
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada aos dezenove 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, Moana dos 
Santos Meira Silva,  Gilvan Souza Santana, 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: 
INDICAÇÕES: Indicação n240/2021, de autoria do vereador Ivan Oliveira, indica colocar placas 
afixando-as nas estradas e saídas das vias com nome de identificação de ruas, no Bairro do Pompilio 
Sampaio. Indicação n 247/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos, indica a construção do 
Sistema de Abastecimento de Água simplificado no Povoado de Santa Clara na região da Caatinga de 
Jequié. Indicação n 253/2021, de autoria do vereador Joaquim Caíres, indica construção com urgência 
de um canal para escoamento de águas pluviais na Rua Dr Vanderly Malta Veiga localizada no Sol 
Nascente. Indicação n 256/2021, de autoria do vereador Josiel Cavalcante,  indica a contratação de 
agentes de portaria para as Escolas Municipais. Indicação n 260/2021, de autoria do vereador José 
Augusto Aguiar, indica realizar calçamento e/ou pavimentação asfáltica da Rua Aiquara, bairro do 
Joaquim Romão. Indicação n 261/2021, de autoria do vereador Gilvan Santana, indica uma biblioteca 
itinerante nos Bairros desta cidade. Indicação n 263/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz, 
indica implantação do sistema de iluminação nos trevos que dão acesso ao Povoado da Fazenda Velha, 
Trevo do semi anel rodoviário que da acesso ao Distrito de Florestal e no trevo da BR 330 que da 
acesso ao Distrito de Itajuru. Indicação n 273/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida, indica 
pavimentação asfáltica das seguintes vias: Rua São Paulo, Maranhão e Pernambuco, todas localizadas 
no loteamento Bom Sossego, no bairro Jequiezinho. Indicação n274/2021, de autoria do vereador SAN 
David, indica realizar a pavimentação da Rua Chile, no bairro do Km 3. Indicação n 275/2021, de 
autoria da vereadora Maria Aparecida, indica limpeza, iluminação e pavimentação asfáltica das 
seguintes vias: Rua Rio Grande do Sul e Rua Ceará, ambas localizadas no Loteamento Bom Sossego, 
no bairro Jequiezinho. Indicação n 276/2021, de autoria do vereador Márcio Oliveira, indica 
elaboração de um estudo técnico que viabilize medidas de segurança para a travessia de pedestre e 
veículos no semi anel rodoviário de Jequie, mas precisamente no trecho entre a Avenida César Borges 
e o Bairro Amaralina.ORDEM DO DIA: constou das seguintes matérias que foram lidas e aprovadas por 
unanimidade Projeto de Decreto n08/2021, Leitura do Parecer que concede o título de Cidadão 
Jequieense ao Pastor Alessandro Pacheco Feltrin. Leitura do Projeto de Decreto n 09/2021, de autoria 
do vereador Walmiral Marinho que concede título de Cidadão Jequieense ao Dr Moabe Macedo Lima. 
Leitura do parecer do Projeto de Resolução 01/2021, de autoria da vereadora Moana Meira, que 
acrescenta o 3 parágrafo no caput do art 122 no Regimento Interno. Requerimento n 65/2021, de 
autoria do vereador João Paulo Fernandes, onde solicita Hospitais Públicos Veterinários e Postos de 
Saúde para atendimento de animais e dá outras providências. Requerimento 70/2021 ,de autoria do 
vereador Marcio Melo, solicita construção de uma praça com Quiosques,  de uma academia ao ar 
livre, Parque Infantil, Quadra de areia, áreas verdes e cobertura e reforma da quadra poliesportiva, no 
bairro Amaralina. 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, 19 
de maio de 2021. 


