
Ata da sessão solene virtual da câmara municipal de Jequié, realizada aos vinte e três dias do mês de 
fevereiro do ano dois mil e vinte e um, para a abertura do primeiro período legislativo de dois mil e 
vinte um e para leitura da mensagem do prefeito municipal Zenildo Brandão Santana. Estavam 
presente no salão nobre desta casa de leis, situada a Rua dois de julho, 79, centro, Jequié Bahia, os 
Edis Emanuel Campos Silva, Presidente, Gilvan Souza Santana, 1 secretário. Os demais Edis estão 
participando desta sessão de maneira remota devido ao alto índice de contaminação da covid-19. 
Neste município, sendo eles: Daubti Rocha Guimarães, Eduardo José Oliveira Simões de Carvalho, 
Joaquim Caíres Rocha, Josiel Cavalcante dos Santos, Ladislau Muniz de Bulhões Filho, Márcio Oliveira 
Melo, Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, Moana dos Santos Barreto, San Devid Pereira Aragão, 
Sidney Magal Rodrigues de Souza, Valdemir Souza Braga Júnior, Valmiral Pacheco Marinho Neto. 
Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão, desejando boas vindas a todos 
os Edis. O vereador Gilvan Souza Santana, 1 secretário, fez a leitura da ata da sessão  extraordinária 
do dia doze de janeiro de dois mil e vinte e um, para aprovação dos Edis desta casa de leis. A ata foi 
aprovada por unanimidade. Foi feita também pelos Edis Gilvan Souza Santana, a leitura dos 
expedientes das justificativas de ausências dos Edis, Maria Aparecida Souza de Deus, que se 
encontra de covid-19, ofício número 020/2021; Ramon Andrade Fernandes, que possuía uma 
reunião previamente agendada, ofício número 016/2021; José Augusto Filho, que tinha uma viagem 
anteriormente marcada para a Zona Rural, ofício número 020/2021; João Paulo Fernandes Silva, que 
possuía uma reunião previamente agendada, ofício número 002/2021; Ivan de Oliveira Santos, por 
motivo de força maior, número de ofício não informado. O Edil Gilvan Souza Santana, anunciou o 
recebimento do ofício 014/2021, encaminhado pela empresa Expresso Rio de Contas e que o ofício 
seria entregue em mãos dos membros da comissão de transporte para leitura. O presidente passou 
a palavra para o vereador Daubti Rocha Guimarães, Colorido, líder do prefeito, para fazer a saudação 
ao prefeito Zenildo Brandão Santana, Zé Coca. O Edil agradeceu ao prefeito pela confiança e 
prometeu retribuir com trabalho e dedicação para que possa conduzir da melhor forma possível. Foi 
desejado pelo Edil, também, um bom início dos trabalhos legislativo aos demais colegas vereadores. 
Durante a saudação, o Edil Daubti Rocha, pontuou algumas ações já iniciadas pelo prefeito Zenildo 
Brandão. Logo em seguida foi passada pelo presidente, Emanuel Campos, a palavra ao Prefeito 
municipal. No seu discurso, o prefeito municipal, salientou que o seu mandato já foi iniciado com o 
cenário da pandemia que assolou todos os municípios brasileiros. O prefeito agradeceu também a 
parceiria dos deputados Coca Leão, Leur Lomanto Júnior e Antônio Brito. Pontuou algumas ações já 
iniciada na sua gestão como: Projetos de pavimentação, projeto de recuperação das estradas 
vicinais. Limpeza dos canais de água pluvial existentes. Coleta de lixo e com uma redução de 200 mil 
no contrato. Vacinação contra a covid. Testagem em massa da saúde. Falou também das metas a 
serem compridas. Implementação da Zona Azul. Regulação do serviço de moto táxi. Ampliação da 
pavimentação no perímetro urbano e rural. Reorganização da cidade como um todo. Concluído sua 
fala, o prefeito municipal agradeceu a todos os Edis. O presidente agradeceu a todos os Edis, desejou 
mais uma vez um ótimo ano legislativo e desejou sucesso ao prefeito municipal. Convocou todos os 
Edis para a próxima sessão no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um de maneira 
remota. 
Não havendo mais matéria em pauta, o Presidente declarou encerrada a presente sessão. 
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