
Ata da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Jequié, realizada aos 
vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, no salão 
nobre desta casa de Leis, situado à rua Dois de Julho, 79, centro, Jequie-Ba. 
Presentes os Edis: Emanuel Campos Silva, Presidente, Moana dos Santos 
Barreto, vice presidente, Gilvan Santos Santana 1 secretário, Ramon Andrade 
Fernandes, 2 secretário, José Augusto de Aguiar Brito Filho,  3 
secretario, Daubti Rocha Guimarães, Eduardo José Oliveira Simões de 
Carvalho, Ivan de Oliveira Santos, João Paulo Fernandes Silva, Josiel 
Cavalcante dos Santos, Ladislau Muniz D Bulhões Filho, Márcio de Oliveira 
Melo, Marcos Lameque Vasconcelos da Silva, SAN David Pereira Aragão, 
Sidney Magal Rodrigues de Souza, Valdemir Souza Braga Júnior, Maria 
Aparecida Souza Santos de Deus, Walmiral Pacheco Marinho Neto. Havendo 
número regimental o Presidente declarou aberta a presente sessão, 
anunciando a votação da ata da sessão anterior onde foi aprovada por 
unanimidade sem restrições. EXPEDIENTE: Lido, constou de:Ofício /2021, da 
assessora parlamentar Denise Cunha que por motivos de audiência agendada 
anteriormente não poderá comparecer a sessão do dia 23 de março de 2020. 
Foi aprovado por unanimidade, a mudança do horário regimental para as 10 
horas, durante o decreto em vigor que antecipa o toque de recolher para as 18 
horas. Aprovado por unanimidade os projetos que cria o centro de Educação 
Infantil Fernando Antônio Machado Cafezeiro e da outras providências . 
Projeto de lei onde dispõe sobre as alterações na Lei no 1726 de 22 de maio de 
2007, que trata da criação do Conselho Municipal de Acompanhamento  e 
Controle Social do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme preconiza a 
orientação da lei n14.113 de 25 de março de 2020. Nota de pesar e 
solidariedade 01/2021, aos familiares extensivo ao ao povo de Vitória da 
Conquista , pró falecimento de Herzem Gusmão Pereira, ex prefeito deste 
município. Moção de pesar e Solidariedade 02/2021, pelo falecimento de 
Antônio Lázaro da Silva ( Irmão Lázaro), falecido no dia 19 de março de 2021. 
Moção de Pesar e e Solidariedade 03/2021, pelo falecimento do Tenente 
Coronel Silverio Almeida, falecido no dia 06 de março de 2021. Ofício 
27/2021, de autoria da vereadora Moana Barrero, solicitando a iluminação da 
câmara Municipal na cor azul, na semana do dia dois de abril, o dia mundial de 
Conscientização do Autismo. Projeto de Lei \ 2021, dispõe sobre aplicação de 
multas a quem tentar burlar ou fraudar a ordem prioritária estabelecida para  
a imunização contra a   Covid 19.INDICAÇÕES: Indicação n 70/2021, de 
autoria do vereador Sidney Magal, indica pavimentação das Ruas. D, O e U, na 
Água Branca . Indicação n 74/2021, de autoria do vereador Ramon Fernandes 
indica Reforma Geral  do Campo de Futebol do KM 3. Indicação 76/2021,de 
autoria do vereador  Gilvan Souza Santana , indica realizar o calçamento ou 
pavimentação asfáltica das ruas Tocantins, Rua Piauí, Rua Amazonasno Bairro 
Bom Sossego.  Indicação 78/2021 de autoria do vereador Daubti Rocha 
Guimarães, indica a Construção de  uma escadaria interligando as ruas Pedro 



Novaes, Rua Moço e Campo Belo todas localizadas no bairro KM4. Indicação n 
79/2021, de autoria do vereador Emanuel Campos Silva, indica a implantação 
das passagens elevadas em frente aos colégios CAIC e Colégio Estela Câmara, 
localizadas na Urbis III, bairro Espirito Santo. Indicação n 81/2021de autoria 
do vereador Ivan de Oliveira Santos, indica a construção de uma academia  ao 
ar livre no Bairro Pompilio Sampaio. Indicação n 83/2021, de autoria do 
vereador Márcio de Oliveira Melo, indica requalificação da Quadra 
Poliesportiva do Bairro Parque das Algarobas. Indicação n 85/2021dr autoria 
da vereadora Maria Aparecida Souza Santos de Deus, indica colocar postes 
com braço de luz na rua Ituaçu no bairro Jequiezinho. Indicação n 86/2021 de 
autoria da vereadora Maria Aparecida Souza Santos de Deus, indica restaurar 
a iluminação da quadra poliesportiva do Inocoop no Bairro Jequiezinho. 
Indicação 87/2021 de autoria do vereador  Marcos Lameque, indica 
requalificação da praça e estacionamento do Aeroporto Vicente Grilo. 
Indicação n 88/2021, de autoria do vereador Ladislau Muniz d BulhoesFilho, 
indica a construção  de vestiário e arquibancadas para o campo de Futebol de 
Florestal. Indicação n 90/2021, de autoria do vereador Joaquim Caíres, 8’diva 
a s construção de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Vovô 
Camila, localizada no Loteamento Água Branca . Indicação n92/2021, de 
autoria dos vereadores José Augusto e Ziel Cavalcante, indica realizar a 
pavimentação asfáltica da Rua da Rua Deputado Federal Ademario Pinheiro, 
TV Dep Ademario Pinheiro e Rua Osvaldo Souza Rocha no loteamento Bela 
Vista no Bairro Joaquim Romão. ORDEM DO DIA: Constou das seguintes 
matérias, que foram lidas e aprovadas por unanimidade. Requerimento 
38/2021 de autoria da vereadora  Moana Barreto, onde solicita a  
disponibilização da realização do exame Cariótipo nos recém nascidos, após 
verificar-se a existência de sinais cardeais indicativos da Síndrome  de Down. 
Requerimento n27/2021, de autoria do vereador Gilvan Santana, onde solicita 
a autorização de concessão de auxílio emergencial pecuniário municipal por 
tempor determinado, destinado aos trabalhadores e trabalhadoras do setor 
cultural e de eventos do Municipio. Requerimento  n 28/2021, de autoria do 
vereador Emanuel Campos, onde solicita a  revitalização da Lagoa do Derba, 
localizada no bairro Jequiezinho.  
Não havendo mais horário regimental, o presidente declarou encerrada a 
presente sessão, convocando todos para a próxima quarta feira, as 10 horas. 
 
Jequie- Bahia, 23 de ,Março de 2021 


