
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada no dia quatro do mês 
de maio  do ano de dois mil e vinte e um, no salão nobre desta casa de Leis, situada a rua dois de 
Julho,79, Centro, Jequié- Bahia. Presente os Edis: Emanuel Campos Silva, presidente, Moana dos 
Santos Barreto, vice presidente, Gilvan Souza Santana, 1* secretário, Ramon Andrade Fernandes, 2* 
secretário, José Augusto de Aguiar Brito Filho, Joaquim Caíres Rocha, João Paulo Fernandes Silva , 
Josiel Cavalcante dos Santos, Ladislau Muniz de Bulhões Filho, Márcio Oliveira Melo, Eduardo José 
Oliveira Simões de Carvalho, Ivan de Oliveira Santos, Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, Maria 
Aparecida Souza Santos de Deus, Sidney Magal Rodrigues de Souza, San David Pereira Aragão , 
Walmiral Pacheco Marinho Neto. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a 
presente sessão, anunciado a votação da Ata da sessão anterior, onde foi aprovada por unanimidade 
e sem restrições. EXPEDIENTE: Lido, constou de: Ofício n 058/2021, da assessora parlamentar Ênica 
Priscila Ribeiro Santos Costa, informando que o vereador Gilvan Souza Santana, devido a uma consulta 
cardiológica, não poderá estar presente na sessão desta terça feira. Ofício n 012/2021, da assessora 
parlamentar, Denise Cunha Santos, informando que o vereador Joaquim Caíres, por motivos pessoais 
não poderá comparecer a sessão desta terça feira. Ofício n 42/2021, do diretor de departamento da 
Guarda Municipal de Jequie, informando que a colega Joelma Lima Silva Alves, matrícula 2130, será 
relocada para esta Casa de Leis. Ofício n 098/2021, do secretário de Desenvolvimento Econômico , 
João Leão, informando que segue evidando esforços para acolhimento do vosso pleito, nos limites da 
competência regimental desta secretaria de Desenvolvimento Econômico, estabelecidos no seu 
Regimento Interno. Ofício n 016/2021, de autoria do Jeandro Laytynher Ribeiro, chefe de gabinete, 
informando que a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, divulgará oportunamente, 
as regras e os critérios para participar do Projeto. Ofício n 00029773634/2021, de autoria da Talita 
Nobre Pessoa, secretária particular do Governador, informando que o ofício recebido pelo vereador 
Ivan de Oliveira foi encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Rura. Ofício n 
00029782847/2021, de autoria de Talita Nobre Pessoa, Secretária Particular do Governador, 
informando que o ofício n 013/2021, de autoria do vereador Joaquim Caíres, foi encaminhado para a 
Secretaria de Infraestrutura. Ofício n 00029782995/2021, de autoria de Talita Nobre Pessoa, 
informando que o ofício n 014/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz, foi encaminhado à 
Secretaria de Saúde. Ofício n 00029783456/2021, de autoria de Talita Nobre Pessoa, secretária 
Particular do Governador informando que o ofício n 007/2021, de autoria do vereador Daubti Rocha , 
foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Ofício n 041/2021, de 
autoria do Sr Valdinelio Santos Barros, diretor do departamento da Guarda Municipal de Jequie, 
informando que torna-se inviável manter uma guarnição da GM fixa na praça Valter Gomes de 
Santana. Ofício n 040/2021, de autoria do Sr Valdinelio Santos Barros, informando que a colega Joelma 
Lima Silva Alves, matrícula 2130, precisou ser relocada para outro posto. Indicações. Indicação n 
184/2021 de autoria dos vereadores José Augusto Brito e Josiel Cavalcante, indica realizar a 
pavimentação asfáltica da Rua Nelson Cerqueira, Rua Cravo Branco, 1 Trav São Lucas, no loteamento 
Boa Vista no Bairro Joaquim Romão. Indicação n 188/2021, de autoria do vereador Marcos Lameque, 
indica a pavimentação das ruas da Paróquia, Avenida Gustavo Santos Ribeiro e Rua Joventino Antônio 
Rocha, todas localizadas no bairro do Cansanção. Indicação n 199/2021, de autoria do vereador Ivan 
do Leite, indica a cobertura da Unidade de Saúde Gilson Pinheiro, localizada no Bairro Pompilio 
Sampaio. Indicação n 203/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos, indica a pavimentação 
Asfáltica da URBIS III e IV, das travessas e becos 48,57, 58, no bairro do Espírito Santo. Indicação n 
207/2021, de autoria do vereador Sidney Magal, indica a colocação de faixas de pedestres no 
cruzamento das ruas Nestor Ribeiro e Dom Pedro II. Indicação n 208/2021, de autoria do vereador 
Valdemir Braga, indica a reforma geral das Unidades de Saúde Familiar Dra Isa Cleria Borges e Dr 
Milton Rabelo, indicação n 212/2021, de autoria do vereador Márcio de Oliveira Melo, indica a 
requalificação da Quadra Poliesportiva do Cansancao. Indicação n 215/2021, de autoria da vereadora 
Maria Aparecida Santos, indica a reforma da USF, Dr Rubens Xavier, localizada na rua Americano da 
Costa, Joaquim Romão. Indicação n 224/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz Bulhões, indica 
implantação das lâmpadas de LED no perímetro urbano da BR 330, Cidade Nova e Curral Novo. 



Indicação n 225/2021, de autoria do vereador Walmiral Marinho , indica um faxinaço para a Avenida 
Senhor do Bonfim. O presidente convocou todos os vereadores acompanhados de um assessor, para 
o treinamento do sistema SAPL que será implantado nesta casa de Leis, no dia 05 de maio as 09 horas. 
ORDEM DO DIA: constou das seguintes materiais que foram lidas e aprovadas por unanimidade. 
Promulgação do Decrero 05/2022 onde ficam aprovadas com ressalvas as contas da prefeitura 
Municipal de Jequié, referente ao exercício financeiro 2016. Promulgação do Decreto n 06/2021, onde 
ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Jequie, referente ao exercício financeiro de 2017. 
Projeto de lei n 07/2021, dispõe sobre aplicação de multas a quem tentar burlar ou fraldar a ordem 
prioritária estabelecida para imunização contra a COVID 19. Projeto de Lei n 08/2021, institui o dia de 
luta a LGBTTQIA-a+FOBIA no município de Jequie e adota outras providências.  Requerimento n 
48/2021 de autoria do vereador Valdemir Souza Braga, onde solicita a construção de uma creche para 
atender as comunidades do Bairro KM3, KM4 e Agenor de Aragão. Não havendo mais horário 
regimental, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a todos para próxima 
quarta feira, em horário regimental as 17 horas. Jequie, 04 de maio de 2021 


