
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada no   dia  oito  do mês 
de junho, 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:  Moana dos Santos Meira Silva, Gilvan Souza 
Santana, Ramon Andrade Fernandes, 2* secretário,,  Ivan de Oliveira Santos, Eduardo Jose Oliveira 
Simões de Carvalho, Valdemir Souza Braga Junior, Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, Maria 
Aparecida Souza Santos de Deus, San David Pereira Aragão, Sidney Magal Rodrigues de Souza,   
Walmiral Pacheco Marinho Neto, Josiel Cavalcante dos Santos, Joaquim Caires Rocha, João Paulo 
Fernandes Silva,  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 154/2021, do assessor parlamentar Rubens Vaz Santos, 
informando que o vereador Emanuel Campos Silva por motivo de visita a Zona Rural, na região da 
caatinga não poderá comparecer a sessão desta terça feira. Ofício n  n 036/2021, da assessora 
parlamentar Vanusa Santos da Silva, informando que o vereador Ladislau Muniz Tera que se ausentar 
para fazer o teste do COVID-19 e não estará presente na sessão desta terça feira.. Ofício n 028/2021, 
de autoria da assessora parlamentar Belivania Álvares Moreira, informando que o carteador Daubti 
Rocha Guimarães, por motivo de visita a Zona Rural não poderá comparecer a sessão desta terça feira. 
Ofício n 021/2021, do assessor parlamentar Vinicius Magno Silva e Silva, informando que o vereador 
José Augusto Aguiar, por motivo de compromisso agendado anteriormente, não poderá comparecer 
a sessão desta terça feira. Ofício n/2021, da assessora parlamentar Silene Almeida Britto, informando 
que por motivo de um compromisso agendado anteriormente, não poderá comparecer a sessão desta 
terça feira. Ofício n 056/2021, de autoria da vereadora Moana Meira, solicitando ao presidente o 
espaço da assembleia para a tribuna livre que terá participação da comissão dos moradores do 
Loteamento Sunville 2, no dia nove de junho de 2021. Ofício de Autoria de Elma Vieira Britto, 
presidente da Associação Casa das Mulheres, convidando os vereadores da câmara para conhecer a 
sede da Associcao Casa das Mulheres  Jequie. Leitura do projeto de Lei /2021, de autoria do vereador 
Ladislau Muniz, onde dispõe sobre a obrigação da realização do teste de reflexo vermelho – Teste do 
Olhinho em todos os recém nascidos nos berçários das maternidades do município de Jequie. Leitura 
do projeto de Lei n /2021, de autoria do vereador Sidney Magal Rodrigues de Souza, onde estabelece 
que as empresas que se instalam na cidade, admita no seu quadro funcional 70% dos seus 
colaboradores pertencentes ao município de Jequie-Ba. INDICAÇÕES: Indicação n322/2021, de autoria 
do vereador Ramon Fernandes, indica o calçamento da Rua Maria Angelica Oliveira Lima no Bairro 
Cansancao. Indicação n 318/2021, de autoria do vereador Marcos Lameque , indica a recuperação da 
pavimentação da Tua Joaquim Fernandes no Bairro Joaquim Romão. Indicação n 336/2021, de autoria 
do vereador Josiel Cavalcante, indica a iluminação pública das ruas Siqueira Campos e Duque de 
Caxias, no Joaquim Romão. Indicação n 299/2021, de autoria do vereador Joao Paulo Fernandes, 
indica a implantação de um ponto de ônibus na Baixa do Bonfim próximo ao resodencial vida nova 1, 
ponto de referência ao lado do mercadinho Califórnia. Indicação n 315/2021, de autoria do vereador 
Gilvan Santana, indica o calçamento ou pavimentação asfáltica das ruas: Rua Crisatemo, Rua das Dálias 
e Rua dos Girassóis, todas localizadas no loteamento Raio de Luz no Bairro São Judas Tadeu. Indicação 
n288/2021, de autoria do vereador Joaquim Caires, indica complementação da passagem 
Elevada e/ou redutor de velocidade da via que liga o bairro Mandacaru a ponte Teodoro Sampaio. 
Indicação n 308/2021, de autoria do vereador Ivan de Oliveira Santos, indica a pavimentação asfáltica 
ou calçamento da Rua Esporte Clube Cruzeiro localizada no Bairro Mandacaru. Indicação n 327/2021, 
de autoria da vereadora Maria Aparecida de Deus, indica revitalizar o campo de a futebol do Rio Preto 
do Costa, na Zona Rural, próximo ao Bar do Gonzaga, dotando-o de iluminação, traves, redes e outros. 
Indicação n 334/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida de Deus, indica efetuar a 
pavimentação, iluminação e rede de esgotamento sanitário, para as ruas M e N no parque das 
Algarobas 2 ( Fundo da Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima) em Jequié-Ba. ORDEM DO DIA: 
Constou das seguintes matérias que foram lidas e aprovadas por unanimidade. Leitura do Parecer do 
Projeto de Lei n 17/2021, de autoria do vereador Walmiral Marinho, que altera os incisos II, III e IV do 
artigo 5 da Lei 1.493/1999, onde dispõe sobre sanções e estabelecimentos bancários infratores dos 



Direitos dos Usuários de seus Serviços e da outras providências. Moção de pesar , de autoria do 
vereador Sidney Magal, pelo falecimento de Adilson José dos Santos, conhecido carinhosamente  por 
Adilson  do  Caldo de Cana, ocorrido no dia 01 de junho de 2021. Moção de Pesar, de autoria da mesa 
diretora, pelo falecimento de Flávio Guedes de Araújo Sobrinho, falecido no dia 03 de junho de 2021 
as 7h15min. Moção de pesar,de autoria do vereador Gilvan Santana, pelo falecimento do Pastor 
Renato Jainer Galvão que estava se recuperando de um problema de saude, quando veio a óbito no 
dia 03 de junho de 2021. Requerimento n 97/2021, de autoria do vereador Joaquim Caires onde 
solicita a inlusao dos bancários no grupo prioritario de vacinação para a COVID 19. Requerimento  n 
87/2021, de autoria do vereador  Walmiral Marinho,onde solicita uma audiência pública para a 
discussão  da construção de um aeroporto regional na área dos territórios  Médio Rio das Contas e 
vale do Jiquirica. Requerimento n90/2021, de autoria do vereador Ivan de Oliveira, onde solicita a 
implantação da rede elétrica no Povoado do Riacho dos Piaus, localizado em Jequie-Ba, incluindo-a no 
Programa Luz Para Todos. Requerimento n 98/2021, de autoria do vereador SAN David, onde solicita 
a pavimentação da Rua Guarani no bairro Mandacaru. Requerimento n 99/2021, de autoria do 
vereador Josiel Cavalcante, onde solicita a reforma de residências em estado crítico de higiene e 
segurança no município de Jequié. Requerimento n 100/2021, de autoria do vereador Valdemir Braga, 
onde solicita a construção de uma quadra poliesportiva para realização de atividade física e esportiva 
no Distrito de Oriente Novo. Não havendo mais horário regimental, a vice presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima quarta feira, em horário regimental, 
as 17 horas. Jequie, 08 de junho de 2021  


