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

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO 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 

nono dia do mês de maio 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, 

Cleusnélio Santana, Erasmo de Carvalho, Gerson de Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João 

Neres, Marusan Ferreira, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante, 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 agradeceu ainda ao amigo Cláudio Cavalcante pelo apoio e carinho que o mesmo 

sempre vem prestando a todos os membros dessa casa. 

 

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. 

• OFÍCIO N° 09/2022- Justificativa de ausência do vereador Sebastião Teixeira. 

• OFÍCIO N° 12/2022- Justificativa de ausência do vereador Devanir Figueira. 

• MOÇÃO DE PESAR N° 03/2022- Pelo falecimento da senhora Anne Shamira Pereira Dias 

Rebolças que faleceu quarta-feira dia 04 de maio de 2022. De autoria do vereador Gerson de 

Carvalho Pereira e demais vereadores. 

• MOÇÃO DE APLAUSOS N° 01/2022- Apresentam a deliberação soberana do plenário desta 

casa: Projeto de Lei N° 2.564 de 2020 instituiu o piso salarial nacional da enfermagem uma 



grande conquista da categoria. Diante disso requer moção de aplausos para os profissionais de 

enfermagem, bem como o envio desta moção para as unidades de saúde do município e bem 

como a publicação da mesma junto aos canais de comunicação desta casa legislativa. De autoria 

dos vereadores, Jânio de Carvalho, Paulo Luciano, Gerson de Carvalho e Jorge Cavalcante. 

• PROJETO DE LEI N° 009/2022- Estabelece diretrizes para criação do Programa Centro de partos 

normal e casa de partos para o atendimento da mulher no período gravídico puerperal e dá 

outras providências. De autoria do vereador Erasmo de Carvalho. 

• PROJETO DE LEI N° 10/2022- Institui a semana de igualdade racial nas escolas e dá outras 

providências. De autoria do vereador Erasmo 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 presidente Paulo Luciano, cumprimentou os presentes, funcionários e assessores, aproveitou 

ainda para parabenizar os vereadores e em especial o vereador Erasmo de Carvalho pela 

iniciativa de seus dois projetos, o presidente ressaltou que esses são de grande importância para 

a cultura e para enriquecer o aprendizado dos alunos. O presidente disse que na sessão de hoje 

serão apenas apresentados os projetos para serem discutidos e alinhados caso necessário, em 

se tratando dos projetos serão encaminhados para as comissões e colocados em votação na 

próxima sessão. Após o relato pessoal do vereador Marusan Ferreira, o presidente Paulo Luciano 

declarou-se solidário à situação, em nome da mesa diretora, e aproveitou o momento para dá 

uma notícia, falou sobre uma Reunião que teve com o responsável pela segurança, afirmou que 

dois membros da câmara, farão parte do conselho de segurança, disse ainda que por várias 

situações que ocorreram, providências estão sendo tomadas. O presidente diante do pedido do 

vereador João Neres para que todos os vereadores assinem juntos na moção referente ao 

projeto aprovado em prol dos enfermeiros, o mesmo afirmou que não se opõe a assinatura de 

todos os vereadores, autorizando as assinaturas. O presidente falou em especial ao vereador 

Gerson por sua perda, e se mostrou mais uma vez solicito para com o colega e toda a sua família. 

O presidente aproveitou ainda o momento para comunicar a população, a resposta a uma 

solicitação ao Doutor Carlos Ferri, onde o mesmo solicita um computador completo para uso do 

sistema de segurança (delegacia de polícia civil) do município, foi feito um termo de sessão de 

uso pela câmara, em favor da delegacia de polícia, o computador foi entregue hoje, dentro da 

legalidade necessária, disse ainda que o prefeito tem colaborado, e que todos tem que dá seu 

apoio para que as coisas melhorem, agradeceu o apoio da mesa diretora. 

O vereador Jânio de Carvalho, iniciou sua afala cumprimentando a todos, se declarou satisfeito 

em poder acompanhar os trabalhos legislativos, agradeceu aos presentes e também aqueles 

que acompanham pelas redes sociais, declarou a importância do trabalho dos vereadores, disse 

ainda que as transmissões são de fundamental importância pra que a população possa 

acompanhar os trabalhos, se solidarizou com a família do vereador Gerson de Carvalho, pela 

perda de um membro de sua família, aproveitou ainda a oportunidade para falar sobre a Moção 

de aplausos, parabenizou os funcionários em questão, o vereador seguiu parabenizando o 



colega vereador Erasmo de Carvalho por seu projeto de indicação, reafirmou a importância dos 

projetos apresentados, e se despediu agradecendo à todos. O vereador Jânio pediu à parte e 

deu seu aval para que todos assinem na moção de aplausos, disse que a união dessa casa 

prevalece e é bom para o andamento dos trabalhos dessa casa, parabenizou Thiago pelo 

trabalho que vem sendo feito na secretaria de infraestrutura. 

Vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala desejando graça e paz a todos, e agradeceu pela saúde 

de todos, cumprimentou a todos, assessores, funcionários, presentes, seguiu parabenizando o 

presidente pela condução dos trabalhos e estendeu os parabéns para todos os vereadores, 

parabenizou as mães por seu dia, agradeceu ainda à todos que assistem pelas redes sociais, 

parabenizou ainda a SECUT, parabenizou as equipes envolvidas, continuou sua fala 

parabenizando o vereador Erasmo por seus projetos, disse ainda ao colega que o mesmo pode 

contar com seu apoio para realização dos mesmos, finalizou sua fala agradecendo a todos. 

O vereador Marusan Ferreira, iniciou cumprimentando à todos, parabenizou Thiago Bezerra 

pelo trabalho que vem realizando, seguiu parabenizando as mães, fez um relato pessoal sobre 

o vandalismo que fizeram no túmulo de seu pai. O vereador agradeceu a um amigo, denominado 

Cláudio, e agradeceu pelo presente que o mesmo mandou, seguiu parabenizando o colega 

vereador Erasmo de Carvalho, ressaltou a importância de ambos, falou sobre o papel dos 

vereadores, e afirmou que se possível, no que depender dele os mesmos poderiam ser votados 

hoje mesmo, finalizou sua fala se despedindo e agradecendo. O vereador pediu à parte para se 

solidarizar para com a família do vereador Gerson. 

O vereador João Neres, o vereador iniciou cumprimentando a todos os presentes e os que 

acompanham pelas redes sociais, o vereador seguiu falando sobre futuras indicações, uma delas 

pedindo para que uma rua ganhe o nome da mãe do vereador Jorge Cavalcante, afirmou que 

será uma indicação conjunta, seguiu parabenizando as mães, falou da importância das mesmas, 

parabenizou ainda o prefeito e o secretário Souza pela realização do campeonato, disse que os 

vereadores estiveram presentes no evento, prestou seus pêsames a família do vereador Gerson, 

se declarou feliz pelo projeto de lei aprovado em relação aos enfermeiros, pediu para que essa 

moção assim como as outras possa ser assinada para todos os vereadores assinarem, 

parabenizou o colega vereador Erasmo e ressaltou a importância dos projetos, parabenizou a 

equipe do vereador, finalizou parabenizando a todos e agradecendo.  

Vereador Cleusnélio Santana, o vereador iniciou cumprimentando o presidente, os colegas, os 

presentes, aproveitou a oportunidade para prestar seus sentimentos para com o colega 

vereador Gerson de Carvalho, seguiu agradecendo à Deus pela oportunidade de estarem todos 

aqui, seguiu falando sobre os projetos apresentados pelo colega vereador Erasmo de Carvalho, 

parabenizou as mães, falou sobre o papel das mesmas, parabenizou ainda o prefeito e os 

secretários, por obras realizadas, entrega de veículos e aquisição de equipamentos para os 

povoados, disse ainda que isso só é possível pelo bom trabalho que vem sendo realizado de 

forma responsável pelo gestor, falou sobre a importância da harmonia dos trabalhos dessa casa, 

disse ainda que o desenvolvimento vem acontecendo pela união de todos, o vereador se 

despediu agradecendo. 

O vereador Jair Lisboa, iniciou cumprimentando  à todos, parabenizou as mães, desejou seus 

sentimentos à família do colega vereador Gerson, deixou seu sentimento também à família de 



dona ambrósia, parabenizou o vereador Erasmo por seus projetos, no mais agradeceu e desejou 

uma boa noite à todos. 

O vereador Joacy Ferreira, iniciou sua fala cumprimentando à todos, parabenizou Geovânio, que 

coordena o abrigo dos idosos, o vereador disse que seu trabalho está de parabéns, agradeceu a 

presença de todos os presentes e dos que acompanham pelas redes sociais, parabenizou as 

mães, falou sobre a dor de viver de saudade por ter perdido sua mãe, disse ao colega Gerson, 

que deseja que sua família tenha forças para superar, deixou seus sentimentos, parabenizou o 

vereador Erasmo, falou dos porquês de se aprovar esses projetos, agradeceu a presença de 

todos os presentes e dos que acompanham pelas redes sociais, se despediu de todos 

agradecendo. 

Vereador Erasmo de Carvalho, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando à todos, presidente, 

colegas, funcionários e aos presentes, seguiu falando sobre seu projeto de lei, ressaltando que 

os mesmos são de fundamental importância para as mães e para toda a população, explicou o 

por que de ter apresentado os mesmos, deixou sua homenagem a todas as mães, em especial a 

sua esposa e mãe, seguiu agradecendo o apoio de todos os vereadores, e desejou uma boa 

semana à todos. 

O vereador Gerson de Carvalho, cumprimentou à todos e de modo especial Thiago Bezerra e 

Geovânio, seguiu agradecendo o apoio de todos, e descreveu como está sendo para sua família 

esse momento, agradeceu em especial o presidente desta casa por ter estado presente em todo 

esse momento difícil, agradeceu também também ao prefeito, e à sua equipe, falou mais da 

pessoa de sua sobrinha. Seguiu agradecendo as lembranças que foram enviadas pelo amigo 

Cláudio para todos os vereadores, seguiu agradecendo e parabenizando o colega Erasmo, disse 

ainda que o colega tem seu total apoio, afirmou que todos estarão unidos, encerrou sua fala 

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 colocada em 

votação das moções: MOÇÃO DE PESAR N° 03/2022, MOÇÃO DE APLAUSOS N° 01/2022. As 

mesmas foram aprovadas por unanimidade. 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 



09 de maio de 2022 


