
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIAS, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 

ÀS 10:00 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 

vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas, hora regional, no 

Plenário Celso Barbosa da Câmara Municipal de São Desidério, estado da Bahia, perante à 

referida Câmara Legislativa. O Senhor presidente, cumprimentou os presentes, e observando a 

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

presente sessão. O presidente convidou o Segundo Secretário Jânio de Carvalho, para realizar a 

chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se presentes os seguintes: Acácio 

Givanno, Erasmo de Carvalho, Devanir Figueira, Gerson de Carvalho, Joacy Ferreira, João Neres, 

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 vidas perdidas na batalha contra o covid-19. O presidente 

explicou as razões pelas quais a Décima Segunda Sessão, por deliberação do plenário, foi 

mudada para o turno matutino. 

 

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. 

O Primeiro Secretário Gerson de Carvalho, foi convidado para a leitura dos expedientes diversos. 

• INDICAÇÃO N° 36/2022- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B PARA O POVOADO DE GUARÁ. 

De autoria dos vereadores Paulo Luciano, Gerson de Carvalho e João Neres de Carvalho.  

• INDICAÇÃO N° 33/2022- SOLICITAMOS A PREFEITURA QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA PONTE 

SOBRE O RIO DO POVOADO DA LARGA. – de autoria do vereador João Neres de Carvalho. 

• INDICAÇÃO N° 30/2022- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM BLOQUETE NO POVOADO DE SÃO 

LONGUINHO. – de autoria do vereador Joacy Ferreira de Carvalho. 



• INDICAÇÃO N° 28/2022- PROMOÇÃO DO PROCESSO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR URBANO (PDU) DE SÃO DESIDÉRIO. – de autoria do vereador Gerson de Carvalho 

Pereira. 

• INDICAÇÃO N° 41/2022- SOLICITAMOS O CANAL FLUVIAL COM CANTEIRO CENTRAL E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA BRASIL NO DISTRITO DE RODA VELHA III. – de autoria do 

vereador Devanir Rodrigues Figueira. 

• INDICAÇÃO N° 40/2022- A VIABILIZAÇÃO DE PSICOLOGO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

DESIDÉRIO. – de autoria do vereador Acácio Givanno de Oliveira. 

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

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

minutos. 

O vereador Jânio de Carvalho, solicitou a retirada de sua indicação, o Primeiro Secretário Gerson 

de Carvalho, fez a retirada da indicação.  

O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala agradecendo a Deus por nos conceder a saúde e 

paz, falou sobre o café da manhã que ocorreu com os policiais mais cedo, parabenizou o 

presidente, estendeu seu bom dia para todos os colegas vereadores, falou sobre sua indicação, 

ressaltou a importância da mesma, partindo do princípio dos prejuízos psicológicos causados 

pela pandemia, falou ainda que essa assistência psicológica trará inúmeros benefícios à 

população, pediu poio dos demais vereadores para a aprovação de sua indicação, agradeceu 

ainda a todos que acompanham pelas redes sociais, em especial sua mãe, se despediu de todos 

agradecendo. 

O vereador Devanir Figueira, iniciou sua fala desejando bom dia a todos, seguiu falando do 

evento que ocorreu mais cedo na sede da polícia militar, agradeceu ao prefeito, agradeceu a 

mesa e ao presidente pelos trabalhos que vem sendo realizado, seguiu falando sobre suas 

indicações, descreveu a necessidade da realização das mesmas, disse ainda que suas indicações 

estão à disposição para que os outros vereadores assinem juntos, falou ainda sobre o trabalho 

de unificação que vem sendo realizado pelo presidente desta casa Paulo Luciano, afirmou que 

vem sendo realizado com muita sabedoria, encerrou sua fala de despedindo e agradecendo a 

todos. 

O vereador e presidente Paulo Luciano, iniciou sua fala cumprimentando a todos, diante da fala 

do vereador Devanir Figueira, o presidente agradeceu e ressaltou a importância de se trabalhar 

em harmonia entre as bases, disse ainda que isso é importante para que os trabalhos se 

realizem, e com muita humildade, disse ainda que isso é fruto de um trabalho em conjunto de 

todos os vereadores, o vereador falou sobre o encontro que ocorreu na 85° comando da polícia 

militar do município de São Desidério, falou sobre o objetivo desse encontro, que é a 

preocupação e o cuidado que se deve ter para com a segurança pública, o presidente também 

agradeceu o trabalho da polícia militar e disse ainda que serão feitos alguns ajustes durante o 

decorrer do tempo, falou da importância de se contribuir, disse ainda que o Poder Legislativo 

tem meios de ajudar a resolver essas questões. O presidente agradeceu a todos os vereadores 

que vem contribuindo para o desenvolvimento da população, agradeceu por todas as 



indicações, falou sobre sua indicação com os colegas Gerson de Carvalho e João Neres de 

Carvalho. O presidente desejou uma boa viagem aos colegas e ressaltou a importância dessa 

viagem, disse não poder participar dessa marcha por questão de já ter outros compromissos, 

mas desejou boa sorte a todos.  

O vereador Joacy Ferreira, o mesmo iniciou cumprimentando o presidente e os colegas, 

agradeceu a presença dos presentes, seguiu falando sobre sua indicação, falou ainda que a 

mesma foi feita diante do apelo da população, pediu opara que após visita do prefeito, o mesmo 

olhe com carinho para aquela comunidade, agradeceu também ao presidente, mesa diretora e 

demais vereadores que estiveram presentes no café da manhã juntamente com a polícia militar, 

falou sobre a viagem que os vereadores farão a Brasília, disse ainda que o presidente vem 

trabalhando com maestria, agradeceu a todos os presentes e os que acompanham pelas redes 

sociais, encerrou sua fala afirmando que o papel do vereador é trabalhar em prol de melhorias 

para o município e para a população.  

O vereador João Neres, iniciou sua fala cumprimentando a todos, e falando os motivos dessa 

sessão em horário diferenciado, falou sobre a viagem que os vereadores farão, falou ainda sobre 

o café da manhã de hoje mais cedo, disse ainda que esse encontro foi de fundamental 

importância, falou ainda sobre a importância do apoio da câmara para tal causa, afirmou que 

todas as indicações são de fundamental importância, falou ainda sobre sua indicação 

juntamente com os colegas vereadores Gerson de Carvalho e Paulo Luciano, falou ainda sobre 

o interesse por parte do prefeito em ajudar em relação aos veículos para o município, falou 

ainda sobre sua segunda indicação e ressaltou a importância da mesma, falou ainda sobre a 

indicação dos colegas. Disse ainda que apoia as indicações dos colegas por saber das 

necessidades da população, finalizou sua fala dizendo que esse é o papel do vereador. 

O vereador Jorge Cavalcante, cumprimentou o presidente, os colegas, funcionários, todos os 

presentes e os que acompanham pelas redes sociais, seguiu falando sobre uma reunião que 

ocorreu no assentamento Cacheado, explicou que aconteceu nessa reunião, falou ainda sobre 

projetos futuros, falou sobre seu mandato como presidente da Associação daquele local, 

agradeceu também o prefeito por toda a assistência dada sempre que necessário. Afirmou que 

o assentamento vai ficar maravilhoso e que o mesmo tem crescido a passos largos, falou ainda 

sobre o encontro realizado mais cedo, falou inda das melhorias que vem acontecendo no 

município em relação a segurança pública do município, agradeceu a todos e se despediu. 

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou sua fala explicando sua indicação juntamente com os 

vereadores João Neres de Carvalho e Paulo Luciano, falou também de sua segunda indicação, 

que trata da revisão do plano diretor, e declarou a importância da mesma, disse ainda que vem 

colocando essa indicação a muito tempo, falou ainda sobre as indicações dos colegas e a 

importância das mesmas, o vereador João Neres de Carvalho, pediu para assinar junto com o 

colega Gerson de Carvalho, o pedido foi concedido, seguiu parabenizando o presidente desta 

casa Paulo Luciano, aproveitou ainda a oportunidade para desejar uma boa viagem para os 

colegas que vão viajar à Brasília, e explicou o motivo de não poder ir junto, se despediu 

agradecendo.  

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 

votação as seguintes indicações: INDICAÇÃO N° 36/2022, INDICAÇÃO N° 33/2022, INDICAÇÃO 

N° 30/2022, INDICAÇÃO N° 284/2022, INDICAÇÃO N° 28/2022, INDICAÇÃO N° 41/2022, 

INDICAÇÃO N° 40/2022. Todas as indicações foram aprovadas 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 Gerson de Carvalho, Primeiro 

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

impugnação, vai ser publicada pelo assim senhor Presidente, nos termos do § 5° do art. 93 do 

Regimento Interno deste Municipal de São Desidério, vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e 

dois. 

 

São Desidério-BA 

25 de abril de 2022 


