Sr.ª Emanuela dos Santos Silva, que saúda a todos e agradece ao 

Vereador Uberdan Cardoso pelo convite e informa da importância do Vereador na sua trajetória 

como educador. Informa que como mulher negra e pobre nunca se deixou levar pelos 

julgamentos, informa que na Faculdade que cursou não tinha representatividade, e assim se 

tornou muito difícil romper as barreiras do racismo estrutural, lamenta que em cargos de alta 

remuneração não há negros, informa que foi a primeira Procuradora negra no Estado do Ceará; 

informa que ainda choca vê um negro em um cargo elevado na sociedade, Mulher Negra precisa 

conhecer o seu papel na sociedade e o seu valor no meio que vive; informa da importância das 

entidades Públicas e Privadas devem refletir a diversidade étnico racial dos seus efetivos, 

infelizmente não empresas privadas também tenha o racismo estrutural, é muito difícil vê um 

negro no alto escalão das empresas. Informa que é preciso Politicas Públicas e ações afirmativas 

antirracistas, é preciso se posicionar, buscar promoção de igualdade racial para defender seus 

direitos, temos que lutar todos os dias do ano e não somente no mês de novembro. Lamenta que 

a Mulher Negra sofre com homicídios e violência doméstica, e por isso a importância de 

Políticas Públicas voltadas para Mulher Negra. Informa da importância do negro ter voz na 

sociedade, de falar das necessidades e anseios, é preciso mobilizar a sociedade. Passou a Palavra 

ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o 

título de cidadão o Sr. Ailton Santos Ferreira através do Decreto nº 22/2022 com autoria do 

Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto). Com a palavra o Sr. Ailton Santos Ferreira que 

saúda a todos e informa que cada negro tem sua história de lutas e conquistas, lamenta que 

sempre houve racismo de todas formas possíveis, lamenta que a forma pejorativa de fala foi 

sendo normatizadas, tais como: nega maluca, cabelo de bombril entre tantas outras falas. 

Lamenta, que negro sofre pela falta de trabalho, de reconhecimento, pela falta de salário pela 

intolerância entre outras coisas. Lamenta que brancos crescem achando que é superior e negros 

achando que são inferiores sem saber que somos todos iguais, é preciso dá um basta. Precisa ter 

uma sociedade justa e igualitária. Lamenta que a desigualdade afastou as pessoas. Informa que a 
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Bahia é um estado de pessoas negras e que na politica isso não se reflete. Lamenta que os negros 

são subjugados com a criminalidade, pessoas negras são vistas como ameaça, assim como o 

candomblé que é predominantemente uma religião negro, informa que está à disposição para 

trabalhar contra a desigualdade social e racial. Parabeniza a Câmara de Vereadores por trazer um 

tema tão relevante e reconhecer aqueles que de alguma forma fizeram a diferença. Solicita a 

todos que fiquem de pé para ouvir a execução do Hino Nacional. Passou a Palavra ao Mestre de 

Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia da Sr.ª Lusiane Santos de Jesus para 

receber a Medalha Tereza Santana – Resolução 09/2021, através do Decreto 43/2022, de autoria 

do Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr.Gil). Concedeu a palavra Sr.ª Lusiane Santos de 

Jesus que saúda a todos e agradece ao Vereador Dr. Gil pela honraria e exalta o papel da Mulher 

Preta e pobre na sociedade, informa que como comunicadora tem um papel importante pois está 

desenvolvendo o trabalho em uma área conhecida como uma profissão masculina. Informa que 

lugar da mulher é onde ela quiser. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, 

que fez a leitura da biografia Emanuela dos Santos Silva para receber a Medalha Zumbi dos 

Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 37/2022, de autoria do Vereador Uberdan 

Cardoso. Com a palavra Emanuela dos Santos Silva, agradece ao Vereador Uberdan Cardoso e 

informa que a medalha sirva de inspiração a todas as mulheres negras. Passou a Palavra ao 

Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia Roberto Santos do Vale, 

para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 59/2022, 

de autoria do Vereador Edivan de Jesus Santos (Morão). Com a palavra o Sr. Roberto Santos do 

Vale que saúda a todos e agradece pela honraria. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – 

Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, Nilza Nascimento Ferreira – Mãe Nilza d´Oxum 

para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 57/2022, 

de autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto). Com a palavra Sr.ª Nilza Nascimento 

Ferreira – Mãe Nilza d´Oxum que saúda a todos e informa da importância de Zumbi dos 

Palmares para Comunidade Negra pois, através dos seus atos, hoje os negros têm vez e voz. 

Parabeniza a todos os Vereadores pela Sessão Especial em alusão ao Zumbi dos Palmares, 

informa da importância de que os negros tenham consciência dos seus direitos. Passou a Palavra 

ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, Francisco José da Silva 

– para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 60/2022 

de autoria do Vereador Luciano Moura (Cuiuba). Com a palavra o Sr. Francisco José da Silva 

que saúda a todos e agradece pela honraria. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – 

Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, Djalma Almeida Paixão – para receber a Medalha 

Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 39/2022 de autoria do Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil). Com a palavra ao Sr. Djalma Almeida Paixão que saúda 

a todos e agradece ao Vereador Dr. Gil pela honraria e homenageia o dia da Consciência Negra 

contando a história de Zumbi dos Palmares.  Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – 

Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, Fátima Cristina Nascimento Valverde de 
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Carvalho – para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do 

Decreto 40/2022, de autoria da Vereadora Dalva Mercês. Com a palavra a Sr.ª Fátima Cristina 

Nascimento Valverde de Carvalho que saúda a todos e informa que é uma honra participar de 

uma cerimônia com esse tema; agradece a Vereadora Dalva Mercês pela honraria, informa que 

trabalha com projetos culturais e fala da importância de trazer a juventude para o teatro. Passou a 

Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, Célia Maria da 

Silva de Jesus Costa – para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, 

através do Decreto 41/2022, de autoria da Vereadora Dalva Mercês. Com a palavra a Sr.ª Célia 

Maria da Silva de Jesus Costa   que saúda a todos e agradece a Vereadora Dalva pela honraria.  

Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, 

Edmilson Soares Farias – Niltinho – para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 

03/2018, através do Decreto 42/2022, de autoria do Vereador Francisco de Assis Damasceno 

(Chico de Dega). Com a palavra o Sr. Edmilson Soares Farias – Niltinho que saúda a todos e 

agradece a todos pelo tributo; informa que sua mãe Tereza criou seus filhos vendendo acarajé e 

tem muito orgulho da sua trajetória. Informa que já passou vários preconceitos e que isso 

fortaleceu sua trajetória. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a 

leitura da biografia do Grupo 7KMob – para receber a Medalha Zumbi dos Palmares – 

Resolução 03/2018, através do Decreto 57/2021, de autoria Carlos de Oliveira Ramos (Cal de 

Dodô). Com a palavra o Representante do Grupo 7KMob, Sr. Gustavo Santos que saúda a todos 

e agradece ao Vereador Cal de Dodô pelo reconhecimento. Passou a Palavra ao Mestre de 

Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia de Francisca Nunes de Jesus para 

receber a Medalha Zumbi dos Palmares – Resolução 03/2018, através do Decreto 58/2022, de 

autoria Danilo Macedo (Danilo do Alto). Com a palavra a Sr.ª Francisca Nunes de Jesus que 

saúda a todos e agradece a Câmara por reconhecer o trabalho de pessoas negras no município.  

Com a palavra a Secretária de Cultura Silvia Brito que saúda a todos e informa que as baianas 

de acarajé receberão um alvará para que sejam microempreendedoras no município.  Com a 

palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e parabeniza a 

Secretária de Cultura pelo apoio a Cultura e às Baianas do município. Com a palavra o Vereador 

Cristina Sena que saúda a todos e parabeniza a Secretária de Cultura pelo trabalho de excelência 

que vem desenvolvendo, a todos os convidados e homenageados, informa que já sentiu na pele 

discriminação e preconceito, porém, não se abateu por palavras e por isso sempre esteve de 

cabeça erguida e tem orgulho da sua essência e educação. Com a palavra o Sr. Marcelo Santos 

que saúda a todos e parabeniza aos Vereadores pela Sessão Especial, parabeniza a todos os 

homenageados e informa que todas as vezes que foram a Ceprome e a Comissão e Direitos 

Humanos, sempre tiveram apoio, informa que não precisa ser Vereador para lutar por justiça, 

igualdade e combater a discriminação; parabeniza a Secretária de Cultura Silvia Brito por 

promover Cultura no município, informa que já houveram várias injustiças no município e 

preconceito, porém, sempre combateu as injustiças. Informa que o Ministério Público quis 
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intervir  para adaptação acústica com os barracões de Candomblé, e caracterizou as vendedoras 

de acarajé como vendedoras ambulantes; informa que trouxe para o município uma coordenação 

Regional da Abam e propôs a criação da Lei que legalizou o ofício das Baianas de Acarajé e foi 

criado o dia das Baianas de Acarajé. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que agradece 

a todos os homenageados, e informa que é preciso fazer o exercício cotidiano do combate ao 

racismo, e que é preciso repensar as falas para não normalizar o racismo; lamenta que o negro 

tem três vezes mais possibilidade de morrer por bala no Brasil, lamenta que ainda existe o 

racismo embutido no cotidiano.  E não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para 

constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim 

desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  
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______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 
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______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  
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______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  
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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 37ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 29 de novembro de 2022.  

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse 

a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 

161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. 

Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, 

que constou de: (OF-0040/2022) - Oficio de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, solicita o 

espaço da Tribuna Livre para a Professora Carla de Quadros e a Delegada de Polícia Corina 

Lopes onde irão falar sobre o Dia D em defesa das Mulheres; (MOC-0020/2022) - Moção de 

autoria da Vereadora Dalva Mercês, de parabéns a Associação Comercial de Santo Antônio de 

Jesus (ACESAJ); (MOC-0021/2022) - Moção de autoria da Vereadora Adriana Nogueira, de 

parabéns em homenagem ao dia 25 de novembro dia da Baiana de Acarajé; (PDL-0060/2022) - 

Projeto de Decreto de autoria do Vereador Francisco Damasceno, Concede Título de Cidadania 

ao Sr. Nilson Soares Castelo Branco, e dá outras providências; (PDL-0061/2022) - Projeto de 

Decreto de autoria do Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil), Concede Título de 

Cidadania do Sr Lino José Pessoa de Oliveira; (PDL-0063/2022) - Projeto de Lei de Decreto 

Legislativo de autoria da Vereadora Dalva Mercês Barreto, que concede Título Honorífico de 

Cidadã Santantoniense para a Sra. Ivete Alves do Sacramento, como forma de reconhecimento 

pelos seus relevantes serviços prestados ao Município de Santo Antonio de Jesus e seu povo; 

(PDL-0064/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Uberdan Cardoso, Concede Título 

de Cidadania a Sra. Joanice de Jesus Carvalho e dá outras providências; (PDL-0065/2022) - 

Projeto de Decreto de autoria do vereador Uberdan Cardoso, Concede Título de Cidadania ao Sr. 

José Humberto Santana Matos e dá outras providências; (IN-0216/2022) - Indicação de autoria 

de autoria da Vereadora Dalva Mercês, realizar a recuperação do calçamento da Rua São 

Bartolomeu Bairro do Amparo, próximo ao antigo Posto de Saúde, neste Município; (IN-

0217/2022) - Indicação de autoria da Vereadora Dalva Mercês, solicita que proceda a Limpeza e 
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a instalação de um contêiner, na Avenida Vereador João Silva ao lado da Unidade da Saúde da 

Família, neste Município; (IN-0215/2022) - Indicação do Vereador Cal de Dodô que solicita, na 

forma regimental, a instalação de banheiro químico para atender a necessidade das pessoas que 

circulam na “Praça do Tiro de Guerra” na Avenida Juracy Magalhães, neste município; (IN-

0212/2022) - Indicação do Vereador Valdemar Barreto de Farias, solicitando ao Excelentíssimo 

Senhor Gestor Municipal, Genival Deolino Souza, juntamente com o Setor da Infraestrutura a 

necessidade de fiscalização nos serviços de manutenção da EMBASA na localidade da Avenida 

Ernesto Melo e nos Bairros em geral, neste município; (IN-0213/2022) - Indicação de autoria da 

Vereadora Tia Adriana, que dispõe sobre a necessidade de encaminhar equipe técnica para 

analisar a viabilidade de asfaltar a Rua Bela Vista no Bairro Cajueiro, neste Município; (IN-

0214/2022) - INDICAÇÃO DE AUTORIA DA VEREADORA TIA ADRIANA- Que dispõe 

sobre a necessidade de realizar a limpeza, capinagem, instalação de tonel para coleta de lixo e 

troca de lâmpadas da Rua Bela Vista, bem como a manutenção ou interdição do Parque Infantil 

da Praça Padre Mateus, neste município. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente concedeu 

a palavra na Tribuna Livre a  Dr.ª Corina Lopes que saúda a todos e informa da importância do 

combate a violência contra as mulheres, informa que dia 25.11 foi dia internacional do Combate 

a Violência contra mulher, informa que estão em campanha com todas as DEAM do Estado da 

Bahia, informa que se faz necessário o apoio e toda Rede de Apoio, informa da importância da 

retomada da Ronda Maria da Penha no município. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês 

parabeniza Sr.ª Corina pelo trabalho desenvolvido em Defesa da Mulher. Lamenta que a Rede 

Socioassistencial não consegue trabalhar em conjunto. Com a palavra o Vereador Francisco de 

Assis Damasceno (Chico de Dega) Parabeniza a Vereadora Dalva Mercês que buscou em 

Brasília apoio para construção da DEAM no município. Com a palavra a Vereadora Adriana 

Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) Parabeniza a Dr.ª Corina pelo trabalho 

desenvolvido com em Defesa da Mulher, Informa que a Câmara está à disposição, informa que 

sobre o Projeto de  Resolução de  sua autoria sobre a  Procuradoria Especial da Mulher na 

Câmara , que será um apoio a mulheres e que será implantado em 2023. Com a palavra o 

Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e parabeniza Dr.ª Corina pelo seu trabalho e pela 

luta diária de combater o machismo, parabeniza o Governador Rui Costa por implantar no 

município o DEAM, informa da importância de Projetos efetivos para mulheres e construir 

estratégias para buscar soluções diárias para combater a violência. O Sr. Presidente deu início ao 

PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE 

EXPEDIENTE, que também sem oradores, foi encerrado. O Sr. Presidente deu início à 

ORDEM DO DIA, colocando em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 
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unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis ao (PLE-0031/2022) - SUBSTITUTIVO PLE-

0031/2022 - Projeto de Lei Substitutivo de autoria do Executivo Municipal, Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio de Jesus para o exercício financeiro de 2023, e 

dá outras providências. PLE LOA ORIGINAL RECEBIDO EM 31/08/2022, PROTOCOLADO 

SOB Nº 675; colocou em 1ª discussão, posteriormente em 1ª votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis ao (PLE-0031/2022) - SUBSTITUTIVO PLE-

0031/2022 - Projeto de Lei Substitutivo de autoria do Executivo Municipal, Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio de Jesus para o exercício financeiro de 2023, e 

dá outras providências. PLE LOA ORIGINAL RECEBIDO EM 31/08/2022, PROTOCOLADO 

SOB Nº 675. E não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado 

pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, 

Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 

discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 
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______________________________ 
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José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 
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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 38ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 29 de novembro de 2022.  

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas 

e trinta minutos, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 

58, sob a Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada 

esta Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que 

fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive 

para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em 

nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade com o 

artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo aprovada sem retificações. O 

Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do MATERIAL DE 

EXPEDIENTE, que constou de: sem material de Experiente. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. 

Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando 

início ao GRANDE EXPEDIENTE, concedendo a palavra a Vereadora Dalva Mercês que 

saúda a todos e informa que visitou algumas escolas municipais e algumas UBS, informa que 

constatou alguns pontos positivos e pontos a melhorar e fez relatórios para ser entregues às 

devidas Secretarias. Parabeniza a Secretária de Saúde por em pouco tempo está desenvolvendo 

um bom serviço. Parabeniza a Coordenadora Yolanda por ter realizado o CRAS Itinerante na 

Comunidade do Bomfim juntamente com o Vereador Dema do Leite, informa que como 

Secretária de Assistência Social realizava o Assistência Legal nas Comunidades. Com a palavra 

o Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e informa que esteve com o Presidente da 

Câmara no Tribunal de Justiça para pleitear junto a OAB uma implementação e uma nova Vara 

Crime e Vara da Infância e Juventude, pois está havendo uma demora nos processos e se faz 

necessário efetividade, pois, uma justiça que demora, não poderá ser justa. Informa que o 

município está em constante crescimento, na saúde no agro, na indústria, porém, com esse 

avanço terá um custo social elevado, por isso se faz necessário reforçar as Policiais civil e 

militar. Parabeniza a Secretaria de Assistência Social pelo CRAS Itinerante na Comunidade do 

Bomfim, informa que o município foi destaque mais uma vez no Programa Band Cidade na área 
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da Educação, Saúde e sustentabilidade. Parabeniza a Associação Comercial pela nova instalação. 

Foi aparteada pela Vereadora Dalva Mercês Agradece ao Prefeito pela rotatória concluída em 

frente a Associação Comercial e informa que fez uma Moção de Parabéns para a instituição. 

Com a palavra o Vereador Caíque Pires Barbosa Informa que conforme os dados do Caged, 

foram mais de 1485 novos empregos no município. Com a palavra a Vereadora Adriana 

Nogueira Oliveira de Carvalho( Tia Adriana) que saúda a todos e informa sobre o dia 25.11 que  

dia do Combate a Violência contra a Mulher e o dia da Baiana de Acarajé, parabeniza a 

Secretaria de Esporte do município que tem feito um trabalho de excelência no Ginásio de 

Esportes com várias modalidades de esportes.  Parabeniza a nova diretoria do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente. Parabeniza a Associação Comercial pela nova estrutura 

predial. Com a palavra o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil) que saúda a todos e 

parabeniza o município pelo prêmio da Band Cidade ressalta que o município tem avançado nas 

áreas da Educação, Saúde e Agro. Informa que em 2 anos de Gestão o município abriu mais de 

5000 novos empregos. Informa que a informatização da Secretária de Saúde vem acontecendo 

nas UBS, e que os Postos de Saúde estão sendo reformados e as farmácias estão sendo 

abastecidas com medicamentos. Informa que há laboratório altamente qualificado no município. 

Foi aparteada pela Vereadora Adriana Nogueira Oliveira (Tia Adriana) que informa sobre uma 

árvore que caiu no bairro do SAJ 3, solicita ao Secretário de Infraestrutura que averigue a 

situação. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e informa que lamenta 

que alguns Vereadores tem vivido em Narnea, uma cidade idealizada e não em uma cidade real 

que se chama Santo Antônio de Jesus; informa que tem um Decreto Municipal de  22.11.2022, 

que estabelece medidas para despesas e controle de gastos públicos de pessoa e custeio por 120 

dias. Informa que o Prefeito limitou as diárias dos Servidores, pagamentos de horas extras entre 

outras medidas. Informa que a ações não são naturais, porém, acontece em fim de mandado ou 

profunda instabilidade ou caos social. Informa que o Decreto foi feito no último mês do segundo 

ano de mandato e lamenta, pois, sugere que o governo não tem boa administração com o 

dinheiro público, gastando mal, não tem planejamento e nomeou muitos cargos de confiança. 

Informa que todos sabiam que o município estava na iminência de ser cobrado das Gestões 

passadas os precatórios, porém, por habilidades dos Advogados foram prorrogando o prazo, 

infelizmente nesta gestão não houve habilidade para prorrogar e o boleto veio para Gestão. 

Informa que a contensão é por conta dos precatórios conforme o Prefeito, porém o valor total dos 
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gastos do São Joao foi de R$ 12.000.000,00, e que até o momento grande parte dos fornecedores 

não receberam, questiona que gestão é essa que escolhe o fornecedor para receber o pagamento? 

Questiona que Gestão é essa que os desportistas tem que mendigar apoio e patrocinadores pois a 

Gestão não ajuda. Questiona, que Gestão é essa que atrasa o pagamento dos servidores da Upa, 

que os Servidores tem que levar de suas casas, agua, café e papel higiênico para os locais de 

trabalho, que a empresa de varrição da cidade tem dois meses que não recebe pagamento para 

repassar para seus funcionários e por conta disso as ruas estão sujas. Informa que o município 

arrecadou mais em 2022, mérito da Secretaria da Fazenda e com isso irão trocar o Secretário da 

Secretaria da Fazenda e colocá-lo na Secretária de Administração. Informa que o município 

pagou em 2021/2022 o valor de R$ 4.639.690,20, e mesmo assim não conseguiram colocar as 

contas em dia e frear o débito do precatório. Informa que o Município anunciou a compra de 

cestas básicas no valor de R$ 2.000,000,00. Informa que houve um contrato de publicidade, 

porém, não tem dinheiro para pagar. Informa que o município está quebrado, fruto de uma má 

gestão e que haverá exoneração em media 50% dos cargos comissionados. Com a palavra o 

Vereador Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite) que saúda a todos e parabeniza a equipe 

da Assistência Social e da Saúde que fizeram o CRAS Itinerante na Comunidade do Bomfim, 

informa que a equipe da Infraestrutura  tem feito manutenções nas estradas da Zona Rural,  e 

informa que em algumas áreas as estradas irão ser alargadas. Lamenta que a empresa Embasa 

não tem feito um bom trabalho pois toda semana tem problema com a rede. Informa que fez um 

oficio para a empresa Embasa para averiguar o por que tem quebrado tantos asfaltos para 

manutenção da rede. Sugere uma Comissão de Vereadores para que busquem soluções referente 

ao Colégio Felix Gaspar. Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de 

Dega) que saúda a todos e parabeniza o trabalho de excelência da Dr.ª Corina, informa que 

juntamente com o Vereador Caíque Pires Barbosa esteve no Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia levando os pleitos da cidade entre elas a criação de mais uma vara no Fórum do município 

para acelerar os processos. Informa que recebeu o Presidente do Tribuna de Justiça Nilson 

Castelo Branco onde inaugurou uma sala digital para realização de Audiência Pública online, 

informa que também anunciou a reforma no Fórum. Informa da importância da união de todos os 

poderes pois a comunidade sai ganhando. Ressalta a importância da Comissão citada pelo 

Vereador Dema do Leite para averiguar a situação do Colégio Félix Gaspar e se for necessário ir 

na Secretária de Educação do Estado da Bahia; informa que é dever do Vereador buscar 
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melhorias para o município e não só ficar na Tribuna debatendo os problemas do município. 

Informa sobre diversas ruas que estão sendo asfaltadas no município, lamenta que várias ruas na 

gestão passada o asfalto foi feito de maneira errada, informa que o Prefeito Genival Deolino tem 

feito o melhor para o município e que em dois anos já mudou a cara do município. Informa que 

na Gestão passada os servidores públicos não tiveram aumento, e que a gestão passada deixou 

várias dívidas para a gestão atual pagar. Informa que fez várias denúncias da Gestão passada. 

Informa que só cita a gestão passada pois os erros da gestão estão afetando a gestão atual. 

Informa que o Ministério Publico arquivou a denúncia da fonte luminosa da Praça Renato 

Machado por improcedência. Informa que para continuar um bom trabalho precisa de recursos 

Públicos. Foi aparteado pelo Vereador Uberdan Cardoso informa que o Vereador não precisa 

jogar a culpa dos problemas na gestão passada, porém, veio para a Câmara a solicitação de um 

empréstimo de R$ 51.000.000,00, e entende que se o município solicitou um empréstimo é que a 

situação financeira do município está boa, porém, os precatórios já estavam sendo cobrados, 

solicita que a Prefeitura seja mais clara com a população para expor os problemas financeiros do 

município. Informa que quem está em crise não faz uma festa de São João de R$ 12.000.000,00, 

informa que a denúncia sobre a fonte luminosa da Praça Renato Machado o Ministério Público 

entendeu como irregular, pois, quando foi feito a denúncia o contrato já tinha sido cancelado.  O 

Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA, Concedeu a palavra ao Vereador Caíque Barbosa, 

que requereu Vista às seguintes Matérias: PLC-0002/2022 - Projeto de Lei Complementar, de 

autoria da Vereadora Tia Adriana,  Projeto de Lei de Complementar de autoria da Vereadora Tia 

Adriana, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – REURB – na forma da Lei 

Federal n. 13.465/2017 no âmbito do Município de Santo Antonio de Jesus-BA e dá outras 

providências; PLE – 30/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, Estabelece 

largura mínima a ser observada nas estradas rurais do Município de Santo Antônio de Jesus, 

Bahia e dá outras providências; PLLeg 46/2022 - Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Valdemar Barreto de Farias que institui a instalação do Sistema de Coleta de Resíduos de 

“Bueiros Inteligentes”, a fim de reduzir o acúmulo de lixo nas bocas de lobo e os alagamentos 

causados por esse problema no Município de Santo Antônio de Jesus; PLLeg 048/2022, de 

autoria dos Vereadores Gilvandro Sacramento e Adriana Nogueira, Autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Plano Municipal de Arborização Urbana no Município e Santo Antônio de Jesus-BA, e 

dá outras providências, concedido pelo Presidente. Colocou em 2ª discussão, posteriormente em 
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2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o PLC-0001/2022 - Projeto de Lei 

Complementar, de autoria do Executivo Municipal, acrescenta dispositivos à Lei Complementar 

n° 012 de 11 de dezembro de 2000 e dá outras providências. E não havendo mais assuntos a 

serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a 

Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º 

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, 

por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 39ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 05 de dezembro de 2022.  

Ao quinto dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. 

Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a chamada dos 

Senhores Vereadores pelo livro de presença e de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, 

declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão 

anterior, em conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, 

sendo aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a 

leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (IN-0218/2022) - Indicação do 

Vereador Cal de Dodô que solicita, na forma regimental, a necessidade de instalação de duas 

cadeiras odontológicas na Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Cidade Nova II, 

neste município; (PDL-0067/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Caíque Pires, 

Concede Título de Cidadania ao Sr. Ariecilio Bahia da Silva, e dá outras providências; (PDL-

0068/2022) - Projeto de Decreto de Autoria do Vereador José Ailton Santana, Concede o Titulo 

Cidadão ao Sr. Felipe Vittig Ghiraldelli, e dá outras providências; (OF-0041/2022) - Oficio de 

autoria da Sr.ª Maria Anátalia F. das Mercês, solicita o espaço da Tribuna da Sessão do dia 

05/12/2022, para o presidente do Sindicato, Sr. Claudio Nascimento Maia da Fonseca Junior, 

onde irá falar sobre o funcionamento do comércio no final de ano; (PDL-0066/2022) - Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Vereador Cal de Dodô que concede Título de Cidadania ao Sr. 

Mário Freitas de Azevedo Soares, e dá outras providências; (PLE-0037/2022) - Projeto de Lei do 

Executivo Municipal, Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios e loteamentos 

residenciais e comerciais de Santo Antônio de Jesus a implantarem sistema de coleta seletiva e 

dá outras providências. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO 

EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao GRANDE EXPEDIENTE, 

concedendo a palavra ao Vereador Francisco Damasceno que saúda a todos e faz uma 

homenagem ao jogador Júnior, santantoniense, que há alguns anos atrás representou o município 

na copa do mundo, solicita orações pelo ex-jogador Pelé. Com a palavra a Vereadora Adriana 

Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que saúda a todos e informa sobre manutenção da 

árvore no bairro do SAJ 3,  informa que fez a solicitação de manutenção do parquinho do SAJ3, 

informa que a Câmara de Amargosa os Vereadores sempre fazem reuniões para discutir alguns 

Projetos e sente falta dessas reuniões na Câmara de Santo Antônio de Jesus os Vereadores  se 

reunirem para discutir sobre o LOA- Lei Orçamentaria Anual. Com a palavra o Vereador 
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Uberdan Cardoso que os orçamentos são peças de ficção, geralmente se copia e cola e a própria 

Câmara autoriza remanejamento, informa que o orçamento acaba não sendo impositivo, cada 

mandado pode apresentar as emendas, informa que a ideia seria um orçamento participativo.  

Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês que saúda a todos e informa que já encaminhou a 

demanda sobre a árvore que precisa de manutenção do bairro do SAJ3, parabeniza o Vereador 

Chico de Dega pela homenagem a ex jogador Junior, informa que haverá uma reunião com a 

Comunidade da Gameleira, sobre a distribuição e abastecimento de água para a comunidade, 

informa que o sistema ficou incapaz de suprir várias comunidades, informa que solicitou uma 

Indicação de nº 599/2021 para fazer uma extensão de água da Embasa para atender melhor a 

Comunidade, parabeniza a Rádio Andaiá e o Rotary que realizaram o Natal Solidário, informa 

que sempre participou do projeto arrecadando alimentos e brinquedos nas ruas do município. 

Sem mais oradores e sem Quórum para deliberação, contando com 07 (sete) Vereadores 

presentes nesta Sessão, e não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para 

constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim 

desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 40ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, 

realizada no dia 12 de dezembro de 2022.  

Aos doze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 

horas, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão 

Araújo, nº 58, sob a Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima 

Damasceno, foi realizada esta Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, 

Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a chamada dos Senhores 

Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para deliberar, de 

pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em conformidade 

com o artigo 161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse 

a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: SEM MATERIAL 

DE EXPEDIENTE. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. Presidente deu início ao 

PEQUENO EXPEDIENTE, sem mais oradores, foi encerrado, dando início ao 

GRANDE EXPEDIENTE, que também sem oradores, foi encerrado. O Sr. 

Presidente deu início à ORDEM DO DIA, colocando em 2ª discussão, 

posteriormente em 2ª votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, o 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de 

Finanças e Orçamento, favoráveis ao (PLE-0031/2022) - SUBSTITUTIVO PLE-

0031/2022 - Projeto de Lei Substitutivo de autoria do Executivo Municipal, Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio de Jesus para o 

exercício financeiro de 2023, e dá outras providências. PLE LOA ORIGINAL 

RECEBIDO EM 31/08/2022, PROTOCOLADO SOB Nº 675. E não havendo mais 

assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 
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Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador 

Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 

lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que 

assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 41ª Sessão Ordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 12 de dezembro de 2022.  

Aos doze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta 

minutos, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob 

a Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Ordinária. Solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse 

a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e de pé, no que foi acompanhado 

pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da 

Ata da Sessão anterior, em conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a 

em discussão, sendo aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que 

procedesse a leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: PLE-0037/2022 - 

Projeto de Lei do Executivo Municipal, Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios e 

loteamentos residenciais e comerciais de Santo Antônio de Jesus a implantarem sistema de coleta 

seletiva e dá outras providências; Requerimento de, de 05/12/2022, que requer tramitação em 

Regime de Urgência ao PLE-0037/2022 - Projeto de Lei do Executivo Municipal, Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos condomínios e loteamentos residenciais e comerciais de Santo Antônio de 

Jesus a implantarem sistema de coleta seletiva e dá outras providências; Projeto de Decreto nº 

67/2022 (PDL-0067/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Caíque Pires Barbosa, 

concede Título de Cidadania ao Sr. Ariecílio Bahia da Silva, e dá outras providências; Projeto de 

Decreto nº 68/2022 (PDL-0068/2022) - Projeto de Decreto de Autoria do Vereador José Ailton 

Santana Almeida (Ito Kanal Mix), Concede Título de Cidadania ao Sr Felipe Vittig Ghiraldelli e 

dá outras providências; Projeto de Decreto nº  /2022 (PDL-/2022) - Projeto de Decreto de autoria 

do Vereador Edivan Morão, concede Título de Cidadania ao Sr. Eduardo Barros Marques, e dá 

outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 (PDL- /2022) - Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, Concede Título de Cidadania ao Sr. Marcos 

Antonio do Carmo Moreira e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Vereador Cristiano Sena, que concede Título de Cidadania ao 

Sr. Ivandilson Amado Santos, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto), que concede Título 

de Cidadania à Srª. Adelaide de Almeida Trindade Reis, e dá outras providências; Projeto de 

Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Luciano Cuiuba, que 
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concede Título de Cidadania à Srª. Maria Célia da Costa Pinto Barreto, e dá outras providências, 

Requerimento de 05/12/2022, que requer tramitação em Regime de Urgência às seguintes 

matérias: Projeto de Decreto nº 67/2022 (PDL-0067/2022) - Projeto de Decreto de autoria do 

Vereador Caíque Pires Barbosa, concede Título de Cidadania ao Sr. Ariecilio Bahia da Silva, e 

dá outras providências; Projeto de Decreto nº 68/2022 (PDL-0068/2022) - Projeto de Decreto de 

Autoria do Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Kanal Mix), concede Título de Cidadania 

ao Sr Felipe Vittig Ghiraldelli e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 (PDL-  

/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Edivan Morão, concede Título de Cidadania 

ao Sr. Eduardo Barros Marques, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 (PDL- 

/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, 

concede Título de Cidadania ao Sr. Marcos Antonio do Carmo Moreira e dá outras providências; 

Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Cristiano 

Sena, que concede Título de Cidadania ao Sr. Ivandilson Amado Santos, e dá outras 

providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador 

Danilo Macedo (Danilo do Alto), que concede Título de Cidadania à Srª. Adelaide de Almeida 

Trindade Reis, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto 

Legislativo de autoria do Vereador Luciano Cuiuba, que concede Título de Cidadania à Srª. 

Maria Célia da Costa Pinto Barreto, e dá outras providências. Sem mais Matéria a ser lida, o Sr. 

Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, sem oradores, foi encerrado, dando início 

ao GRANDE EXPEDIENTE, que sem oradores, foi encerrado O Sr. Presidente deu início à 

ORDEM DO DIA, Concedeu a palavra ao Vereador Caíque Pires Barbosa, que requereu Vista : 

PLC-0002/2022 - Projeto de Lei Complementar, de autoria da Vereadora Tia Adriana,  Projeto 

de Lei de Complementar de autoria da Vereadora Tia Adriana, que Dispõe sobre a Regularização 

Fundiária Urbana – REURB – na forma da Lei Federal n. 13.465/2017 no âmbito do Município 

de Santo Antonio de Jesus-BA e dá outras providências; dá outras providências, o Vereador 

Carlos Oliveira Ramos(Cal de Dodô) que requereu Vistas:  PLE-0008/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos Motataxistas e prestação de 

serviços públicos de transporte individual de passageiros ou de cargas por meio de motocicletas 

denominado Mototáxi e Motofrete, respectivamente e dá outras providências, o Vereador José 

Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) requereu Vistas: PLE-0037/2022 - Projeto de Lei do 

Executivo Municipal, Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios e loteamentos 

residenciais e comerciais de Santo Antônio de Jesus a implantarem sistema de coleta seletiva e 

dá outras providências; a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) 

solicitou a retirada de pauta do Projeto 02/2022,  onde que foi concedido pelo Sr. Presidente. 
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Colocou em discussão, posteriormente em votação sendo aprovado pela unanimidade dos votos o 

Requerimento nº /2022, de  05/12/2022, que requer tramitação em Regime de Urgência às 

seguintes matérias: Projeto de Decreto nº 67/2022 (PDL-0067/2022) - Projeto de Decreto de 

autoria do Vereador Caíque Pires Barbosa, concede Título de Cidadania ao Sr. Ariecilio Bahia 

da Silva, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº 68/2022 (PDL-0068/2022) - Projeto de 

Decreto de Autoria do Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Kanal Mix), Concede Título 

de Cidadania ao Sr. Felipe Vittig Ghiraldelli e dá outras providências; Projeto de Decreto nº    

/2022 (PDL-  /2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Edivan Morão, Concede Título 

de Cidadania ao Sr. Eduardo Barros Marques, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº 

/2022 (PDL- /2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Francisco de Assis Lima 

Damasceno, concede Título de Cidadania ao Sr. Marcos Antonio do Carmo Moreira e dá outras 

providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador 

Cristiano Sena, que concede Título de Cidadania ao Sr. Ivandilson Amado Santos, e dá outras 

providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador 

Danilo Macedo (Danilo do Alto), que concede Título de Cidadania à Srª. Adelaide de Almeida 

Trindade Reis, e dá outras providências; Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto 

Legislativo de autoria do Vereador Luciano Cuiuba, que concede Título de Cidadania à Srª. 

Maria Célia da Costa Pinto Barreto, e dá outras providências. o Sr. Presidente solicitou da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitisse Parecer Verbal aos Projetos de 

Decretos contidos no Requerimento anteriormente aprovado, tendo todos os membros se 

posicionados pela aprovação de todos os Projetos de Decretos. Colocou em única discussão, 

posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Projeto de 

Decreto nº 67/2022 (PDL-0067/2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador Caíque Pires 

Barbosa, concede Título de Cidadania ao Sr. Ariecílio Bahia da Silva, e dá outras providências; 

Colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos o Projeto de Decreto nº 68/2022 (PDL-0068/2022) - Projeto de Decreto 

de Autoria do Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Kanal Mix), concede Título de 

Cidadania ao Sr. Felipe Vittig Ghiraldelli e dá outras providências; Colocou em única discussão, 

posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Projeto de 

Decreto nº /2022 (PDL- /2022) - Projeto de Decreto de autoria do vereador Edivan Morão, 

concede Título de Cidadania ao Sr. Eduardo Barros Marques, e dá outras providências; Colocou 

em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 

votos o Projeto de Decreto nº /2022 (PDL- /2022) - Projeto de Decreto de autoria do Vereador 

Francisco de Assis Lima Damasceno, Concede Título de Cidadania ao Sr. Marcos Antonio do 
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Carmo Moreira e dá outras providências; Colocou em única discussão, posteriormente em única 

votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Vereador Cristiano Sena, que concede Título de Cidadania ao 

Sr. Ivandilson Amado Santos, e dá outras providências; Colocou em única discussão, 

posteriormente em única votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos o Projeto de 

Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Danilo Macedo (Danilo 

do Alto), que concede Título de Cidadania à Srª. Adelaide de Almeida Trindade Reis, e dá outras 

providências; colocou em única discussão, posteriormente em única votação, sendo aprovado 

pela unanimidade dos votos o Projeto de Decreto nº /2022 Projeto de Decreto Legislativo de 

autoria do Vereador Luciano Cuiuba, que concede Título de Cidadania à Srª. Maria Célia da 

Costa Pinto Barreto, e dá outras providências. E não havendo mais assuntos a serem tratados, de 

pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente transformou a Sessão Ordinária 

em Sessão Especial em homenagem a Imprensa do município. O Sr. Presidente solicitou aos 

Vereadores Dalva Mercês, Uberdan Cardoso e a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho (Tia Adriana)  que fizessem uma comissão para recepcionar os convidados:  Passou a 

Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, – do Dr. João 

Cláudio Barreto Neiva para receber Titulo Honorifico de Cidadão Santoantoniense – através do 

Decreto 53/2021, de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias ( Dema do Leite). Com a 

palavra Dr. João Claudio Barreto Neiva que saúda a todos e informa que já se sente filho de 

Santo Antônio de Jesus, pois, desde criança já convive no município, informa do seu amor pelo 

município. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da 

biografia, – do Dr.  Arthur Orlando de Almeida Ramos Filho para receber Título Honorífico de 

Cidadão Santoantoniense – através do Decreto 19 /2022, de autoria do Vereador Valdemar 

Barreto de Farias (Dema do Leite). Com a palavra o Dr. Arthur Orlando de Almeida Ramos 

Filho que saúda a todos e informa da satisfação de receber a homenagem e que está no 

município há 15 anos e já se sente cidadão santantoniense, informa que trabalha como Médico 

no município e tem a honra em trabalhar no município que o acolheu. Passou a Palavra ao 

Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura da biografia, – do Dr.  Luciano José 

Santos Ramos para receber Titulo Honorifico de Cidadão Santo-antoniense – através do Decreto 

20/2022, de autoria do Vereador Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite). Com a palavra 

Dr. Luciano José Santos Ramos que saúda a todos e agradece ao município por tê-lo abraçado e 

já se sente um papa jaca, que sempre teve apoio dos Vereadores com seus projetos para a 

comunidade santantoniense.  Dando início a Sessão Especial em homenagem a Impressa do 

município, o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) convida para receber a 
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homenagem, Sr. Gildásio Cavalcante do Portal Info SAJ que saúda a todos e  agradece a todos 

os Vereadores pela homenagem e informa que o papel do repórter não é fácil, porém, é 

gratificante, pois, o que tem que prevalecer é a democracia; informa que já trabalhou em vários 

lugares e que há 40 anos faz jornalismo e que é a favor da liberdade de imprensa e que as redes 

sociais precisam ter leis mais efetivas contra as fake News. Para receber a homenagem Sr. 

Wellignton Macedo do Gigante da Notícias que saúda a todos e agradece aos Vereadores pela 

belíssima homenagem; informa do papel importante que tem o comunicador e que a verdade na 

notícia sempre tem que prevalecer. Para receber a homenagem o Sr. Marcos Augusto do Voz da 

Bahia, que saúda a todos e agradece a todos os Vereadores pela homenagem e por acreditar no 

trabalho da imprensa, acredita que há um elo forte na comunicação do município, informa das 

dificuldades, porém, do prazer de estar à frente de um blog que se faz presente na vida de todos. 

Para receber a homenagem o Sr. Antônio Mascarenhas do TV SAJ, que saúda a todos e informa 

da importância da transparência da Câmara de Vereadores e que a mídia também é transparente e 

tem como objetivo levar o melhor para a sociedade. Para receber a homenagem o Sr. Fábio 

Santos do Barriga Notícias, que saúda a todos e agradece aos Vereadores pela homenagem aos 

comunicadores; informa da importância de ter na transparência na comunicação pois isso é o que 

dá credibilidade a notícia. Para receber a homenagem Nega Jú da Gazeta do Recôncavo que 

agradece pela homenagem. Para receber a homenagem Edi Lima do Jornal Regional que saúda 

a todos e agradece pela honraria e por trabalhar com notícia diária e com a transparência das 

informações. Para receber a homenagem Edson Gonçalves do Jornal Notícias que saúda a todos 

e informa da relevância dessa Sessão Especial pois a notícia tem um papel importante na 

sociedade. Informa da importância de uma notícia transparência sem fake News. Para receber a 

homenagem o Sr. Mauricio Almeida da MG Notícias e Geri Sampaio do SAJ Notícias da Web, 

que saúda a todos e agradece a Deus pela oportunidade e pelo reconhecimento, agradece a Deus 

por sua esposa que tem feito o papel de cuidadora em sua vida. Parabeniza os Vereadores pela 

homenagem e incentivo à Imprensa. Para receber a homenagem o Sr. João Evangelista do 

Criativa Online que saúda a todos e agradece pela honraria. Para receber a homenagem o Sr.  

Léo Valente do Blog do Valente que saúda a todos e informa das dificuldades de fazer notícias, 

informa que é uma luta árdua e que há vários desafios, porém, é muito gratificante. Para receber 

a homenagem o Sr.  Inácio da Rádio Clube que saúda a todos e agradece pela oportunidade e 

reconhecimento. Para receber a homenagem o Sr. Marcos Piropo da Piropo News que saúda a 

todos e informa da sua satisfação em receber a homenagem e fazer parte da Imprensa do 

município. Para receber a homenagem o Sr. Jânio Santana da Recôncavo FM que saúda a todos 

e agradece aos Vereadores pela Sessão Especial para a Imprensa, informa que o trabalho da 
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imprensa é árduo, porém gratificante. E que o papel da Imprensa é levar a notícia de forma 

transparente para a população. Para receber a homenagem o Sr. Junior da Rádio Jornal que 

saúda a todos e agradece aos Vereadores pela Sessão Especial para homenagear a imprensa. Para 

receber a homenagem Sr. Felipe da Clube FM que saúda a todos e agradece a todos pela 

homenagem e que faz parte da equipe de jornalismo da Clube FM. Para receber a homenagem o 

Sr. Reginaldo Silva que saúda a todos e agradece pela honraria e reconhecimento; informa da 

sua vocação para o jornalismo, se sensibiliza pela evolução da comunicação no município.  

Informa da importância da imparcialidade e transparência nas notícias. Para receber a 

homenagem Joselito Fróes que saúda a todos e agradece aos Vereadores pela Sessão Especial 

para homenagear a Imprensa. Informa que a Imprensa do município tem se destacado no âmbito 

estadual. Para receber a homenagem o Sr. Chiquito Fernandes da Globofest que saúda a todos e 

informa da satisfação em receber a honraria e de ver uma Sessão Especial para a Imprensa. 

Informa da importância de valorizar o esporte no município. Para receber a homenagem o 

Sr.Itajaí Fernandes da Andaiá FM que saúda a todos e agradece pela audiência diária e pela 

confiabilidade que os programas da Andaiá FM têm. Para receber a homenagem a Empresa 

Ascom e sua equipe, com a palavra Sr.ª Sana, que saúda a todos e informa da responsabilidade 

assumir a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, parabeniza sua equipe e aos Vereadores 

pela iniciativa. Para receber a homenagem o Sr. Leonardo Souza da Câmara de Vereadores que 

saúda a todos e agradece pela honraria. Concedeu a palavra ao Vereador Uberdan Cardoso que 

saúda a todos e informa da importância da Sessão Especial e que não dá para dissociar a 

imprensa e a democracia. Informa sobre a trajetória de todos os residentes do Brasil e que a 

partir do dia 01.01.2023, o Presidente Inácio Lula da Silva assumirá a Presidência de forma 

democrática. Informa que a Imprensa no Brasil é nova, pois a censura chegou  primeiro que a 

Imprensa, informa que no Brasil as notícias chegavam três meses depois da Europa, informa que 

o rádio chegou em 1922,  há 200 anos atrás, mesmo assim houve muita censura, informa que a 

TV também chegou no Brasil bem depois, informa que a Imprensa atual luta para pautar o bom 

senso e a verdade mesmo na era da fake News; parabeniza a Câmara por entender a importância 

da Imprensa no município e homenagear esses profissionais que contribuem com a informação. 

Informa que a liberdade de Imprensa precisa ser prestigiada. Concedeu a palavra ao Vereador 

Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e parabeniza o Vereador Uberdan Cardoso pela suas 

palavras, parabeniza a Câmara de Vereadores por expressar sua gratidão a Imprensa em forma de 

Sessão Especial, informa que na era de fake News a Imprensa tem o papel importante de noticiar 

a verdade, parabeniza a todos os comunicadores do município. Informa do papel da Imprensa na 

democracia, e da importância de levar a notícia de forma transparente pautada na verdade. E não 
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havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 
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Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Ata da 5ª Sessão Extraordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 28 de setembro de 2022.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede da 

Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a Presidência do 

seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta Sessão 

Extraordinária. O Sr. Presidente solicitou da 2ª Secretária, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira 

de Carvalho, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo 

quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta 

a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior, em 

conformidade com o artigo 161, do Regimento Interno, colocando-a em discussão, sendo 

aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a leitura do 

MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: (PLE-0033/2022) - Projeto de Lei de autoria 

do Executivo Municipal, Altera a Lei 887/2007, a qual dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; (PEMOD-0010/2022) - Emenda 

Modificativa de Autoria da Vereadora Tia Adriana, que modifica os artigos 3º e 6º do Projeto de 

Lei nº 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 887/2007 a qual dispõe sobre 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e da dá outras providências; 

(PESUP-0005/2022) - Emenda Supressiva de Autoria da Vereadora Tia Adriana, que Suprime o 

Art 4º e § 1º da modificação do Artigo 5º, do Projeto de Lei nº 33, do Executivo Municipal; 

(PEADT-0001/2022) - Emenda Aditiva de autoria da Vereadora Tia Adriana, que adiciona § 3º à 

alteração feita pelo artigo 5º, do Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

que altera a Lei 887/2007 a qual dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e dos 

Adolescentes e da dá outras providências; (REQ-0025/2022) - Requerimento de autoria da 

Vereadora Dalva Mercês, que seja o PLE 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera 

a Lei 887/2007, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e 

dá outras providências, tramitado em Regime de Urgência. O Sr. Presidente deu início à 

ORDEM DO DIA, colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo aprovado pela 

unanimidade dos votos, o REQ-0025/2022 - Requerimento de autoria da Vereadora Dalva 

Mercês, que seja o PLE 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 887/2007, 

que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e dá outras 

providências, tramitado em Regime de Urgência; colocou em discussão a PEMOD-0010/2022 - 

Emenda Modificativa de Autoria da Vereadora Tia Adriana, que modifica os artigos 3º e 6º do 
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Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 887/2007 a qual 

dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e da dá outras 

providências, concedendo a palavra à Vereadora Adriana Nogueira, que solicita votação 

nominal,  colocou em discussão a (PEADT-0001/2022) - Emenda Aditiva de autoria da 

Vereadora Tia Adriana, que adiciona § 3º à alteração feita pelo artigo 5º, do Projeto de Lei nº 

33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 887/2007, a qual dispõe sobre a 

Política Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e da dá outras providências,  

concedendo a palavra à Vereadora Adriana Nogueira, informa que colocou a Emenda de 

modificação do art. 3º do Projeto de Lei 33, de autoria do Executivo, informa que o Conselho 

Tutelar é um Órgão Público permanente e autônomo vinculado a SMAS, composto por cinco 

membros, falava-se que o mandado é de 4 anos, permitida por uma recondução, informa que 

retirou o artigo “uma” e colocou uma recondução de acordo com a Lei Federal, entendendo 

assim que como o artigo uma estava à frente só poderia fazer uma recondução por Conselheiro. 

Para discutir a Vereadora Dalva Mercês que saúda a todos e justifica o seu voto em manter o 

Projeto original, entende que o Conselho Tutelar não possa ser reconduzido, e que o Conselho 

Tutelar precisa de eleição para que a população escolha seus representantes. Informa que o 

Projeto foi discutido com o Ministério Público, CMDCA e com a Procuradoria do Município. 

Para discutir o Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e informa que em conversa 

com o CMDCA e a Assistência Social, acompanha o voto da Vereadora Dalva Mercês para que 

tenha novo pleito por ser mais democrático.  Colocou em votação, sendo rejeitada pela maioria 

dos votos, o Presidente colocou em votação, sendo rejeitada pela maioria dos votos, (PEADT-

0001/2022) - Emenda Aditiva de autoria da Vereadora Tia Adriana, que adiciona § 3º à alteração 

feita pelo artigo 5º, do Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a 

Lei 887/2007, a qual dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e dos 

Adolescentes e da dá outras providências; sendo solicitado pelo Vereador Ito da Kanal Mix, 

Votação Nominal: Vereador Caíque Barbosa – Contrário; Vereador Cristiano Sena – Contrário, 

Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto) – Contrário, Vereadora Dalva Mercês – Contrária, 

Vereadora Adriana Nogueira (Tia Adriana) – Favorável; Vereador Valdemar Farias (Dema do 

Leite) – Contrário; Vereador José Ailton Almeida (Ito Kanal Mix) – Contrário; Vereador Edivan 

Santos (Morão) – Contrário;   Colocou em discussão a (PESUP-0005/2022) - Emenda Supressiva 

de Autoria da Vereadora Tia Adriana, que suprime o Art 4º e § 1º da modificação do Artigo 5º, 

do Projeto de Lei nº 33 do Executivo Municipal;  para discutir a  Vereadora Adriana Nogueira 

Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) Informa que a Emenda que colocou para suprimir o artigo 4 

da Lei onde especifica que,  ocorrendo impugnação  o candidato será intimado a apresentar sua 

defesa em dois dias, informa que na Lei  887/2007, os prazos eram de 3 dias de defesa; questiona 

o por que somente dois dias para defesa? Por isso solicitou para suprimir e sobre o artigo da 

modificação 1º parágrafo do art. 5, que especifica sobre o eleitor votar em um candidato. Informa 
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que o Conselho Tutelar é composto por cinco pessoas e que o eleitor vota em um Conselho 

Tutelar como todo e não somente em um candidato; especifica que, quando os pais precisam do 

Conselho não especifica somente um Conselheiro, informa que não concorda que o voto do 

eleitor para o Conselho Tutelar seja somente em um só candidato. Para discutir o Vereador 

Caíque Pires Barbosa informa que o debate é pertinente, porém em relação a votação a 

aplicação de lista fechada usada para o Conselho Tutelar, cria uma homogeneidade, porém, o que 

se sugere com a mudança é para que seja mais democrático, cada cidadão votando somente em 

um candidato. Para discutir o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) Informa 

que a votação em bloco, tira a oportunidade de candidatos que não criaram grupos, e que 

concorda com a posição do Vereador Caíque Pires Barbosa. Para discutir o Vereador Cristiano 

Sena que saúda a todos e informa que baseada na orientação da Promotoria que fosse seguido o 

Projeto original, e informa da importância de votar individualmente, pois assim a eleição fica 

mais democrática.  O Presidente colocou em votação, sendo rejeitada pela maioria dos votos  a 

(PESUP-0005/2022) - Emenda Supressiva de Autoria da Vereadora Tia Adriana, que Suprime o 

Art 4º e § 1º da modificação do Artigo 5º, do Projeto de Lei nº 33 do Executivo Municipal, sendo 

solicitado pelo Vereador Ito da Kanal Mix, Votação Nominal: Vereador Caíque Barbosa – 

Contrário; Vereador Cristiano Sena – Contrário, Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto) – 

Contrário, Vereadora Dalva Mercês – Contrária, Vereadora Adriana Nogueira (Tia Adriana) – 

Favorável; Vereador Valdemar Farias (Dema do Leite) – Contrário; Vereador José Ailton 

Almeida (Ito Kanal Mix) – Contrário; Vereador Edivan Santos (Morão) – Contrário; Colocou em 

discussão a PEMOD-0010/2022 - Emenda Modificativa de Autoria da Vereadora Tia Adriana, 

que modifica os artigos 3º e 6º do Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

que altera a Lei 887/2007, para discutir a Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho 

(Tia Adriana)  Informa que solicitou vistas do Projeto, informa que  poderiam  ter entregue o 

Projeto na Casa Legislativo há mais tempo, informa que sentiu a necessidade de avaliar o Projeto 

por achar necessário algumas mudanças, lamenta que os Conselheiros não foram chamados para 

debater o Projeto de Lei, informa que a Casa é um lugar de democracia e que aceitará se as 

Emendas não foram aprovadas, questiona ao CMDCA sobre a mudanças que foram debatidas 

com a Promotora com o Prefeito, porém, questiona, foi verificado sobre o salário dos 

Conselheiros?  Questiona aos Vereadores, alguém sabe qual é um salário de um Conselheiro? 

Informa que um Conselheiro ganha em média R$ 1.400,00, solicita que haja uma discussão para 

melhorias das condições de trabalho dos Conselheiros. Para justificar a alteração, informa sobre 

a modificação do art. 5º do Projeto de Lei, solicita que haja pessoas qualificadas para manuseio 

das urnas e fiscalização no dia da eleição do Conselho Tutelar, servidores pertencentes às 

Secretárias que fazem parte do CMDCA.  Para discutir o Vereador José Ailton Santana 

Almeida (Ito Canal Mix) Informa que o salário do Conselheiro Tutelar é pequeno, porém, não 

pode falar que o salário do Vereador é elevado; solicita a Vereadora que coloque um Projeto de 
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Lei para aumentar do salário dos Conselheiros Tutelares. Colocou em discussão, posteriormente 

em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, tendo abstenção do voto da Vereadora 

Adriana Nogueira, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência, favorável ao PLE 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

que altera a Lei 887/2007, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente e dá outras providências; colocou em discussão, posteriormente em votação, sendo 

aprovado pela unanimidade dos votos, tendo abstenção do voto da Vereadora Adriana Nogueira, 

o PLE 33/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 887/2007, que dispõe sobre 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e dá outras providências; ; sendo 

solicitado pela Vereadora Tia Adriana  Votação Nominal: Vereador Caíque Barbosa – 

Favorável;  Vereador Cristiano Sena – Favorável , Vereador Danilo Macedo (Danilo do Alto) – 

Favorável; Vereadora Dalva Mercês – Favorável; Vereadora Adriana Nogueira (Tia Adriana) – 

absteve de votar; Vereador Valdemar Farias (Dema do Leite) – Favorável; Vereador José Ailton 

Almeida (Ito Kanal Mix) – Favorável; Vereador Edivan Santos (Morão)- Favorável.  E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e discutida, será 

assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Ata da 6ª Sessão Extraordinária, do 2º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 30 de dezembro de 2022.  

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta 

minutos, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob 

a Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Extraordinária. O Sr. Presidente solicitou da 2ª Secretária, Vereadora Adriana Nogueira 

Oliveira de Carvalho, que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, 

havendo quórum, inclusive para deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, 

declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Declarou dispensada a leitura da Ata da Sessão 

anterior, em conformidade com o artigo 161 do Regimento Interno, colocando-a em discussão, 

sendo aprovada sem retificações. O Sr. Presidente solicitou do Secretário que procedesse a 

leitura do MATERIAL DE EXPEDIENTE, que constou de: Edital nº 10/2022, de 27/12/2022, 

que convoca Sessão Extraordinária para o dia 30 de dezembro de 2022, para discussão das 

seguintes matérias: PLE-0039/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre o Programa Municipal EDUCASAJ para alunos universitários economicamente 

hipossuficientes, no âmbito do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, e dá outras 

providências; PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a 

Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o pagamento do Piso Salarial Nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes de Combates a Endemias – ACE, na forma 

que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da Constituição Federal e  dá outras providências; 

Requerimento de autoria da Vereadora Dalva Mercês, que requer tramitação em Regime de 

Urgência ao PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 

nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o pagamento do Piso Salarial Nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes de Combates a Endemias – ACE, na forma 

que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da Constituição Federal e  dá outras providências. PLE-

0039/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa 

Municipal EDUCASAJ para alunos universitários economicamente hipossuficientes, no âmbito 

do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, e dá outras providências; PLE-0040/2022 - Projeto 

de Lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para 

adequar o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de 

Agentes de Combates a Endemias – ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da 

Constituição Federal e  dá outras providências; Requerimento de autoria da Vereadora Dalva 

Mercês, que requer tramitação em Regime de Urgência ao PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de 
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autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o 

pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes 

de Combates a Endemias – ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da 

Constituição Federal e dá outras providências. Em Questão de Ordem, usou a palavra ao 

Vereador Uberdan Cardoso que requer Vista ao PLE-0039/2022 - Projeto de Lei de autoria do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa Municipal EDUCASAJ para alunos 

universitários economicamente hipossuficientes, no âmbito do Município de Santo Antônio de 

Jesus-BA, e dá outras providências. Para justificar o pedido de Vista, informa que está em vigor 

o Projeto Pro+, então por que o município está anulando um Projeto semelhante, para fazer outro 

Projeto. Informa que cancelando o Projeto Pro+ exclui a participação das instituições, e com o 

Projeto Educa SAJ só há representantes da Secretarias das Fazenda da Assistência Social e da 

Educação para fazer a seleção dos estudantes. Lamenta, pois, o município não preza pela 

transparência, solicita que o Projeto seja debatido. Informa que o Projeto pode ser debatido na 

próxima Sessão Ordinária, pois, se for aprovado como está solicitará ao Ministério Público, 

cópia dos endereços de todos os aprovados. Informa que há jogo político e da péssima 

administração da Secretaria de Educação. Se solidariza com os Professores que foram demitidos.  

Pela ordem a Vereadora Dalva Mercês que lamenta as demissões das diretoras e coordenadoras 

demitidas sem justificativa, se solidariza com os profissionais demitidos. Informa que não teve 

aviso prévio. Pela ordem o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) informa 

que buscou algumas informações sobre o Projeto Educa SAJ e informa que a legislação vigente 

permite somente a instituição de ensino participar no Projeto. Informa que o município está 

atento às demandas, o município trouxe o Projeto, porém, se faz necessário discutir para que 

todos sejam beneficiados. Pela Ordem o Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil)  

informa que é favorável ao Projeto e questiona ao Vereador se é normal após recesso haver 

Sessão Ordinária?  Pela Ordem Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

informa que sim, é normal haver Sessão no período do recesso. Foi Aparteado pelo Vereador 

Uberdan Cardoso informa que pode mudar o artigo e não cancelar o programa, informa para o 

Dr. Gil que a prioridade é a Sessão. Pela Ordem o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito 

Canal Mix) que parabeniza os Vereadores da oposição que fizeram uma reunião e chegaram à 

conclusão que o Projeto precisa ser mais elaborado, parabeniza a Vereadora Dalva Mercês que se 

solidarizou com os Professores demitidos, lamenta que a Secretária de Educação está sendo 

negligente. Pela Ordem Carlos de Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que apoia todos os Professores 

demitidos, lamenta como os professores foram tratados, informa que o bom senso tem que haver 

em qualquer Secretaria. Pela Ordem Vereador Edivan de Jesus Santos (Morão) Se solidariza 

com os Professores demitidos e se coloca a disposição para dialogo. O Sr. Presidente deu início à 

ORDEM DO DIA, colocou em discussão, posteriormente em votação sendo aprovado pela 
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unanimidade dos votos o Requerimento de autoria da Vereadora Dalva Mercês, que requer 

tramitação em Regime de Urgência ao PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo 

Municipal, que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o pagamento do Piso 

Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes de Combates a 

Endemias – ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da Constituição Federal e  dá 

outras providências. O Sr. Presidente solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que 

emitisse Parecer Verbal ao PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, 

que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o pagamento do Piso Salarial 

Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes de Combates a Endemias – 

ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da Constituição Federal e  dá outras 

providências, tendo todos os membros se pronunciado favoráveis à Matéria. O Sr. Presidente 

colocou em discussão, posteriormente em votação sendo aprovado pela unanimidade dos votos o 

Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e 

Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao PLE-0040/2022 - Projeto 

de Lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para 

adequar o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de 

Agentes de Combates a Endemias – ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da 

Constituição Federal e  dá outras providências. A Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de 

Carvalho (Tia Adriana) requereu votação Nominal. O Sr. Presidente colocou em única discussão, 

posteriormente em única votação nominal, sendo aprovado pela unanimidade dos votos, tendo o 

seguinte resultado: Vereador Cristiano Sena – Favorável, Vereadora Adriana Nogueira Oliveira 

de Carvalho (Tia Adriana) – Favorável, Jose Ailton Santana (Ito Canal Mix) – Favorável, 

Vereador Caíque Pires Barbosa – Favorável, Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô) – Favorável, 

Dalva Mercês – Favorável, Danilo Macedo – Favorável, Edivan de Jesus Santos (Morão) – 

Favorável,  Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil)  – Favorável, Uberdan Cardoso - Favorável, 

Valdemar Barreto de Farias (Dema do Leite) – Favorável  a PLE-0040/2022 - Projeto de Lei de 

autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1705, de 18 de maio de 2022, para adequar o 

pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de Agentes 

de Combates a Endemias – ACE, na forma que dispõe o art. 198, § 8º, § 9º e § 11 da 

Constituição Federal e  dá outras providências. Com a palavra o Vereador Valdemar Barreto de 

Farias (Dema do Leite) que deseja a todos um ano cheio de realizações. Com a palavra 

Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) que deseja a todos os 

amigos, imprensa, eleitores   e Vereadores e todos os servidores um feliz 2023; informa que em 

2023 o seu compromisso é de elaborar Projetos para beneficiar a população.  Com a palavra o 

Vereador Cristiano Sena que se solidariza com os Profissionais da Educação que foram 

DIÁRIO OFICIAL________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA | Poder LEGISLATIVO | Edição Nº 916  | Terça, 31/01/2023

916F67G-C3RCNLP3-2BWOMSZC - Assinado eletronicamente; MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 Página 132



 

         PODER LEGISLATIVO 
            Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus - Estado da Bahia 

                   

Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, Centro –  Santo Antonio de Jesus, Bahia  / CEP: 44.573-900 
CNPJ n.°: 13.252.234/0001-78  /  Tel. Fax: (75) 3631-3575 

Ata Sessão ExtraOrdinária 30.12.2022.doc 

4 de 4 

exonerados e deseja a todos um Feliz Ano Novo. Com a palavra a Vereadora Dalva Mercês que 

reafirma o seu compromisso com a população e que sempre estará à disposição, deseja a todos 

um Feliz Ano Novo. Com a palavra o Vereador Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô) 

parabeniza a Vereadora Adriana Nogueira pela passagem do seu aniversario e deseja a todos um 

Feliz 2023. Com a palavra o Vereador José Ailton Santana Almeida (Ito Canal Mix) Informa 

que o ano de 2022 foi um ano de muitas lutas e conquistas e que em 2023 fará o melhor para o 

município. Deseja a todos um ótimo 2023. Com a palavra o Vereador Uberdan Cardoso que 

deseja a todos um Feliz Ano Novo, espera que em 2023 a democracia volte a reinar no Brasil. 

Com a palavra o Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) Informa que haverá a 

Sessão de Posse no dia 01.01.2023, agradece a todos os funcionários da Câmara pelo ótimo 

trabalho desenvolvido em 2022, informa que em 2023 continuará trabalhando com ética e 

respeito para o bom andamento dos trabalhos. Deseja um Feliz Ano Novo para todos.  E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de discutida, será assinada 

pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 
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______________________________ 
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______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  
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______________________________ 
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______________________________ 
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______________________________ 
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______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  
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______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 
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ATA DA SESSÃO SOLENE 
 

Ata da Sessão Solene, do 2º Ano Legislativo, da 

19ª Legislatura, da Câmara Municipal de Santo 

Antonio de Jesus, realizada no dia 19 de 

dezembro de 2022.  

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

sede da Câmara Municipal, situada na Rua Manoel José da Paixão Araújo, nº 58, sob a 

Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, foi realizada esta 

Sessão Solene. O Sr. Presidente solicitou do Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 

que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença, e de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de Deus. O Sr. Presidente 

informa que esta Sessão Solene tem o objetivo de entrega de Títulos Honorífico de Cidadania 

Santantoniense. Passou a Palavra ao Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do 

homenageado: que concede o Título honorífico de Cidadão Santantoniense ao Sr. Ariecílio Bahia 

da Silva através do Decreto nº 67/2022 com autoria do Vereador Caíque Pires Barbosa. Com a 

palavra Sr. Ariecilio Bahia da Silva que saúda a todos e agradece pela honraria. Com a palavra o 

Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título 

honorífico de Cidadão Santantoniense ao Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima através do 

Decreto nº 26/2022 com autoria da Vereadora Adriana Nogueira Oliveira (Tia Adriana|). Com a 

palavra o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima que saúda a todos e agradece pela honraria, 

informa que já se sente cidadão santantoniense. Com a palavra o Mestre de Cerimônia – 

Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título honorífico de Cidadão 

Santantoniense ao Sr. Felipe Vittig Ghiraldelli do Decreto nº 69 /2022 com autoria do Vereador 

José Ailton Santana Almeida Com a palavra o Sr. Felipe Vittig Ghiraldelli que saúda a todos e 

informa que na Bahia construiu sua carreira, informa que o município o recebeu de braços aberto 

e que reside no município, informa sobre os seu trabalho em parceira com a Polícia Cívil.  Com a 

palavra o Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que 

concede o Título honorífico de Cidadão Santantoniense ao Sr. Lino José Pessoa de Oliveira do 

Decreto nº 62 /2022 com autoria do Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. Gil). Com a 

palavra o Sr. Lino José Pessoa de Oliveira que saúda a todos e agradece aos Vereadores por 

reconhecer cidadãos que de alguma forma contribuem para o crescimento do município. Informa 
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que reside no município e que há muito tempo já se sente filho do município. Informa da sua 

profissão e que se orgulha dos serviços prestados no município. Com a palavra o Mestre de 

Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título honorífico 

de Cidadão Santantoniense ao Sr. Mário Freitas de Azevedo Souza do Decreto nº 66/2022 com 

autoria do Vereador Carlos Oliveira Ramos (Cal de Dodô). Com a palavra ao Sr. Mário Freitas 

de Azevedo Souza que saúda a todos e agradece pelo reconhecimento. Com a palavra o Mestre 

de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título 

honorífico de Cidadão Santantoniense a Sr.ª Ivete Alves do Sacramento do Decreto nº 63/2022 

com autoria da Vereadora Dalva Mercês. Com a palavra a Srª Ivete Alves do Sacramento que 

saúda a todos e se sensibiliza com a homenagem e honraria, fica feliz em agora pertencer a 

comunidade. Agradece aos Vereadores e em especial às Vereadoras Dalva Mercês e Tia Adriana.  

Com a palavra o Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que 

concede o Título honorífico de Cidadão Santantoniense ao Sr. José Humberto Santana Matos 

através do Decreto nº 65/2022 com autoria do Vereador Uberdan Cardoso. Com a palavra o 

Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título 

honoríficos de Cidadão Santantoniense a Sr.ª Joanice de Jesus Carvalho através do Decreto nº 

64/2022 com autoria do Vereador Uberdan Cardoso.  Com a palavra o Mestre de Cerimônia – 

Reginaldo Silva, que fez a leitura do homenageado: que concede o Título honorífico de Cidadão 

Santantoniense ao Sr. Eduardo Barros Marques através do Decreto nº 68/2022 com autoria do 

Vereador Edivan de Jesus Santos (Morão). Com a palavra ao Sr. Eduardo Barros Marques que 

saúda a todos e agradece pela aprovação do Título de Cidadão Santantoniense. Agradece ao 

Vereador Morão pelo reconhecimento. Com a palavra o Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, 

que fez a leitura do homenageado: que concede o Título honorífico de Cidadão Santantoniense 

ao Sr. Marcos Antônio do Carmo Moreira, através do Decreto nº 71/2022 com autoria do 

Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega). Com a palavra o Sr. Marcos Antônio 

do Carmo Moreira que saúda a todos e em especial o Vereador Chico de Dega pela honraria, e 

que já se sente cidadão há 35 anos. Com a palavra o Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que 

fez a leitura do homenageado: que concede o Título Honorífico de Cidadão Santantoniense ao 

Sr. Ivandilson Amado Santos através do Decreto nº 72/2022 com autoria do Vereador Cristiano 

Sena. Com a palavra o Sr. Ivandilson Amado Santos   que saúda a todos e agradece ao Vereador 

Cristiano Sena pela homenagem, informa que sempre se sentiu acolhido pela comunidade e que 
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tem serviços prestados no município como Médico; informa que o seu compromisso é com a 

área  social no município.  Com a palavra o Mestre de Cerimônia – Reginaldo Silva, que fez a 

leitura do homenageado: que concede o Título Honorífico de Cidadão Santantoniense a Sr.ª 

Adelaide de Almeida Trindade Reis, através do Decreto nº 73/2022 com autoria do Vereador 

Danilo Macedo (Danilo do Alto). Com a palavra a Sr.ª Adelaide de Almeida Trindade Reis que 

saúda e agradece aos Vereadores pelo reconhecimento e honraria, informa do amor que sente 

pelo município e reside na cidade que acolheu com tanto carinho, informa do seu trabalho como 

Pastora no município. Concedeu a palavra ao Vereador Uberdan Cardoso que saúda a todos e 

informa da importância de uma noite especial e da importância de reconhecer pessoas para 

conceder o Título Honorífico de Cidadão Santantoniense àqueles que têm serviços prestados no 

município. Um município que vem evoluindo a cada dia, seja no comércio, seja no 

reconhecimento das Universidades Públicas e Privadas e da importância de ser a Capital do 

Recôncavo e da importância de abrir os braços e acolher não só seus filhos, mas, também todos 

aqueles que chegam ao município, dando condição para construir e edificar o seus sonhos. 

Parabenizo a cada homenageado e sejam benvindos ao município. Concedeu a palavra ao 

Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e informa da importância e fechar mais um 

ciclo, informa que 2022 foi um ano árduo, porém, com muitos retornos positivos, agradece às 

pessoas que adotaram o município e que têm serviços prestados no município. Informa da 

importância de continuar a caminhar e trazer um propósito para a população, informa da árdua 

missão que é ser Vereador pois, às vezes, não tem tempo para a própria família, porém, sempre 

estará disposto a dar o melhor de si para o crescimento do município. Informa que ser Líder do 

Governo foi um grande desafio, e que a cada dia aprende mais sendo de Vereador. Parabeniza a 

todos os Vereadores, cada um com suas características, porém todos com o mesmo propósito de 

lutar para o desenvolvimento do município.  Com a palavra o Vereador Francisco de Assis 

Damasceno (Chico de Dega) informa que em 2022 foi um ano de muitas realizações na Câmara 

de Vereadores onde houve várias Audiências Públicas, entregas de medalhas e homenagens, 

informa que houve alguns embates, porém, todas com objetivo comum de implementar Políticas 

Públicas para o desenvolvimento do município. Informa que é um fim de um mandado como 

Presidente da Câmara e que o ciclo que se fecha foi um ciclo de respeito de trabalho pois sempre 

manteve o respeito e a ética profissional; informa que no próximo mandato seguirá com o 

mesmo objetivo. Parabeniza aos homenageados da noite e agradece pelos serviços prestados no 
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município, agradece a Imprensa que sempre acompanhou a Câmara de Vereadores. E não 

havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, o Sr. 

Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para constar, eu, Vereador Gilvandro 

Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de discutida, será assinada 

pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim desejarem. 
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Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  
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Vice-Presidente 
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Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 
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Vereador 
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Vereador 
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Vereador 
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 8, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR, por 

Anulação de Dotação, no valor total de R$ 185.000,00 
(cento e oitenta e cinco mil reais ), para fins que se 
especifica e da outras providências. 

 
 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, no uso de suas atribuições legais, 

constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal n.º 1660/2021, de 02 de dezembro de 2021, edita o 

seguinte Decreto: 

 

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à suplementação orçamentária totalizando em R$ 185.000,00 
(cento e oitenta e cinco mil reais ), a saber: 

 

 
Dotações Suplementares 

0101 - CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo  55.000,00 

3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  130.000,00 

 Total por Ação: 185.000,00 

 Total por Unidade Orçamentária: 185.000,00 

 
Total Suplementado: 185.000,00 

 

Art 2º. - A propósito, cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320. 

 

 
Dotações Anuladas 

0101 - CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  105.000,00 

3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais  20.000,00 

3.1.90.93.00 / 010000 - Indenizações e Restituições  60.000,00 

 Total por Ação: 185.000,00 

 Total por Unidade Orçamentária: 185.000,00 

 
Total Anulado: 185.000,00 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. 

 

 
  GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, Estado 
da Bahia, em 01 de dezembro de 2022. 

 
 
 

FRANCISCO DE ASSIS LIMA DAMASCENO 
Presidente(a) 
Matrícula: 517 
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ATA DA 2ª SESSÃO ITINERANTE 
 

Ata da 2ª Sessão Itinerante, do 1º Ano 

Legislativo, da 19ª Legislatura, da Câmara 

Municipal de Santo Antonio de Jesus, realizada 

no dia 04 de agosto de 2022.  

Aos 04 dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na 

Comunidade do Andaiá, sob a Presidência do seu titular, Vereador Francisco de Assis Lima 

Damasceno, foi realizada esta Sessão Itinerante, contando com a presença de 08 Vereadores. O 

Sr. Presidente solicitou do 1º Secretário, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, que fizesse a 

chamada dos Senhores Vereadores pelo livro de presença e, havendo quórum, inclusive para 

deliberar, de pé, no que foi acompanhado pelos presentes, declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. O Sr. Presidente disse da finalidade dessa Sessão, que é para discutir assuntos relacionados 

à Comunidade do Bairro do Andaiá, ouvindo a população da localidade. Passou a Presidência 

desta Sessão à Vereadora Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana), que saúda a 

todos e informa da importância de conhecer a comunidade e  suas demandas, agradece ao Padre 

Valmiro Santiago, por ceder o espaço para realização da Sessão Itinerante, informa da 

importância da Sessão Itinerante no Andaiá, informa da Feira Livre que acontece todos os 

sábados no bairro, agradece ao Secretário Roque Sampaio pela iluminação do evento e da Praça, 

concedeu a palavra a Capitã Iza -  para explanar sobre o Agosto Lilás, que saúda a todos e 

informa da importância de participar das Sessões Itinerantes nos bairros, pois, tem a 

oportunidade de estar mais próximo da comunidade e conhecer as demandas. Informa sobre a 

importância da divulgação do agosto Lilás, pois trata do combate da violência contra a mulher e 

enfatiza sobre a Lei Maria da Penha e da importância de combater essa violência, lamenta que na 

pandemia o índice cresceu em relação ao feminicídio e a violência doméstica. Informa que a 

educação, prevenção e divulgação sobre o combate da violência contra mulher é muito 

importante, ressalta também a necessidade de fazer palestras nas escolas sobre divulgação e 

prevenção para que os jovens de hoje não sejam os agressores de amanhã. Informa da 

importância do trabalho em Rede, nas Escolas, nas UBS, para que haja dados sobre as mulheres 

violentadas no município e que haja Políticas Públicas para o combate da violência.  Concedeu a 

palavra a Vereadora Dalva Mercês que saúda a todos e informa da importância de divulgar 

sobre o agosto Lilás, para combater a violência doméstica, mais todos os dias é dia de combater a 

violência. Informa da importância de realizar Sessões Itinerantes nos bairros para conhecer as 

demandas da Comunidade. Concedeu a palavra ao Vereador Gilvandro Sacramento Couto (Dr. 

Gil) que saúda a todos e informa que a violência abrange toda família, e não só a mulher que 

sofre a violência física, as crianças sofrem violência psicológica, informa da importância de 

ouvir a Comunidade e conhecer seus anseios diários. Concedeu a palavra ao Vereador Carlos 
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Oliveira Ramos (Cal de Dodô) que saúda a todos e agradece a população do Andaiá por estar 

presente na Sessão Itinerante e trazer as demandas da Comunidade, informa que a Câmara tem 

buscado ações para levar para as comunidades, informa que está a disposição na Câmara para 

atender a comunidade. Convida a todos para conhecer mais o trabalho dos Vereadores e as 

Sessões na Câmara.  Concedeu a palavra ao Vereador Caíque Pires Barbosa que saúda a todos e 

parabeniza a Vereadora Tia Adriana por levar a Sessão Itinerante ao bairro do Andaiá, informa 

da importância da Comunidade conhecer os Vereadores e suas atividades, informa da 

importância de combater a violência contra a mulher, informa que no Brasil tem a cultura de que 

briga de marido e mulher ninguém mete a colher, informa da necessidade de notificar ao 190 a  

Policia se alguém ouvir alguém sendo violentada.  Informa da importância de ter um sistema 

mais simplificado para receber as vítimas de violência. Informa que o sistema carcerário está 

com superlotação. Se coloca à disposição da Polícia Militar e da comunidade para combater 

qualquer tipo de violência. Concedeu a palavra ao Vereador Francisco de Assis Damasceno 

(Chico de Dega) que saúda a todos e entende a importância de levar a Câmara as comunidades, 

informa que foi criado um Projeto de Lei de autoria do Vereador Dema do Leite para levarem 

aos Comunidades as Sessões Itinerantes da Câmara,  informa que no mês de junho foi realizado 

o São João no município e da parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, informa da 

importância do bairro Andaiá para o município e que existem alguns Projetos de Lei voltados 

para o bairro. Informa que a população da Rua da Alegria tem feito várias cobranças referentes 

ao transporte público, solicita um ponto de ônibus para a localidade, informa da importância das 

Associações de bairros e de ter pessoas na comunidade envolvidas com as necessidades do 

bairro. Concedeu a palavra ao Sr. José Luís Oliveira Soares que saúda a todos e solicita a 

Prefeito e aos Vereadores que verifique a Rua Ferreira Silva pois está precisando de asfalto e 

manutenção. Concedeu a palavra ao Sr. Walter Coelho que saúda a todos e parabeniza aos 

Vereadores por trazer a Sessão Itinerante a Comunidade, informa que o Bairro Andaiá é um 

bairro privilegiado, pois tem quase todas ruas asfaltadas, o Hospital Regional, 14º Batalhão entre 

outros benefícios. Porém há algumas áreas que precisam serem vistas, informa que há nove 

condomínios no Andaiá, lamenta pois o tráfego de veículos é muito grande em horário de pico. 

Solicita que haja um planejamento da Secretaria de trânsito para as ruas próximas ao bairro,  

informa que no Recanto do Andaiá está havendo muitos assaltos, informa sobre a qualidade da 

Feira Livre do Andaiá. Concedeu a palavra a Srª Valdenice que saúda a todos e agradece aos 

Vereadores por trazer ao Bairro do Andaiá a Sessão Itinerante, solicita que haja uma manutenção 

na 4ª travessa Teodoro Dias Barreto, pois em época de chuvas a rua alagada. Concedeu a palavra 

ao Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) que informa que já tem um 

recurso pela Caixa Econômica para manutenção da travessa. Concedeu a palavra ao Sr. Alipio 

morador do Recanto do Andaiá, que saúda a todos e informa da necessidade de ter policiamento 
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no bairro pois está havendo alguns assaltos, solicita que haja manutenção na iluminação do 

bairro, solicita que haja limpeza constante nas ruas.  Solicita que haja mais barracas na feira livre 

do bairro para atrair mais consumidores. Solicita que haja no bairro cursos profissionalizantes e 

intervenção profissional para jovens e adultos. Solicita que haja uma quadra poliesportiva no 

bairro. Concedeu a palavra ao Vereador Francisco de Assis Damasceno (Chico de Dega) 

Informa que em parceria com o Ministro Joao Roma irá ter uma quadra poliesportiva no valor de 

R$ 2.500.000,00, porém teria que ser feito próximo ao colégio e não houve esse espaço. Com a 

palavra o Sr. Claudio que saúda a todos e lamenta que o bairro necessita de reformas e 

manutenções, varias ruas precisando de asfaltos, de uma creche para as mulheres trabalharem, 

informa que a iluminação precisa ser trocada em várias ruas pois a iluminação é baixa. Agradece 

a Vereadora Tia Adriana por ter trazido a Sessão para o bairro. Com a palavra a Vereadora 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho (Tia Adriana) Informa que todas as demandas serão 

passadas ao Poder Executivo.  E não havendo mais assuntos a serem tratados, de pé, no que foi 

acompanhado pelos presentes, o Sr. Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus. E, para 

constar, eu, Vereador Gilvandro Sacramento Couto, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e discutida, será assinada pelo Presidente, por mim e pelos Vereadores que assim 

desejarem. 

 

______________________________ 

Francisco de Assis Lima Damasceno  

Presidente  

______________________________ 

Gilvandro Sacramento Couto  

1º Secretário 

______________________________ 

Caíque Pires Barbosa  

Vereador 

______________________________ 

Cristiano Conceição de Sena 

Vereador 

______________________________ 

Danilo Macedo dos Santos  

Vereador 

______________________________ 

Edivan de Jesus Santos  

Vereador 

______________________________ 

Luciano Gomes Moura  

 Vereador 

______________________________ 

Valdemar Barreto de Farias  

Vice-Presidente 

______________________________ 

Adriana Nogueira Oliveira de Carvalho  

2ª Secretária 

______________________________ 

Carlos de Oliveira Ramos  

Vereador 

______________________________ 

Dalva Mercês Barreto  

Vereadora 

______________________________ 

Délcio Mascarenhas de Almeida Filho 

Vereador 

______________________________ 

José Ailton Santana Almeida  

Vereador 

______________________________ 

Uberdan Cardoso dos Santos  

Vereador 
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