
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Jequié, realizada aos dez dias do mês de março do 
ano 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, Gilvan Santana, 1* secretário, 
Moana dos Santos Barreto, Vice presidente,  Daubti Rocha Guimarães, Eduardo José Oliveira Simões  
de Carvalho, Ivan de Oliveira Santos, João Paulo Fernandes Silva, Joaquim Caíres Rocha, Josiel 
Cavalcante dos Santos, Ladislau Muniz de Bulhões Filho, Márcio Oliveira Melo, Marcos Lameque 
Vasconcelos da Silva, Ramon Andrade Fernandes, San David Pereira Aragão, Sidney Magal Rodrigues 
de Souza, Valdemir Souza Braga Júnior, Maria Aparecida Souza Santos de Deus, José Augusto de 
Aguiar B. Filho. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão, 
anunciado a votação da Ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Lido, constou de: Ofício 02/2021, do assessor parlamentar Rogério Oliveira Gonçalves, informando 
que o vereador Walmiral Marinho, por motivos de saúde e o mesmo ter testado positivo pra COVID-
19, não poderá comparecer a sessão do dia 10 de março de 2021. Projeto de Lei 2021, do vereador 
Ladislau Muniz de Bulhões Filho que dispõe, sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de 
taxas de inscrições a concursos públicos e adota outras providências. Indicações: indicação número  
26/2021, indica o calçamento da Rua Maria Angélica Oliveira Lunna, Loteamento Santa Cruz no 
Bairro do Cansanção de autoria do vereador Ramon Fernandes. Indicação número 27/2021 indica a 
pavimentação da Rua Padre Thiago e conclusão da pavimentação da Rua pacaembu e Manoel 
Rodrigues, todas localizadas no bairro do Mandacaru de autoria do vereador Daubti Rocha 
Guimarães. Indicação número 28/2021, indica o calçamento ou pavimentação asfáltica das ruas 
Idelfonso Guedes e Rua Nossa senhora de Carmen, ambos no bairro Pompilio Sampaio , de autoria 
do vereador Gilvan Souza Santana. Indicação número 29/ 2021, indica o calçamento da Rua 
Botafógo, no bairro do Mandacaru, de autoria do vereador José Augusto de Aguiar. Indicação 
número 30/2021, indica calçamento ou pavimentação asfáltica das ruas Antônio de Jesus Pereira até 
o posto Ipiranga e Rua Almirante Tamandari, no bairro Pompilio Sampaio, de autoria do vereador 
Ivan de Oliveira Santos. Indicação número 31/2021, indica imediatamente recuperação das estradas 
vicinais dos povoados de Santa Clara, Santa Rita, Jiboinha e Canoão localizadas na região da cantiga 
de Jequié, de autoria do vereador Emanuel Campos Silva. Indicação número 33/2021, indica a 
revitalização da pavimentação com massa asfáltica da Avenida presidente Vargas, localizada no  
bairro jequiezinho de autoria da vereadora Maria Aparecida Souza Santos de Deus. Indicação 
número 34/2021, indica pavimentação asfáltica das Ruas F, R e S do Loteamento Água Branca, 
localizada no jequiezinho de autoria da vereadora Maria Aparecida Souza Santos de Deus. Indicação 
número 35/2021, indica a reeestruturação do semi- anel viário de Jequié, de autoria do vereador 
Joaquim Caíres Rocha. Indicação número 37/2021, indica o asfaltamento da Rua João Rosa no bairro 
do jequiezinho, de autoria do vereador João Paulo Fernandes. Indicação número 38/2021, indica 
retorno da distribuição de kits de alimentação aos alunos da Rede Municipal de ensino  e cestas 
básicas aos familiares carentes, de autoria do vereador Márcio Oliveira Melo. Indicação número 
39/2021, indica pavimentação da Rua da Banca, imediações da Igreja do Envagelho Quadrangular  
no bairro jequiezinho, de autoria do vereador Sidney Magal Rodrigues de Souza. O presidente da 
câmara passou a palavra ao vereador Daubti  Rocha, onde o mesmo relata a posse do prefeito 
Municipal de Jequié, Zenildo Brandão, como presidente da U. P.B no dia 10  de março.. O mesmo 
Edil ainda parabenizou  ao prefeito Municipal como candidato único e fala sobre importância do 
prefeito como presidente da UPB para o município de Jequié. O presidente da câmara  também 
parabenizou o prefeito Municipal pela posse. O vereador Márcio Melo, relatou a caminhada feita 
com o Deputado  Estadual  Euclides Fernandes no distrito, foi feita a visita ao distrito do Limoeiro e 
região, e o mesmo informou da situação caótica que se encontrava as estradas vicinais. O mesmo 
solicitou ao Prefeito Municipal e ao secretário municipal de infraestrutura a recuperação dessas 
estradas. O Edil falou ainda sobre o fornecimento de água que logo logo chegará às casas dos 
moradores do povoado de Poço Dantas. Falou também da cobrança feita por ele e o deputado 
Euclides Fernandes da rede de esgoto do bairro da Amaralina. O vereador João Paulo informou que 
recebeu no dia de hoje uma ligação da senhora Natalise do Conselho de Óptica e Optometria 



parabenizando está casa pela aprovação do requerimento. Parabenizou também ao presidente e ao 
funcionário efetivo Gilberto pelo avanço da tecnologia dessa casa de lei. O presidente parabenizou 
também a dedicação do servidor Gilberto pela aquisição do portal da câmara de vereadores. O 
vereador Júnior Braga parabenizou aos colegas pelos requerimentos da sessão anterior. O vereador 
Sidney Magal falou da rua da Banca que se encontra desprezada pelo poder público ao longo da sua 
história. Falou também das emendas parlamentares enviadas ao município pelo Deputado Antônio 
Brito, parabenizando-o. Parabenizou a todos os vereadores por todos os requerimentos. O vereador 
Joaquim Caíres falou da preocupação  com o município de Jequié. Parabenizou o prefeito Zé Coca 
pela posse na UPB. Falou da precariedade das estradas vicinais, uma vez que falta pouco tempo para 
o inverno, è da  proximidade das chuvas nestas regiões. Foi solicitada pelo Edil ao Prefeito Municipal 
e ao secretário de Infraestrutura a recuperação dessas estradas. Pediu uma atenção especial a 
região de florestal. Parabenizou a gestão e toda a equipe do hospital Geral Prado Valadares pelo 
excelente trabalho prestado à comunidade. O vereador Ladislau Muniz, também parabenizou o 
Prefeito Municipal pela posse na UPB. Agradeceu aos vereadores pela aprovação do seu 
requerimento na sessão anterior. O mesmo falou que na última quinta feira esteve no distrito de 
florestal na região de Santo Antônio, agradeceu ao Prefeito Municipal e ao secretário pela 
restauração da ponte, onde logo logo será colocada a energia para aquela comunidade. ORDEM DO 
DIA: Constou das seguintes matérias, que foram lidas e aprovadas por unanimidade. Requerimento 
número 10/2021 de autoria do vereador José Augusto B. Filho, onde solicitou a requalificação da 
Avenida Santa Luzia, no bairro Joaquim Romão. Requerimento número 12/2021, de autoria do 
vereador Joaquim Caíres Rocha, onde solicita a implantação de uma CEASA neste município. 
Requerimento número 13/2021, de autoria do vereador Daubti Rocha Guimarães, onde solicita a 
construção de uma praça entre as ruas Fluminense e Vasco da Gama, no loteamento Jardim 
Maracanã, no bairro do Mandacaru. Requerimento número 14/2021, de autoria do vereador Ivan de 
Oliveira Santos, onde solicita um trator com implementos para atender os pequenos produtores 
rurais do Distrito de Barra Avenida. Requerimento n 15/2021, de autoria dos vereadores Gilvan 
Santana e Ladislau Muniz d Bulhões Filho, onde solicita implantação de ciclovias nas avenidas César 
Borges, Franz Gedeon e Landulfo Caribé, com sinalizações específicas nas vias de maior circulação 
desta cidade destinadas aos ciclistas. Requerimento n 17/2021, de autoria do vereador  Emanuel 
Campos Silva, onde solicita a Construção do Centro Administrativo de Jequie e de uma nova sede da 
Câmara Municipal de Jequié a ser erguida próxima a sede da Prefeitura Municipal de Jequié. 
Requerimento n 18/2021 de autoria do vereador Ramon Fernandes, onde solicita a construção de 
uma Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) em Jequié. Não havendo mais matéria em pauta, o 
presidente declarou a presente sessão como encerrada, agradecendo a presença de todos e 
marcando para a próxima terça,  as 17 horas, em horário regimental. 
Jequié-Ba, 10 de março de 2021 


