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

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 

2022 ÀS 09:00 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 quinto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove 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, Erasmo de Carvalho, Gerson de Carvalho, Jair 

Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Paulo Luciano, Jorge Cavalcante e Jânio de Carvalho. O 

Presidente convocou o vereado 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. 

• APRESENTAÇÃO E PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 16/2022- “DISPÕES SOBRE A 

FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS E AGENTES DE 

COMBATE ÀS ENDEMIAS- ACE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”- de autoria do prefeito José 

Carlos 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, agradeceu a presença de todos os agentes comunitários de saúde 

e de endemias, cumprimentou também o secretário geral e representante da entidade, o 

senhor Luciano, falou do encontro que ocorreu em seu gabinete, falou sobre a importância da 

aprovação da lei, afirmou que sempre teve uma preocupação em relação a esses profissionais, 

disse ainda que sempre procurou saber como estava a situação dos mesmos, pediu o 



posicionamentos dos presidentes e relatores das comissões CCJ e da Comissão de Orçamento 

Finanças e Fiscalização, passando assim a palavra ao presidente da CCJ, o vereador Gerson de 

Carvalho, em seguida passou a palavra para o relator Joacy Ferreira. O presidente explicou que 

os votos dos membros das comissões, é possível se dispensar os pareceres, seguiu 

agradecendo aos membros, afirmando assim que dessa forma os tramites serão mais rápidos 

para a aprovação desse projeto. O presidente agradeceu e parabenizou o senhor Luciano pela 

maneira como vem conduzindo os trabalhos à frente do sindicato. 

Vereador e presidente da CCJ Gerson de Carvalho, iniciou sua fala cumprimentando a todos os 

presentes, os colegas e o profissionais de endemias, em uso das atribuições de presidente da 

CCJ, seguiu falando sobre o projeto, ressaltou a importância do mesmo, pediu aos demais 

colegas para que possa ser dispensado o parecer, afirmou que é com muito prazer que se 

posiciona favorável a aprovação desse projeto, se despediu de todos agradecendo. 

O vereador e relator da CCJ Joacy Ferreira, o mesmo em uso de suas atribuições, 

cumprimentou todos os presentes, seguiu falando da batalha  travada por esses profissionais 

em buscas de seus direitos, afirmou que tem acompanhado essa luta, se declarou honrado em 

participar desse momento de aprovação dessa lei, seguiu falando sobre a responsabilidade dos 

vereadores para com os funcionários e para com a gestão, disse ainda que a votação é em 

caráter de urgência, seguiu falando que esses profissionais merecem a aprovação dessa lei, 

disse ainda que a CCJ tem a responsabilidade e o dever de aprovar essa lei para que esses 

profissionais tenham seus direitos assegurados, finalizou sua fala se despedindo e 

agradecendo a todos. 

Vereador  e membro da CCJ, Acácio Givanno, o mesmo iniciou sua fala agradecendo 

primeiramente a Deus por nos proporcionar a saúde e a paz, agradeceu pela oportunidade do 

dia de hoje, disse ainda que esse momento é muito importante, explicou a necessidade de se 

aprovar essa lei em beneficio desses profissionais, agradeceu a presença desses profissionais 

no plenário e no mais pediu para que todos sejam abençoados por Deus. Ao retomar a palavra, 

o vereador falou sobre o campeonato esportivo que ocorreu, e parabenizou a equipe do 

Angico e também do Sítio do Rio grande, e encerrou desejando um bom dia a todos. 

O vereador  e presidente da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, Jorge Cavalcante, 

o mesmo iniciou dando bom dia a todos e agradecendo a Deus pela oportunidade, 

cumprimentou todos os colegas, a mesa diretora, os funcionários presentes e os 

representantes da classe que pleiteia se beneficiar da lei, se declarou feliz pelo dia de hoje, 

ressaltou a importância da categoria, disse que considera ainda pouco o reajuste pleiteado, 

seguiu pedindo o posicionamento do vereador e relator da Comissão de Orçamento Finanças e 

Fiscalização, e pediu para que fossem dispensados os pareceres, falou sobre a importância da 

aprovação dessa lei, se declarou favorável, finalizou sua fala desejando bom dia a todos. 

O vereador e relator da Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização,  Sebastião Teixeira, 

iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, seguiu falando da importância desse 

projeto, parabenizando os profissionais e desejou um bom dia a todos. 

Vereador João Neres, o mesmo cumprimentou a todos, seguiu falando da importância de tal 

projeto, falou sobre a mudança no horário da viagem que os vereadores tem marcada para 



Brasília, afirmou que por se tratar de um projeto de caráter de urgência, o horário da viagem 

foi mudado, afirmou que o compromisso dos vereadores é em primeiro lugar com o povo, 

afirmou que os profissionais em questão, são merecedores de tais reajustes, afirmou que essa 

casa está de braços abertos para aprovar esse projeto, aproveitou ainda para parabenizar as 

equipes que participaram da final municipal de futebol, parabenizou ainda o secretário Souza e 

toda a equipe envolvida, finalizou sua fala parabenizando o presidente desta casa e a todos, 

encerrou agradecendo. 

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

mesa diretora, o presidente, parabenizou os profissionais presentes e os representantes das 

classes em questão, se declarou feliz pelo projeto que será votado hoje, parabenizou também 

o presidente pela atitude de colocar esse projeto em pauta no regime de urgência, afirmou 

que todos irão votar de maneira favorável, declarou que é ua honra para os vereadores votar 

esse projeto, finalizou sua fala agradecendo a todos e principalmente a Deus. 

Vereador Jair Lisboa, iniciou desejando bom dia a todos e cumprimentando a todos os 

presentes, afirmou saber da luta da classe, desejou tudo de melhor para a classe, desejou uma 

boa viagem aos colegas vereadores e se despediu de todos agradecendo. 

O senhor Luciano Pereira de Souza secretário geral do sindicato, o mesmo iniciou sua fala 

cumprimentando e desejando um bom dia a todos, agradeceu principalmente a Deus, 

agradeceu ao prefeito, aos edis pela agilidade e pela votação favorável para com o projeto 

apresentado, seguiu falando sobre o sindicato que representa as categorias em questão, disse 

ainda que a luta é longa e árdua, seguiu falando da história do sindicato, dos objetivos do 

sindicato e como o órgão atua. Foi entregue pelo sindicato, uma carta de reconhecimento  

para os poderes Legislativo e executivo do município, como forma de agradecimento pelo 

empenho demostrado por ambos os poderes, a carta foi narrada na tribuna, o senhor Luciano 

seguiu falando sobre a questão da importância dos funcionários cumprirem com seus deveres 

e honrarem de forma eficiente e eficaz com suas funções, agradeceu a presença dos que 

puderam vir para o plenário, seguiu falando sobre a importância dos funcionários e questão, 

afirmando que estas tem muito a oferecer, encerrou sua fala afirmando que a união faz a força 

e que juntos somos mais fortes. 

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, observando o número legal o presidente 

pediu ao Primeiro Secretário Gerson de Carvalho que fizesse a leitura da pauta. O presidente 

colocou em primeira votação o Projeto de Lei N° 16/2022, que dispõe sobre a fixação do piso 

salarial dos agentes comunitários de saúde- ACS e agentes de combate às endemias_ ACE- de 

autoria do prefeito José Carlos de Carvalho, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. O presidente pediu deliberação ao plenário para que fosse realizada a segunda 

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

interstício regimental de 24 horas foi extinguido, assim sendo, o presidente encerrou a 

vigésima sexta sessão ordinária e abriu a vigésima sétima sessão ordinária. 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, quinze de agosto de dois mil e vinte e 

dois. 

 

São Desidério-BA 

15 de agosto de 2022 


