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

LEGISLATURA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, REALIZADA NO DIA 22 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, 

ao vigésimo segundo 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,  Cleusnélio Santana, Erasmo de Carvalho, Gerson de 

Carvalho, Jair Lisboa, Joacy Ferreira, João Neres, Marusan Ferreira,  Paulo Luciano, Jorge 

Cavalcante e Jânio de Carvalho. O Presidente convocou o vereado 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. 

• LEITURA DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. 

• PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 14/2022- “INSTITUI O PROGRAMA DE 

EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ÂMBITO O MUNICÍPIO 

DE SÃO DESIDÉRIO-BA”. De autoria do vereador Erasmo de Carvalho Filho. 

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 presentes, seguiu agradecendo a 

presença dos assessores de vereadores, também todos que acompanham pelas redes sociais, 

sua equipe de gabinete e também os colegas vereadores, a mesa diretora, falou da 



importância da tramitação de projetos atuais aqui nessa casa, falou de algum desses projetos 

que foram e serão apresentados nessa casa. Seguiu acolhendo a volta do colega vereador 

Cleusnélio de Santana, o qual vinha se ausentando por problemas de saúde. Reforçou a 

audiência pública da LOA-2023 que ocorrerá amanhã nessa casa, convidou a população e os 

vereadores para comparecerem, falou sobre a importância da apresentação desse projeto. 

Parabenizou as comissões por deferir em tempo ágil o projeto colocado em votação hoje. O 

presidente seguiu falando sobre o projeto do vereador Erasmo de Carvalho, ressaltando a 

importância deste para a sociedade como um todo. 

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

a mesa diretora, parabenizou o colega vereador Erasmo de Carvalho, falou sobre a importância 

desse projeto, afirmou que tem certeza que os demais colegas votarão à favor desse projeto, o 

mesmo se despediu de todos agradecendo. 

O vereador Acácio Givanno, iniciou sua fala desejando graça e paz a todos, seguiu 

agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, saldou o presidente, os colegas, seus 

assessores e os presentes, seguiu parabenizando o colega Erasmo de Carvalho por seu projeto, 

falou sobre o projeto do colega vereador e ressaltou a importância do mesmo, se despediu de 

todos agradecendo. 

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

presentes em nome dos vereadores, presidente, e os demais, demonstrou entusiasmo com o 

encontro que ocorreu em Brasília, falou sobre a importância desse encontro, afirmou que foi 

possível perceber que estão no caminho certo, seguiu pedindo apoio dos colegas para 

aprovação de seu projeto, desejou a todos uma ótima semana e uma boa noite. 

Vereador Marusan Ferreira, o mesmo cumprimentou a todos, a mesa diretora e demais 

vereadores, cumprimentou o presidente, a procuradora Kelly Portela e seu assessor e equipe, 

cumprimentou todos que acompanham pelas redes sociais, seguiu agradecendo a Deus por 

possibilitar a realização dos trabalhos, parabenizou o colega vereador Erasmo de Carvalho, 

falou sobre sua certeza da aprovação por unanimidade, parabenizou também a assessora do 

vereador pelo belo trabalho que vem realizando, agradeceu também ao Deputado Tito, falou 

sobre algumas conquistas para o município, conquistas derivadas de ementas do deputado, 

afirmou que é só o começo para a melhoria de vida de toda a população, aproveitou o 

momento para pedir ajuda e um projeto para ligação de energia para o povoado de Capim 

Branco para a energia no resfriadouro de leite. Fez mais alguns pedidos para algumas 

comunidades, se despediu de todos agradecendo.  

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

presidente, parabenizou o senhor Geovani por seu trabalho à frente o lar dos idosos, seguiu 

parabenizando o colega vereador Erasmo de Carvalho por seu projeto, falou ainda sobre o 

posicionamento favorável de sua comissão diante da importância desse projeto, agradeceu e 

parabenizou o secretário Souza e o prefeito pelo circuito de vôlei que ocorreu no município, 

afirmou que o município teve a estrutura necessária para sediar tal evento, falou sobre a 

estrutura das quadras do município, ressaltou a importância desse evento, seguiu falando para 

a viagem que os vereadores fizeram para um congresso em Brasília, agradeceu ao presidente 



pela condução dos trabalhos, finalizou sua fala afirmando que o trabalho feito é voltado para o 

povo, se despediu agradecendo. 

O vereador João Neres, iniciou desejando uma boa noite a todos e cumprimentando a todos 

os presentes, o presidente, os colegas, parabenizou o colega vereador Erasmo de Carvalho por 

seu projeto, falou sobre os eventos esportivos ocorridos no município, parabenizou o prefeito 

e o secretário Souza pela realização dos eventos, afirmou que São Desidério hoje é destaque 

em competência e administração, seguiu falando sobre a viagem que os vereadores 

realizaram, agradeceu o presidente, falou sobre a importância dessa viagem, finalizou sua fala 

afirmando que todos estarão juntos desempenhando seu papel para proporcionar o melhor 

para os munícipes, afirmou que isso é uma missão, e se despediu agradecendo. 

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° 14/2022- INSTITUI O 

PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ÂMBITO 

O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

presidente colocou em votação  a LEITURA DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. O 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 dois de agosto de 

dois mil e vinte e dois. 

 

São Desidério-BA 

22 de agosto de 2022 


