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Ata número dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois (2.452). Aos 10 (dez) dias do 

mês de maio de dois mil e vinte e um (2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da 

Câmara Municipal de Marzagão, reuniram-se em Sessão Ordinária todos os vereadores, 

sob a Presidência do senhor Francimar Leal de Jesus. O Presidente fez a abertura da 

presente Sessão e convidou a vereadora Jocelma Pereira de Sousa para fazer a leitura 

de um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência solicitou o vereador Ozerino 

Elias de Sousa que fizesse os agradecimentos às pessoas presentes na sessão. 

Prosseguindo, o segundo secretário fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, 

que após lida e aprovada, foi assinada. Em ato contínuo passou-se para a fase do 

expediente, onde a Primeira Secretária fez a leitura do Ofício do Executivo nº095/2021. 

Resposta à Indicação nº017/2021, que “Indica a necessidade de revitalização do trevo, 

das praças e canteiros centrais de nossa cidade”. Leitura do Ofício do Executivo 

nº096/2021. Resposta à Indicação nº018/2021, que “Indica a necessidade de proceder a 

reforma geral e construção de mais 2 (duas) salas de aulas, no CEMEI “Pingo de 

Gente”. Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

nº007/2021. Parecer ao Projeto de Resolução do Legislativo nº001/2021, que “Dispõe 

sobre autorização para transmissão por rádio, televisão e rede mundial de 

computadores, a filmagem e a gravação das sessões realizadas pela Câmara Municipal 

de Vereadores de Marzagão, e dá outras providências”. Leitura das Indicações: 

nº024/2021, de autoria das vereadoras: Daniella Martins da Costa e Jhennifa Caroline 

Ferreira, que “Indicam a necessidade de aquisição de mobiliário para a Casa de Velório 

de nossa cidade”, nº025/2021, de autoria do vereador Edmarcio Frances de Lima, que 

“Indica ao Chefe do Poder Executivo para que proceda a construção de galpões para a 

Secretaria Municipal de Transporte e estude a viabilidade de construir novos galpões em 

um outro local a ser decido pela administração, para abrigar toda a frota municipal” e 

nº026/2021, de autoria da vereadora Jocelma Pereira de Sousa, que “Indica a 

construção de um quebra-molas na Av. Orcalino Santos, à altura da Praça da Bíblia”. 

Prosseguindo, passou se para a Ordem do Dia, em discussão e 1ª (Primeira) Votação 

do Projeto de Resolução nº001/2021, que “Dispõe sobre autorização para transmissão 

por rádio, televisão e rede mundial de computadores, a filmagem e a gravação das 

sessões realizadas pela Câmara Municipal de Vereadores de Marzagão, e dá outras 

providências”. Após ser discutido, a votação ficou da seguinte forma. Os vereadores: 

Allan Jones Ferreira Aragão, Edmarcio Frances de Lima, Jocelma Pereira de Sousa e 

Luiz Paulo Pereira Carvalho, votaram contra e os vereadores: Daniella Martins da Costa, 
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Jhennifa Caroline Ferreira, Marcus Bernadett de Sousa e Ozerino Elias de Sousa, 

votaram a favor. O senhor Presidente desempata, votando contra. O Projeto ficou 

reprovado. Discussão e Votação da Indicação nº024/2021, de autoria das vereadoras: 

Daniella Martins da Costa e Jhennifa Caroline Ferreira, que “Indicam a necessidade de 

aquisição de mobiliário para a Casa de Velório de nossa cidade”. Após ser discutida, a 

votação ficou da seguinte forma. Os vereadores: Allan Jones Ferreira Aragão, Edmarcio 

Frances de Lima, Jocelma Pereira de Sousa e Luiz Paulo Pereira Carvalho, votaram 

contra e os vereadores: Daniella Martins da Costa, Jhennifa Caroline Ferreira, Marcus 

Bernadett de Sousa e Ozerino Elias de Sousa, votaram a favor. O senhor Presidente 

desempata, votando contra. A Indicação ficou reprovada. Discussão e Votação da 

Indicação nº025/2021, de autoria do vereador Edmarcio Frances de Lima, que “Indica ao 

Chefe do Poder Executivo para que proceda a construção de galpões para a Secretaria 

Municipal de Transporte e estude a viabilidade de construir novos galpões em um outro 

local a ser decido pela administração, para abrigar toda a frota municipal”. Após ser 

discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Discussão e Votação da Indicação 

nº026/2021, de autoria da vereadora Jocelma Pereira de Sousa, que “Indica a 

construção de um quebra-molas na Av. Orcalino Santos, à altura da Praça da Bíblia”. 

Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a 

ser tratado ou deliberado, o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. 

Para constar, eu, Ozerino Elias de Sousa, lavrei a presente ata que após lida e 

aprovada segue assinada pelo Presidente, primeira (1ª) e segundo (2º) secretários 

respectivamente e demais vereadores. 
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