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

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 16 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 décimo sexto 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 a 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, Devanir Figueira, 

Erasmo de Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira, Paulo 

Luciano, Jorge Cavalcante, Gerson de Carvalho, 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.  

 

PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 009/2022- “ESTABELECE DIRETRIZES 

PARA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE PARTO NORMAL E CASA DE PARTO, 

PARA O ATENDIMENTO À MULHER NO PERÍODO GRAVÍDICO- PUERPERAL, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. De autoria do vereador Erasmo de Carvalho Filho. 

 

PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 010/2022- “INSTITUI A SEMANA 

IGUALDADE RACIAL NA ESCOLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. De autoria do 

vereador Erasmo de Carvalho. 

 

USO DA TRIBUNA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL SRA. MILENA DANTAS - Representando 

a Secretaria Municipal de Assistência Social, para tratar sobre o dia de Conscientização 

contra o abuso de crianças e adolescentes. 

  

O senhor presidente prosseguiu encerrando o PEQUENO EXPEDIENTE, dando início e 

abrindo o GRANDE EXPEDIENTE:   

 

O vereador Paulo Luciano, agradeceu a presença de todos os vereadores, dos presentes, 

todos que acompanham pelas redes sociais, e funcionários municipais, o presidente 



convidou Millena Dantas para explanar sobre o Tema, combate a violência sexual. O 

presidente ressaltou a importância da fala da assistente social, explicou qual a necessidade 

de iniciativas como essas, seguiu cumprimentando mais algumas pessoas presentes no 

plenário. Diante da fala do vereador Acácio, o presidente falou sobre a questão da 

segurança pública do município, seguiu falando da preocupação e das atitudes que o pode 

legislativo vem tomando, falou ainda sobre a reunião que ocorreu com o deputado, falou 

sobre a pauta da reunião e sobre a situação do fórum municipal, afirmou que os vereadores 

como pessoas públicas tem como obrigação tentar resolver esse tipo de questão, afirmou 

que a câmara municipal se encontra à disposição para reuniões para sanar essas questões, 

afirmou que a sociedade cobra do poder legislativo, afirmou que todos estão fazendo sua 

parte para diminuir ao máximo esse tipo de delito. O presidente parabenizou mais uma vez 

o vereador Erasmo por seus projetos, parabenizou também seus assessores do mesmo, o 

presidente ressaltou a importância das transmissões pelas redes sociais, e agradeceu a 

todos que acompanham as mesmas. O vereador falou sobre a feirinha realizada na 

comunidade de Guará. O presidente falou sobre a importância da parceria entre o poder 

legislativo e o governo estadual, seguiu falando sobre a reunião com o deputado Antônio 

Henrique Júnior, e sobre a pauta da reunião, sobre a questão da grande demanda da 

comarca de São Desidério, afirmou que os vereadores como representantes do povo tem 

que correr atrás de melhorias para a população, falou ainda sobre alguns outros pedidos 

que foram efetuados na reunião, falou ainda sobre entregas de obras e pela presença e 

compromisso de todos nesses eventos, o presidente agradeceu a todos pelo compromisso 

e paciência. Justificou ainda a ausência do vereador Marusan Ferreira.  

 

A senhora Millena Dantas, iniciou sua fala desejando boa noite a todos e agradecendo ao 

presidente, à mesa e em especial ao vereador Erasmo de Carvalho, iniciou falando da 

importância desse ovo formato de campanha, que não é mais de um dia, mais sim de um 

mês inteiro, seguiu explicando a origem do dia 18 de maio como dia símbolo do combate a 

violência sexual infantil, falou da lei  N° 9.970 de 2000, falou da importância da mesma, e 

principalmente de se fazer cumpri a lei, falou ainda sobre o tabu que existe nas escolas em 

relação a educação sexual. Seguiu falando sobre o caso Araceli, o qual deu início ao mês 

de maio laranja, falou do conceito de exploração sexual e de violência sexual, explicou que 

atualmente cerca de 87% dos casos de abuso vem do âmbito familiar, seguiu falando sobre 

as maneiras de exploração, explicou o que configura o abuso sexual. Afirmou que combater 

o abuso sexual é dever de todos, Milena ressaltou que a maioria dos abusos acontece no 

âmbito familiar, trouxe dados em percentual, falou ainda sobre o conceito de exploração 

sexual, explicou a diferença entre exploração e abuso sexual, ressaltou a importância da 

família e do acompanhamento psicológico não só da vítima mais também de sua família, 

falou ainda sobre as etapas do processo pelo qual passam as vítimas desses abusos, 

trouxe sinta trechos do Estatuto da criança e do adolescente, Milena explicou ainda a 

importância de se denunciar (Disque 100!), agradeceu o auxílio do CRAS e CREA, 

agradeceu também aos demais órgão envolvidos nesse tipo de situação, mostrou imagens 

de projetos que vem sendo realizados dentro dessa temática, Milena encerrou sua fala 

agradecendo a todos pela oportunidade. 

  

  



O presidente Encerrou o PEQUENO EXPEDIENTE, abrindo o GRANDE EXPEDIENTE, 

franqueou a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 5 minutos.   

 

O vereador Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos e 

agradecendo a Deus, cumprimentou os colegas, presentes e os que acompanham pelas 

redes sociais, seguiu falando da importância de projetos como o apresentado por Milena, 

seguiu falando do encontro que aconteceu com o deputado Antônio Henrique Júnior, falou 

da importância de vários temas abordados nessa reunião, seguiu falando do dia da família 

e da importância dessa para toda a sociedade, afirmou que a família é o alicerce de tudo, 

seguiu agradecendo pelo convite que recebeu para uma missa no abrigo, explicou o por 

que de sua ausência, parabenizou os garis por seu dia e ressaltou a importância do papel 

dos mesmos para a sociedade, falou da questão da segurança pública, afirmou que o índice 

de criminalidade vem aumentando no município, deixou sua nota de repúdio, mais afirmou 

que tem certeza que as autoridades competentes resolverão a situação, disse ainda que o 

poder legislativo vem traçando iniciativas para inibir esse tipo de ação, falou ainda sobre 

possíveis projetos que venham a ajudar, seguiu parabenizando e falando sobre os projetos 

que serão votados hoje, de autoria do colega vereador Erasmo de Carvalho, ressaltou a 

importância dos mesmos para toda a sociedade, afirmou que nesse município a saúde é 

tida como prioridade, falou ainda sobre a questão do racismo, encerrou sua fala desejando 

uma ótima semana a todos. 

 

Vereador Erasmo de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, 

colegas e assistente social Milena Dantas por sua fala e pelo projeto, agradeceu ao apoio 

de todos diante de seus projetos, explicou sobre os mesmos e ressaltou a importância de 

tais projetos, explicou que todas as etapas de seu projeto são se suma importância, seguiu 

falando do projeto referente as gestantes, disse ainda que o objetivo desse projeto não é 

tirar a função das instituições que já atuam nessa vertente, mais sim como forma de auxílio 

para melhorar ainda mais a situação das gestantes e dos bebês, afirmou que como 

representante eleito do povo achou necessário seu segundo projeto, que trata da questão 

racial, trouxe dados estatísticos que retratam a situação do racismo à nível nacional, o 

vereador encerrou sua fala com uma frase que trata da questão do racismo, se despediu e 

desejou a todos uma boa noite. 

 

Vereador Jânio de Carvalho, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos os colegas 

vereadores, a representante de Assistência social Milena Dantas, parabenizou a mesma 

por sua fala e ressaltou que esse assunto é relevante para o atual momento que em que 

vive nossa sociedade, disse ainda que esse tipo de tema deve ser cada vez mais falado, 

seguiu falando sobre os projetos do colega vereador Erasmo de Carvalho, afirmou que 

nenhum dos colegas vereadores serão contrários a esses projetos, seguiu falando sobre a 

reunião com o deputado, falou sobre a pauta que foi levada para a reunião, o assunto 

principal da pauta segundo ele, foi referente a comarca de São Desidério, falou também, 

do auxílio que o município dá para essa comarca, seguiu parabenizando e agradecendo o 

prefeito José Carlos, pela abertura das inscrições para matrículas na escola de música do 

município, o vereador relembrou que a ideia partiu de um projeto apresentado por ele nesta 

casa, se declarou feliz, pois segundo ele a música é de grande importância para a formação 

de uma sociedade, o vereador seguiu falando que são projetos como esse que fazem toda 



a diferença para a formação de cidadão de uma sociedade, seguiu falando da questão da 

segurança pública no município, falou dos altos índices de criminalidade e disse ainda que 

se esses jovens que cometem delitos estivessem inseridos em projetos como esses, o 

índice seria muito menos, afirmou que a mudança para a juventude está nesse tipo de 

iniciativa e que a semente do amanhã tem que ser plantada hoje, falou sobre o dia da família, 

finalizou sua fala agradecendo a todos os presentes e disse que o papel do vereador é 

trabalhar para desenvolver o município como um todo. 

 

O vereador Jorge Cavalcante, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos os 

presentes, seguiu falando dos projetos do vereador Erasmo de Carvalho, afirmou que esses 

tem seu apoio de dos demais vereadores, falou ainda do dia do gari, contou a história dessa 

data, agradeceu ao prefeito pela bloquetagem de uma rua que o mesmo já tinha pedido 

para ser reformada antes, inclusive rua está receberá o nome de sua mãe (Íris Carvalho de 

Souza), falou ainda sobre a entrega das Casas nas comunidades de Cera e Currais, disse 

que era necessário pelo auto índice de casos de chagas causados pelos insetos nas casas 

antigas, falou sobre a responsabilidade do atual gestor e disse que o mesmo tem um olhar 

especial para auxiliar a população, falou sobre o projeto de Baixa Grande, definir o projeto 

como sendo ousado, mais afirmou que o mesmo será realizado, afirmou que cerca de 15 

famílias, terão acesso a água doce nessa comunidade, seguiu falando sobre a questão da 

segurança públicas no município, inclusive relatou um furto que ocorreu no sindicato, 

afirmou que muito vem sendo feito para resolver essa situação, finalizou sua fala se 

despedindo e agradecendo a todos.  

 

O vereador João Neres de Carvalho, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando a todos 

os presentes, os funcionários, colegas vereadores e a representante do sindicato Milena 

Dantas, seguiu parabenizando o presidente pela reunião que ocorreu hoje a tarde com o 

deputado Antônio Henrique, falou do empenho de todos inclusive do deputado, afirmou que 

todos trabalham em união para que os trabalhos sejam realizados, parabenizou o pessoal 

do sindicato pelo trabalhos que vem sendo feitos, falou sobre sua presença na entrega de 

duas ruas asfaltadas que foram entregues hoje, seguiu dizendo que São Desidério tem se 

tornado um canteiro de obras, ressaltou o trabalho competente que vem sendo feito pelos 

vereadores desse município, falou também sobre a questão da falta de segurança e dos 

casos que quem ocorrendo no município, disse ainda que falta investimento por parte do 

governo estadual, diante da situação o vereador ressaltou o empenho do prefeito em 

resolver tal problemática, falou também do empenho dos vereadores, seguiu dizendo que 

a população precisa de uma resposta e que todo o possível precisa ser feito para que a 

população tenha segurança, o vereador deu algumas ideias de possíveis projetos que 

podem vir a ajudar nessa questão. O vereador seguiu falando sobre sua ida até a 

comunidade de Guará, comunidade está que aderiu a ideia da feirinha Luar do cerrado e 

realizou sua feirinha própria, o vereador inclusive disse que serve de exemplo para outras 

comunidades, afirmou que a feirinha foi de iniciativa da própria população e foi um sucesso, 

agradeceu ao presidente e se despediu desejando uma boa noite a todos. 

 

O vereador Joacy Ferreira, o mesmo iniciou sua fala agradecendo pelo Programa Casa 

Bela, se declarou feliz por ver a felicidade das pessoas em receber uma casa, parabenizou 

o prefeito e os secretários, seguiu agradecendo ao prefeito por tudo que vem sendo feito, 



parabenizou o deputado Antônio Henrique pelo trabalho e por ser sempre solícito em 

atender a todos, seguiu falando e parabenizando o colega Erasmo de Carvalho por seus 

projetos, ressaltou a importância dos mesmos, falou ainda sobre o dia do gari e a 

importância dos mesmos para toda a sociedade, falou também sobre o dia dos assistentes 

sociais, o vereador falou sobre o por que de su posicionamento ser de esquerda, falou ainda 

sobre sua revolta em ver pessoas sendo desfeitas e passando por situações de falta de 

igualdade, o mesmo agradeceu ao presidente pela oportunidade, disse ainda para todos 

que os vereadores estão aqui em defesa do povo. 

  

O vereador Gerson de Carvalho, iniciou cumprimentando a todos os funcionários, os 

presentes, os que acompanham pelas redes sociais e aos colegas, cumprimentou ainda 

Milena, seguiu ressaltando a fala do vereador Acácio no que diz respeito a segurança, disse 

que realmente o índice de furtos está alto, falou sobre o projeto de instalação de câmeras 

de segurança e central de vigilância, esse é um projeto seu de 2021, pediu para que seja 

feita uma reunião com os colegas vereadores para resolver o que pode ser feito, se dirigiu 

a Milena e declarou total apoio por parte da câmara de vereadores, seguiu parabenizando 

o pode executivo pelos trabalhos que vem realizando, falou também sobre o programa Casa 

Bela, e ressaltou a mudança que está ocorrendo na vida da população, disse ainda que a 

harmonia entre os poderes trazem benefícios para a população, disse ainda que a atual 

gestão vem mostrando responsabilidade para com a sociedade, falou ainda sobre outros 

projetos que vem sendo realizados no município, disse ainda que aguarda ansioso por mais 

inaugurações, finalizou sua fala parabenizando o prefeito e sua equipe, parabenizou 

também o colega Erasmo de Carvalho, o presidente Paulo Luciano e reafirmando seu 

compromisso para com o povo de São Desidério.  

  

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. Em seguida, 

o presidente pediu para que os vereadores que atualizassem seus tablets para que a 

primeira votação tivesse início, para os projetos 009/2022 e 010/2022. 

Inicialmente colocou a votação do Projeto de Lei n 009/2022 que “ESTABELECE 

DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE PARTO NORMAL E CASA 

DE PARTO, PARA O ATENDIMENTO À MULHER NO PERÍODO GRAVÍDICO - 

PUERPERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” sendo o mesmo aprovado em 1° votação 

por unanimidade. Posteriormente colocou a votação do Projeto de Lei n 010/2022 que 

“INSTITUI A SEMANA IGUALDADE RACIAL NA ESCOLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

sendo o mesmo aprovado em 1° votação por unanimidade. Assim, o presidente Luciano 

Rocha declarou aprovado em primeira votação, os dois projetos de lei por unanimidade dos 

presentes. 

Por se tratar de duas votações de acordo com o artigo 162 do regimento interno, com o 

intertício regimental de 24 horas, o presidente pediu deliberação ao plenário para que fosse 

encerrada a 15° sessão e fosse aberta a 16° sessão, para que fosse realizada a segunda 

votação dos Projetos 009/2022 e 010/2022. Após deliberação favorável do plenário em sua 

unanimidade, e 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, dezesseis de maio de dois mil e vinte e dois.  

  

São Desidério-BA  

16 de maio de 2022.  

 


