
ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 ÀS 19:00 

HORAS NO PLENÁRIO CELSO BARBOSA. 

 

Presidente: Paulo Luciano dos Santos Oliveira 

Vice-Presidente: Jorge Cavalcante de Souza 

Primeiro -Secretário: Gerson de Carvalho Pereira 

Segundo-Secretário: Jânio de Carvalho Nunes 

 

Por convocação do Presidente, Paulo Luciano dos Santos Oliveira, através das parlamentares, 

ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, hora 

regional, no Plenário Celso Barbosa da Câmara Municipal de São Desidério, estado da Bahia, 

perante à referida Câmara Legislativa. O Senhor presidente, cumprimentou os presentes, e 

observando a presença em número legal dos vereadores, “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS”, 

declarou aberta a presente sessão. O presidente convidou o Segundo Secretário Jânio de 

Carvalho, para realizar a chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se 

presentes os seguintes: Acácio Givanno, Erasmo de Carvalho, Cleusnélio Santana, Gerson de 

Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge 

Cavalcante, Sebastião Teixeira, Jânio de Carvalho. O Presidente convocou o vereador Acácio 

Givanno, para a leitura de um trecho bíblico e em seguida foi feito 1 minuto de silêncio em 

homenagem as vítimas da covid-19. 

 

O presidente abriu o PEQUENO EXPEDIENTE: 

O senhor presidente observando o número legal indagou a necessidade da leitura das atas 

anteriores e abriu a votação, dando assim por dispensada a leitura das mesmas, declarando-as 

como aprovadas. 

 

A procuradora Kelly Portela foi convidada para a leitura dos expedientes diversos. 

 

• CRIA A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 • PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. 

PROJETO DE LEI N° 07/2022. 

 • PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 



PROJETO DE LAI N° 07/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE ASSISTÊNCIA 

 SOCIAL. 

PROJETO DE LEI N° 08/2022- CRIA A CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA. 

• PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PROJETO DE LEI N° 08/2022- CRIA A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA. 

• PROJETO DE LEI N° 07/2022 DE 08 DE MARÇO DE 2022- RESERVA PRIORITARIAMENTE, 

VAGAS EM CRECHES PARA CRIANÇAS EM IDADE COMPATÍVEL, FILHAS(OS) DE MULHERES 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE NATUREZA FÍSICA E/OU SEXUAL. De autoria do Poder 

Legislativo, vereador Gerson de Carvalho. 

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE 

EXPEDIENTE, franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 

minutos. 

O vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala ressaltando a importância de ambos os projetos, 

afirmou que está feliz por ter aqui projetos dessa grandeza, o vereador seguiu falando da 

palestra da doutora Fátima e se declarou surpreso com o alto índice de crianças autistas no 

município, falou ainda do projeto do colega vereador Gerson, relatou a situação do município 

em relação a violência doméstica, falou sobre o alcolismo e outros fatores que agravam ainda 

mais a situação.  

O vereador e presidente Paulo Luciano, seguiu falando que a população tem sido colocada 

cada vez mais como prioridade, falou das duas creches que já estãosendo inauguradas, falou 

sobre a questão dos índices da violência domestica, ressaltou ainda a importância de se 

amparar a população nets sentido, parabenizou o vereador Gerso e a douora Fátima pelos 

projetos apresentados, falou sobre o projeto de autoria de todos os vereadores, que será 

apresentado na próxima sessão. O presidente concordou com o veriador Joacy, quando o 

mesmo falou que seria bom esse novo formato de sessões em forma de debate, disse ainda 

que está autorizada a assinatura de todos os vereadores nesse projeto de lei da criação da 

carteirinha, reafirmou que o projeto de lei apresentado na próxima sessão, já será de autoria 

de todos os vereadores, o presidente falou das indicações do vereador Cleusnélio, indicações 

relacionadas com temas do autismo. O presidente ressaltou a importância das pessoas 

acompanharem pelas redes sociais, e falou sobre alguns comentários dos telespectadores, o 

presidente falou sobre o alto nível que tem a câmara de São Desidério, se declarou orgulhoso 

por ouvir das pessoas que vem sendo feito um bom trabalho. O presidente falou sobre as 

notícias de novas obras no município, agradeceu mais uma vez ao prefeito, o presidente 

agradceu aos colegas por parabeniza-lo, e disse que o mais importante é a harmonia, e que 

seu objetivo é somente fazer um bom trabalho e beneficiar o município. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou parabenizando os colegas por entenderem a 

relevancia dos dois projetos, pediu apoio aos colegas para seu projeto e ressaltou a 



importância também de se apoiar o projeto da doutora Fátima, inclusive aproveitou a 

oportunidade para parabenizar a mesma pelo projeto, parabenizou também a Comissão de 

Educação,  

O vereador Joacy Ferreira, iniciou falando da importância da população participar das sessões 

ordinárias, falou sobre a participação da doutora Fátima, a vinda da mesma para fazer uso da 

tribuna, afirmou que isso foi de fundamental importância, sugeriu que as sessões fossem feitas 

em forma de debati assim como hoje, para que os projetos sejam enriquecidos, conversados e 

melhor aproveitados, parabenizou o vereador Gerson e agradeceu de coração a doutora 

Fátima, parabenizou ainda as Comissões. O vereador disse que depois da fala da doutora, foi 

possível mais interesse por parte de todos, inclusive disse que várias das dicas que ela deu, são 

de fundamental importância para ajudar no diagnóstico. O vereador ressaltou e parabenizou o 

prsidente Luciano pela m,aneira como vem conduzindo essa casa, possibilitando que um 

excelente trabalho venha sendo feito. 

Vereador Cleusnélio Santana, o mesmo iniciou sua participação falando de sua indicação para 

incluir no calendário municipal para a semana da conscientização do autista, afimou que 

concorda com tudo que foi dito na sessão anterior, parabenizou a doutora por sua iniciativa, 

disse ainda que a população necessita muito dessa atenção, pediu para que o prefeito tenha 

um olhar cuidadoso para esse tema. O vereador fez um relato pessoal de situações que 

presenciou relacionados a pessoas autistas, falou que a necessidade é grande principalmente 

pelo fato das famílias não terem conhecimento sobre o autismo, falou sobre o apoio da 

secretaria de saúde, mais disse que muito ainda pode e deve ser feito. 

O vereador Jorge Cavalcante, iniciou falando da importância dos projetos, parabenizou aos 

envilvidos, e falou ainda para que estudos sejam feitos para se saber o que leva a esse 

transtorno, e o por que do índice ser tão alto no município, falou que acompanha a muito 

tempo o autismo, fez relatos que presenciou em um povoado, ressaltou a preocupação do 

gestor com as questões de saúde, falou ainda sobre a inauguração de mais um posto de saúde, 

finalizou parabenizando os colegas e toda a câmara pelo belo trabalho que vem sendo 

prestado. Falou sobre a mudança em todos os sentidos que vem acontecendo no município. 

Vereador Jânio de Carvalho, iniciou falando sobre a união desta casa para alcançar objetivos 

coletivos, parabenizou o vereador Gerson, disse ainda que muitas vezes alguns temas passam 

desapercebidos, falou sobre sua visita à casa da gestante, falou sobre o relato de agressão 

sofrida pela mesma por seu companheiro, disse que muitas pessoas podem estar passando por 

essa situação e não se sabe, o vereador seguiu parabenizando o presidente Luciano pela 

iniciativa de trazer a doutora Fátima até essa casa, falou também sobre situações de autismo 

com as quais se deparou, afirmou que o autismo deve ser considerado como outra doença 

qualquer, esclareceu para o colega vereador Jorge, que não existem ainda causas 

comprovadas para o autiso, encerrou sua fala ponderando que nas escolas do município, faz-

se necessário ter profissionais capacitados para lidar com crianças autistas, encerrou falando 

sobrea importância da participação da população nos trabalhos dessa casa, encerrou 

agradecendo e pedindo bençãos a Deus.  

Vereador João Neres, cumprimentou a todos, seguiu párabenizando o presidente, falou da 

melhoria nesse novo formato, afirmou que só tem a melhorar os trabalhos, falou sobre a 



questão do autismo, falou ainda sobre o comprometimento do atual gestor, parabenizou e 

ressaltou o projeto do colega vereador Gerson de Carvalho,  se declarou orgulhoso por fazer 

parte de uma câmara tão atuante, falou sobre suas observações feitas, falou ainda sobre 

novos projetos que serão realizados no município, afirmou que a saúde do município é uma 

das melhores de toda a Bahia. 

O vereador Acácio Givanno, iniciou agradecendo a doutora Fátima por ter vindo e feito vários 

esclarecimentos, fez umrelato onde presenciou uma situação com um rapaz que tem autismo, 

falou que a inclusão social e as oportunidades dadas aos portadores de autismo, fazem toda 

diferença pra que esse indivíduo se desenvolva de forma correta, parabenizou o presidnete 

pela condução dos trabalhos dessa casa, se despediu e agradeceu. 

 

Tendo, todos os vereadores, feito uso da tribuna, o Presidente Paulo Luciano, deu por 

encerado o GRANDE EXPEDIENTE: 

 

O presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA, observando o número legal o presidente 

pediu ao Primeiro Secretário Gerson de Carvalho que fizesse a leitura da pauta. Foram 

colocados em primeira votação os Projetos de Lei n° 07/2022 e 08/2022, os mesmos foram 

aprovados por unanimidade. Por se tratar de duas votações de acordo com o artigo 162 do 

regimento interno, o intertício regimantal de 24 hors foi extinguido, assim sendo, o presidente 

encerrou a décima sessão ordinária e abriu a décima primeira sessão ordinária, colocando em 

segunda votação os projetos, os quais foram aprovados por unanimidade. Tendo cumprido 

todas as finalidades e nada mais havendo a tratar, Presidente agradeceu a presença de todos e 

com a presença de Deus declaro encerrada a presente sessão. Tendo cumprido todas as 

finalidades e nada mais havendo a tratar, Presidente agradeceu a presença de todos e com a 

presença de Deus declaro encerrada a presente sessão. Eu João Neres de Carvalho, Primeiro 

Secretário substituto, determino que a presente ata lavrada, após lida e não havendo 

retificação ou impugnação, vai ser publicada pelo assim senhor Presidente, nos termos do § 5° 

do art. 93 do Regimento Interno deste Municipal de São Desidério, dezoito de abril de dois mil 

e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

18 de abril de 2022 


