
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada aos seis dias 

do mês de abril 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; Daubti Rocha Guimarães, Eduardo Jose Oliveira 

Simões de Carvalho; Joao Paulo Fernandes Silva; Joaquim Caíres Rocha; Josiel Cavalcante 

dos Santos; Ladislau Muniz D Bulhões Filho; Márcio Oliveira Melo; Marcos Lameque 

Vasconcelos da Silva; Maria Aparecida Souza Santos de Deus; San David Pereira Aragão; 

Sidney Magal Rodrigues de Souza; Valdemir Souza Braga Júnior; Walmiral Pacheco 

Marinho Neto. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão, 

anunciando a votação da ata da sessão anterior, onde foi aprovada por unanimidade, sem 

restrições. EXPEDIENTE: Lido, constou de: Ofício n 31/2021, do assessor parlamentar, 

Vinicius Magno Silva e Silva, informando que o vereador José Augusto Aguiar, por motivo 

de audiência agendada, não poderá comparecer a sessão desta terça feira. Ofício /2021, do 

Assessor Parlamentar, Manoel Assis, informando que o vereador Ivan de Oliveira Santos, não 

poderá comparecer a sessão do dia 06 de abril, por motivo de força maior. INDICAÇÕES: 

Indicação n 111/2021, de autoria do vereador Gilvan Santana, indica iluminação e limpeza 

em geral da rua Candinha Barreto, no Bairro Jequiezinho. Indicação n 109/2021, de autoria 

do vereador Márcio Melo, indica o patrolamento das seguintes estradas vicinais: Estrada de 

Acesso aos povoados do Limoeiro/ Riachao, Estrada de acesso aos Povoados das Queimadas/ 

Povo Dantas, Baeta, Baixao. Estrada de acesso aos Povoados de Barraquinha/ Boa Vista/ 

Monte Branco. Indicação n 123/2021, de autoria do vereador Daubti Rocha, indica 

pavimentação das Ruas da Pracinha e Rua Nova. Todas localizadas no Bairro km 4. 

Indicação 128/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida Santos, indica a pavimentação 

asfáltica para a Travessa Antônio Antônio Brandao, Travessa Arnaldo Evangelista Souza e 

Travessa Juca Rebouças, no Bairro Jequiezinho. Indicação 132/2021, de autoria do vereador 

Ramon Fernandes, indica realizar a pavimentação asfáltica das Ruas Nova, Rua das Flores no 

Bairro km 4. Indicação n 133/2021, de autoria do vereador Josiel Cavalcante, indica 

pavimentação das imediações das Ruas Fenelon Freire Lima Gringo e Rua Elza Galvão, 

amavas no Jequiezinho. Indicação n 138/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos, 

indica providências para que seja pintadas as Lombadas da Rua Antero Cícero, no Bairro do 

Mandacaru. Indicação n 139/2021, de autoria do vereador João Paulo Fernandes, indica 

realizar a reforma estrutural do Caic – Creche Professor Alaor Coutinho, no bairro 

Jequiezinho. Indicação n 141/2021, de autoria do vereador Ladislau Bulhões, indica a 

implantação e funcionamento de redes Wi-Fi para as velas culturais. Grande Expediente: A 

vereadora Moana fez uma homenagem ao dia do autista, celebrado no dia 02 de abril. 

ORDEM DO DIA: Constou das seguintes matérias, que foram lidas e aprovadas por 

unanimidade. Projeto de Lei 04/2021, reconhece a prática da atividade física e do exercício 

físico como essenciais para saúde da população de Jequie e declara a Essencialidade dos 

Estabelecimentos de prestação de serviços de Educação física, públicos ou privados como 

forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do Município de Jequié. Moção de 

Pesar 05/2021, de autoria do vereador Joaquim Caíres, pelo falecimento do Sr. José Wilson 

Cardoso Amorim, ocorrido no dia 04 de abril do corrente ano. Requerimento 41/2021, de 

autoria do vereador Marcos Lameque, onde solicita realizar a construção e reforma da Praça 

Publica do Bairro São Judas Tadeu.Requerimento n 39/2021 , de autoria do vereador Daubti 

Rocha Guimarães, onde solicita a reforma da Praça da Vela Cultural no bairro 

Mandacaru.Requerimento 43/2021, de autoria do vereador Gilvan Santana, onde solicita a 

colocação de Parque infantil na Praça do Campo do América, Praça do Caruru e Praça do 

Segredo no Curral Novo.Requerimento n 44/2021, de autoria da vereadora Moana Meira, 

onde solicita um projeto de Lei que indica no Código Tributário Municipal, do 8 Caput do 



Art 73 ( são insertou dos pagamentos de taxas e licenças) a inclusão da ONGS ( Organizações 

não governamentais). Em tempo informo que foi anunciado a presença dos vereadores 

Walmiral Marinho e Eduardo José Oliveira. Logo, o vereador Eduardo justificou através do 

ofício S/N, expedido pela assessora parlamentar, Rilene Lopes Soares, que por motivo de 

compromisso assumido anteriormente não poderá comparecer. O vereador Walmiral não 

apresentou justificativa. Não havendo mais horário regimental, o presidente declarou 

encerrada a presente sessão, convidando a todos os Edis para a próxima quarta feira, em 

horário regimental, as 17 horas. 

 

Jequie, 06 de abril de 2021 


