
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Jequié, realizada aos vinte 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, João Paulo Fernandes Silva , Josiel Cavalcante dos Santos, Ladislau Muniz de Bulhões Filho, 
Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, Maria Aparecida Souza Santos de Deus, Sidney Magal 
Rodrigues de Souza, Valdemir Souza Braga Júnior, San David Pereira Aragão , José Augusto de Aguiar 
Brito Filho, 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 n 011/2021, da Assessora 
Parlamentar Denise Cunha Santos, informando que o vereador Joaquim Caíres, por motivo de um 
procedimento cirúrgico, não poderá comparecer a sessão desta terça feira. Ofício n  012/2021, da 
assessora parlamentar Rilene Lopes Soares, informando que o vereador Eduardo José Oliveira Simões 
de Carvalho, por motivo de uma viagem anteriormente agendada, não poderá comparecer a sessão 
desta terça feira. Ofício n 34/2021, da Assessora Parlamentar Silene Almeida Brito, informando que o 
vereador Márcio Oliveira Melo, por motivo de uma viagem anteriormente agendada, não poderá 
comparecer a sessão desta terça feira. Indicações: Indicação n 135/2021, de autoria do vereador Ivan 
do Leite, indica adotar as medidas cabíveis e necessárias para a construção de uma academia ao ar 
livre no distrito de Barra Avenida. Indicação n 136/2021, de autoria do vereador Ivan do Leite, indica 
a pavimentação asfáltica ou calçamento da rua Principal, e também a construção de uma praça e a 
instalação de uma academia ao ar livre no distrito de Tamarindo. Indicação n 142/2021, de autoria do 
vereador Daubti Rocha, indica a construção de uma escadaria interligando as Ruas Pedro Novaes, 
Moco e Campo Belo, todas localizadas no bairro KM4. Indicação n 163/2021, de autoria do vereador 
Sidney Magal, indica o lançamento de uma campanha de conscientização do horário da coleta de lixo 
na cidade. Indicação n 165/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz, indica a cobertura do canal 
que corre ao lado do Campo Elza Leone, no Bairro do Barro Preto. Indicação n 166/2021, de autoria 
do vereador Marcos Lameque, indica realizar a construção da passagem elevada na Rua Dom Climerio, 
em frente ao Colégio Estadual Milton Santos, na comunidade do Barro Preto. indicação n 169/2021, 
de autoria da vereadora Maria Aparecida Souza, indica complementação com postes e braços de Luz, 
para a avenida Circular ( ao lado do muro do aeroporto) no Loteamento Vila Aeroporto, bairro do 
Jrquiezinho. Indicação n 172/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida Santos, indica a 
revitalização da praça do Bom Sossego, com implantação de parque infantil e academia ao ar livre, no 
bairro do Jequiezinho. Indicação n 175/2021, de autoria do vereador Josiel Cavalcante, indica a 
recuperação da estrada que dá acesso à Região do Brejo. Indicação n 176/2021, de autoria do 
vereador João Paulo, indica a inclusão de profissionais de imprensa que desempenham serviço 
externo de cobertura jornalística, no Plano de Imunização contra a Covid 19 da cidade de Jequie. 
Indicação n 178/2021 de autoria do vereador Marcos Lameque, indica a recuperação da quadra 
poliesportiva, situada no Bairro Cansancao. Indicação n 179/2021, de autoria da vereadora Moana 
Meira, indica a limpeza e revitalização do espaço localizado na Rua Corredor Água Branca, Bairro do 
Jequiezinho, frente à igreja Batista Anatote. Indicação n 180/2021, de autoria do vereador Gilvan 
Santana, indica a pavimentação, limpeza e iluminação para as Ruas do Loteamento Tropical, Bairro 
Jequiezinho, desta cidade. Indicação n 181/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos, indica a 
reforma da Quadra, localizada na Rua Humaitá, no bairro Itaigara. Projeto de Decreto Legislativo, n 
07/2021, de autoria do vereador Walmiral Pacheco Marinho, onde fica concedido Título de Cidadão 
Jequieense ao Dr. Nilo de Siqueira Costa Neto. Projeto de Lei n 04/2021,  de autoria do Prefeito 
Municipal, Zenildo Brandão Santana, onde dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2022 do município de Jequie, Estado da Bahia e da outras providências. Projeto de Lei n 
/2021, de autoria dos vereadores Ramon Fernandes e João Paulo Fernandes, onde institui o dia de 
Luta Contra a LGBTQI + FOBIA, do município de Jequie e adota outras providências. Prestação de 
contas da Gestão do ex prefeito Sérgio Suzart, feita pelo ex assessor contábil Cristinivaldo, referente 
ao 3 quadrimestre exercício 2020. Receitas arrecadadas de Janeiro a Dezembro de 2020, total geral 



da receita R$ 485.218.628,45. Receita corrente líquida dos últimos 12 meses R$ 408.974.678,30. 
Despesa total no exercício de 2020, R$ 460.213.280,40. Índice despesa com pessoal 50,68%, Despesas 
Recursos Próprios – Fonte 01 – Ações em Educação R$ 65.433.056,52. Despesa Fundeb 60%, 86,31%. 
Resumo das disponibilidades FUNDEF precatórios em 31/12/2020. Saldo disponível em 31 de 
dezembro de 2020, R$ 42.270.105,67.  Não havendo mais horário regimental, o presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima terça feira, dia 27 de abril de dois 
mil e vinte e um, em horário regimental, as 17 horas.  Jequié, 20 de abril de 2021. 


