
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada aos doze dias 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, Gilvan Souza 
Santana, 1 secretário, Ramon Andrade Fernandes, 2* secretário, José Augusto de Aguiar Brito Filho, 
Joaquim Caíres Rocha, João Paulo Fernandes Silva , Ladislau Muniz de Bulhões Filho, Márcio Oliveira 
Melo, Eduardo José Oliveira Simões de Carvalho, Daubti Rocha Guimarães, Josiel Cavalcante dos 
Santos, Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, Maria Aparecida Souza Santos de Deus, San David 
Pereira Aragão, Valdemir Souza Braga Junior,  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 
/2021, da assessora parlamentar Bruna Silva, informando que o vereador Ivan de Oliveira Santos, Não 
poderá comparecer a sessão desta quarta feira por estar e Vitória da Conquista a CERB, tratando-se 
abastecimento de água do distrito de Itajuru.  Ofício n 062/2021, da assessora parlamentar Tatiana 
Silva Oliveira, informando que a vereadora Moana Meira, por motivo de uma reunião previamente 
agendada, não poderá comparecer a sessão desta quarta feira. Ofício n020/2021, de autoria do Dr 
Leandro José Oliveira Simões de Carvalho em resposta ao discurso proferido pelo vereador SAN David 
Pereira Aragão, sobre denúncia recebida a respeito do Samu 192 de Jequié . Indicações: Indicação n 
221/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos, indica realizar a pavimentação asfáltica da URBIS 
III E IV, do Caminho 5, no bairro do Espírito Santo. Indicação n 233/2021, de autoria do vereador Daubti 
Rocha, indica pavimentação das ruas dos Cactos e rua das Quixabeiras no Loteamento Flambyant na 
Caixa D’água. Indicação n 236/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida de Deus, indica 
construir um centro de Educação Infantil, no loteamento Jardim Eldorado no Bairro do Jequiezinho. 
Indicação n237/2021, de autoria do vereador Sidney Magal, indica colocação de faixas de pedestres 
no cruzamento da rua Professora Virgínia Ribeiro, com a Rua Dr João Braga, no Jequiezinho. Indicação 
n 238/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida de Deus, indica reformar a Escola Municipal 
Professora Georgina Miranda Pereira, localizada no Loteamento Jardim Eldorado, bairro do 
Jequiezinho. Indicação n245/2021, de autoria do vereador SAN David Aragão, indica a recuperação da 
pavimentação asfáltica no início da Avenida Exuperio Miranda, nas proximidades do Posto Ipiranga, 
no bairro Mandacaru. Indicação n 246/2021, de autoria do vereador Valdemir Souza Braga, indica a 
construção de um galpão para guardar as mercadorias da vendedores ambulantes de nossa cidade.  
Indicação n 250/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz, indica a implantação de ciclovias /ciclo 
faixa no semi anel rodoviário de Jequie. Indicação n 251/2021, de autoria do vereador João Paulo 
Fernandes, indica a construção de uma praça esportiva pública para os moradores do Loteamento 
Mirassol. ORDEM DO DIA: Constou das seguintes matérias que foram lidas: Leitura do parecer do 
Projeto de Lei que revoga a Lei Municipal n 2142/2020 que institui a contribuição para custeio da 
iluminação pública em Jequie-Ba. Votos favoráveis 13 e votos contra 03. Moção de pesar pelo 
falecimento do Sr Valmira Moreira Santos, falecido no dia 26 de março de 2021, de autoria do 
vereador Eduardo Simões e Marcio Melo. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais horário 
regimental, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima 
terça feira em horário regimental, as 17 horas. Jequie, 12 de maio de 2021 
 


