
ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª LEGISLATURA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 04 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 
quarto 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 Primeiro Secretário Gerson de Carvalho, para realizar 
a chamada nominal dos senhores vereadores, encontraram-se presentes os seguintes: Acácio 
Givanno, Erasmo de Carvalho, Gerson de Carvalho, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, 
Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, Jair Lisboa, Jânio de Carvalho, Sebastião Teixeira. O Presidente 
convocou o Primeiro Secretário Jânio de Carvalho, para a leitura de um trecho bíblico e em 
seguida foi feito 1 minuto de silêncio em homenagem as vítimas da covid-19. 

O presidente abriu o PEQUENO EXPEDIENTE: 

O senhor presidente observando o número legal indagou a necessidade da leitura das atas 
anteriores e abriu a votação, dando assim por dispensada a leitura das mesmas, declarando-as 
como aprovadas. 

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

• MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ITANAJÁ FERREIRA DE CARVALHO. 

• PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA A RESPEITO DO PROJETO DE LEI 
N° 004/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A RESPEITO DO 
PROJETO DE LEI N° 004/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA A RESPEITO DO PROJETO DE LEI 
N° 005/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS, PLANEJAMENTO 
URBANO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA A RESPEITO DO PROJETO DE LEI N° 
005/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA A RESPEITO DO PROJETO DE LEI 
N° 006/2022. 

• PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO A RESPEITO DO 
PROJETO DE LEI N° 006/2022. 

• UTILIZAÇÃO DA TRIBUNA PELA DRA. FÁTIMA OLIVEIRA PARA EXPLANAR SOBRE O 
TEMA AUTISMO E APRESENTAR PROJETOS PARA A MELHORIA DAS AÇÕES DO 
MUNICÍPIO QUANTO AO TEMA. 
 



O presidente agradeceu a presença de familiares, amigos e profissionais, seguiu dando uma 
introdução sobre o autismo. Diante disso a Dra. Fátima Oliveira foi convidada a fazer uso da 
tribuna par que pudesse explanar o tema, pelo tempo regimental de 20 minutos. 

A doutora Fátima, iniciou sua fala cumprimentando a todos e ressaltando a importância de 
abordar o tema autismo, a mesma iniciou trazendo dados referentes ao percentual de crianças 
detectadas com autismo, seguiu explicando o que de fato é o autismo, afirmou que muito tem 
se estudado e relação ao autismo, o que possibilita compreender e agir de forma correta diante 
dessa situação, disse ainda que a síndrome do espectro autista vem crescendo a cada década 
com números significativos, falou ainda sobre a realidade do município, ressaltando a 
importância de iniciativas voltadas para essa temática, afirmou que é necessário se ter cuidado 
e atenção para com as crianças com autismo, falou ainda sobre os nascimentos prematuros no 
município. Falou ainda sobre a importância de professores, pais e profissionais para detectar 
crianças autistas, falou ainda sobre características que facilitam a detecção do autismo, falou 
ainda sobre seus pacientes, falou ainda sobre a falta de preparo por parte dos profissionais da 
área, disse ainda que as redes educacionais não estão prontas pra receber alunos com essas 
necessidades, disse ainda que tem o sonho de ver em São Desidério um núcleo de atendimento 
autista, fez relatos em sobre pais e pacientes que passam por dificuldades, afirmou ainda que o 
diagnóstico precoce define o desfecho da vida dessa criança. Seguiu dizendo que trás hoje para 
essa casa, ofícios com medidas práticas, que crie projetos de execução para o atendimento do 
autismo agradeceu a todos, ao presidente pela oportunidade e principalmente a Deus por usá-
la como instrumento para ajudar a quem precisa, se despediu de todos agradecendo. 

O presidente Paulo Luciano, agradeceu a doutora por sua participação, ressaltando a 
importância do trabalho da mesma em seus atendimentos no município, disse estar com seus 
dois projetos em mãos, prestou seu apoio e disse que a próxima sessão as proposituras serão 
apresentadas, o presidente agradeceu ainda todos que acompanham pelas redes sociais. O 
presidente ressaltou a importância do projeto que trata a aquisição dos fiscais ambientais no 
município. Diante da fala do vereador Acácio Givanno, o presidente esclareceu que a devolução 
do recurso será feito por parte de todos os vereadores e que não é uma iniciativa somente da 
presidência, afirmou que o recurso será aplicado e é motivo de orgulho para todos os 
vereadores, agradeceu muito a doutora Fátima por sua iniciativa e declarou que a câmara irá 
auxiliar no possível e necessário. 

O presidente passou então a votação dos pareceres lidos pela procuradora da casa, sendo todos 
aprovados por unanimidade dos presentes na sessão. Diante disso, o presidente franqueou a 
palavra aos nobres vereadores. 

O vereador Marusan Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, agradecendo 
principalmente a doutora Fátima por ter trazido uma proposta tão importante para o muncípio, 
se declarou emocionado com a iniciativa, fez um relato em relação a uma criança e pediu ajuda 
para resolver tal situação, o vereador se declarou disponível para ajudar em qualquer situação, 
agradeceu ainda ao secretário José Rodrigues por ter auxiliado em uma determinada situação 
no povoado de Capim Branco, seguiu agradecendo e se despedindo de todos. 

O vereador Joacy Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando a todos, seguiu agradecendo a 
doutora Fátima, por sua apresentação nessa casa hoje, se declarou feliz por ver um filho de São 
Desidério desempenhando um papel tão importante na sociedade, falou ainda que foi 
esclarecedor para todos, tanto para um diagnóstico rápido, quanto para como proceder e sanar 
a situação, agradeceu de coração, afirmou que a fala da doutora despertou a curiosidade de 
todos, o vereador disse ainda que diante dos dados que a doutora trouxe, percebe-se que o 
número de crianças autistas no município é muito grande. Seguiu falando sobre o projeto em 
relação a Liga desportiva de São Desidério, falou sobre as dificuldades que esse órgão tem 



dificuldades em conseguir provar que de fato foi gasto o recurso na área, falou ainda sobre a 
falta de fiscais ambientais, sendo que no momento atual existe apenas um fiscal ambiental para 
todo o município, afirmou que a contratação de mais pessoal nessa área, possibilitará maior 
arrecadação de receita no município, o vereador agradeceu ao presidente e se despediu de 
todos agradecendo. 

O vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala agradecendo primeiramente a Deus, 
seguiu cumprimentando aos colegas e a todos os presentes, o vereador falou sobre a entregadas 
casas em Mutamba, Buriti Seco e mais um povoado, se declarou feliz pela entrega das 
residências, falou sobre a entrega de uma ambulância para a saúde na comunidade de 
Mutamba, seguiu agradecendo a doutora Fátima por sua iniciativa, ressaltou a importancia de 
tal projeto, afirmou que essa casa está disposta a ajudar no que for necessário, o vereador falou 
ainda do recurso que será devolvido pela câmara e será investido em projetos, finalizou sua fala 
agradecendo a Deus e a todos e desejando uma semana abençoada. 

Vereador Jânio de Carvalho, o vereador iniciou sua fala cumprimentando a mesa diretora, os 
colegas, funcionários, todos os presentes e aos que acompanham pelas redes sociais, 
cumprimentou também a doutora Fatima, disse ainda que esse assunto é muito falado 
nacionalmente e de fundamental importancia, disse ainda que recebeu hoje informaçções que 
não tinha ainda, e que recebeu essas informações com carinho, falou ainda da certeza que tem 
em relação a atenção que será dada pelo vereadores e por essa casa de lei para o tema, falou 
ainda sobre o projeto referente a Liga Desportiva, disse que é de caráter de urgência e é o 
mínimo que se pode fazer, aprovar esses projetos apresentados hoje, falou ainda sobre a 
entrega da ambulância na Mutamba e das Casas em três povoados, afirmou que as casas 
entregues são de qualidade, bem arrumadas, e que muito ainda tem que ser feitas por aquelas 
pessoas que ainda não foram contempladas, parabenizou o a secretária de assistência social, 
parabenizou ainda o prefeito pelo belo trabalho que vem desempenhando, declarou seu apoio 
para todos os projetos apresentados hoje, afirmou que todos os vereadores foram e são 
comprometidos na votação dos projetos em prol da população e do município, encerrando sua 
fala agradecendo a todos. 

Vereador João Neres de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e aos 
que assistem pelas redes sociais, pediu forças ao espírito santo para que todos continuem 
fazendo um bom trabalho, seguiu agradecendo a doutora Fátima, falou sobre casos de seu 
conhecimento, até mesmo com famílias carentes, pediu ao presidente para que todos assinem 
junto o projeto e encaminhem ao poder executivo, afirmou que o prefeito se sensibilizará com 
tal situação, seguiu falando da importância dos projetos de lei aqui hoje apresentados, falou 
sobre a complexidade que é administrar uma liga desportiva, disse ainda que todos farão o 
possível para a execução do projeto, falou ainda sobre a entrega da ambulância, afirmou ainda 
que o município vem crescendo a passos largos, e disse ainda que o prefeito afirmou que muitos 
outros veículos serão adquiridos em prol do município, falou ainda sobre o reajuste dos 
servidores desta casa, pois os mesmos já encontravam com o salário em defasagem, encerrou 
sua fala agradecendo a todos os presentes. 

Vereador Gerson de Carvalho, cumprimentou a todos, iniciou falando sobre a importância do 
discurso da doutora Fátima, seguiu falando sobre o tema, afirmou que o poder legislativo não 
medira esforços para ajudar nessa situação, se declarou comovido com a fala da mesma, seguiu 
falando sobre sua satisfação na entrega da ambulância e das residências, afirmou que o prefeito 
josé Carlos vem tirando várias famílias em situação de vulnerabilidade, parabenizou também a 
secretária de Assistência social pelo trabalho que vem realizando, parabenizou também o 
secretário Adriano pelo trabalho que vem realizando na área da saúde, seguiu afirmando que a 
CCJ, é favorável a aprovação de todos os projetos apresentados hoje, parabenizou os colegas, o 
vereador encerrou sua fala se despedindo e 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. Passou então a 1° 
votação do Projeto de Lei n° 004/2022, sendo o mesmo aprovado em primeira votação por 
unanimidade dos presentes. Passou então a 1° votação do Projeto de Lei n° 005/2022, sendo o 
mesmo aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Passou então a 1° 
votação do Projeto de Lei n° 005/2022, sendo o mesmo aprovado em primeira votação por 
unanimidade dos presentes. Por se tratar de Projetos de Lei com duas votações de acordo com 
o artigo 162 do regimento interno, foi solicitado votação do plenário para extinguir o intertício 
regimental de 24 horas e esse foi aprovado pelo Plenário. Assim sendo, o presidente encerrou a 
sétima sessão ordinária, ficando certo a abertura da oitava sessão ordinária logo em seguida. 
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 Pereira  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, quatro de abril de 
dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

04 de abril de 2022. 


