
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA  SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO 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, 

primeiro dia do mês de agosto 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, Devanir Figueira, Gerson de Carvalho, Jair 

Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante e 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. 

• RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. 

• ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2022. 

• OFÍCIO N° 137/2022- “CONSULTA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DE TURISMO.” – de autoria da Secretaria M. De Educação e Secretaria M. De Meio Ambiente e 

Turismo. 

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, agradeceu a todos os vereadores pela presença, cumprimentou a 

todos os assessores pela volta aos trabalhos, agradeceu a toda sua equipe, agradeceu a mesa 



diretora, falou sobre a importância de mostrar a população que a câmara vem sendo 

remodelada, para da melhor qualidade aos funcionários e para melhor atender ao público, 

afirmou que nos 30 dias de recesso parlamentar o trabalho continuou, disse ainda que 

acompanhou a entrega de várias obras nesse período, falou ainda sobre o convite vindo da 

ASCOM da prefeitura, para que o vereadores compareçam na praça Abelardo Alencar para 

comemorar o dia do evangélico, seguiu parabenizando os vereadores por terem continuado 

trabalhando nesse período de recesso, falou ainda sobre projetos que serão exultados até o fim 

do ano. Diante da fala do vereador Jânio, o presidente falou sobre a questão da importância do 

apoio da mesa diretora e de todos os vereadores, o mesmo agradeceu pela compreensão e 

apoio por parte de todos, disse ainda que isso só melhora os trabalhos legislativos. O presidente 

lembrou a todos os vereadores do convite feito pela Secretaria de Meio Ambiente para que 

todos compareçam para a Consulta Pública do Plano Municipal de Educação Ambiental e Plano 

Municipal de Turismo, a realizar-se na próxima quinta feira no Plenário Celso Barbosa, falou 

ainda sobre outras consultas públicas onde esteve presente, e ressaltou a importância da 

presença dos vereadores. Fez o lembrete da reunião que terá a respeito da reformulação do 

Regimento Interno dessa casa. O presidente Paulo Luciano, cumprimentou todos que 

acompanham pelas redes sociais, citou alguns nomes e ressaltou a importância de todos 

acompanharem. 

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

presentes que se encontram nessa casa e aqueles que acompanham pelas redes sociais, afirmou 

que o intuito é continuar trabalhando com união, com o propósito de melhorar a qualidade de 

vida da população, parabenizou o presidente pela reforma feita nessa casa, afirmou que o 

objetivo de todos é ajudar a desenvolver o município, falou ainda sobre o papel do vereador, 

afirmou que é muito bom estar aqui, encerrou sua fala pedindo bençãos a Deus, falou sobre o 

dia do evangélico, se despediu de todos agradecendo. 

Vereador Joacy Carvalho, iniciou cumprimentando a todos, seguiu agradecendo a Deus pelo 

dom da vida e pela oportunidade de poder estar aqui, falou sobre a união por parte de todos os 

vereadores, parabenizou os evangélicos, ressaltou a importância dessa festa para todos, falou 

sobre visitas feitas a comunidades no período de recesso parlamentar, garantiu a população que 

as demandas serão passadas para o prefeito e que seu trabalho continuará, encerrou sua fala 

agradecendo.  

Vereador Gerson de Carvalho , seguiu cumprimentando a todos os presentes, os colegas, 

parabenizou o presidente pela belíssima reforma feita por parte do mesmo na câmara,  

parabenizou todos os presentes, afirmou que todos estão voltando com todo gás, e que o 

trabalho continuou nesse recesso, falou ainda sobre o dia do evangélico, e ressaltou ainda o 

projeto de lei, ao qual deu origem a comemoração nesse dia no município, afirmou que o 

objetivo é o desenvolvimento do município, encerrou sua fala agradecendo. 

O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala dando graça e paz, cumprimentando a todos, e 

afirmando que nesse período de recesso parlamentar os trabalhos continuaram, parabenizou 

sua filha por seu aniversário, seguiu falando que os trabalhos continuarão com união, finalizou 

agradecendo a todos e desejando bençãos. 



Vereador Cleusnélio Santana, o vereador iniciou cumprimentando os colegas, os servidores e 

os presentes, se declarou feliz com a volta aos trabalhos, falou da importância de Deus na vida 

de todos, falou sobre seu nome, sua história e seu amor por sua família, falou sobre os ataques 

sofridos por ele e por sua família, mais ressaltou que sua confiança em Deus é inabalável, 

encerrou sua fala ressaltando que Deus é tudo. 

 O presidente Paulo Luciano, encerrou falando de sua gratidão, agradecendo a todos que se 

empenham em o ajudar a realizar um bom trabalho, agradeceu aos colegas e ressaltou o bom 

andamento da câmara, afirmou que o trabalho continuará sendo feito com compromisso e 

união, em prol da população, colocando o mais importante acima de tudo, priorizando o 

desenvolvimento da população do município, afirmou que os vereadores estão de braços 

abertos para atender a população, ressaltou que a câmara é a casa do povo e que as portas 

estão abertas. 

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

o GRANDE EXPEDIENTE: 

O presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA. 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, primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

01 de agosto de 2022 


