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Ata da 039 Sessão da Cämara Municipal de Tururu, CE; da So 

Legislativa ordinária da Legislatura de 2021/2024, presidida pelo senh 
senhor vereador George de Almeida Gomes, Presidente e secretariado pelo 

vereador Cezanildo Araujo Sobrinho, 1° Secretário, realizada ao 01 (orim 

dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09.00 

18, na Câmara Municipal de Tururu/CE, Situada na rua Neném Barrosa o 
livro de presença registrou-se o CE. Através do 

Tururu, centro, 
comparecimento dos seguintes vereadores: 

Francimar Magalh�es Rodrigues, Francisco Gláucio Damasceno Ives, 
Cezanildo Araujo Sobrinho. 

George de Almeida Gomes, Jefferson Patrick de Oliveira Campos, Pedre 

Santana de Almeida Filho e Rosevania Machado Lopes. Verificando-se assima 
número legal de vereadores presentes, pelo senhor 1° secretário, quando 
então o senhor presidente George de Almeida Gomes, após verificar o quórum 

legal, declarou aberta a sessão e deu inicio ao expediente. Inicialmente fni 

passada a palavra ao 1° secretário para que este fizesse a leitura da ata da 
sessão anterior que foi colocada em votaçao no plenario e aprovada por 

unanimidade, em seguida foi lido os Projeto de Lei n° 006/2021 Estabelece
as Igrejas e Templos Religiosos como atividade essencial durante o 

período de calamidade pública no Municipio de Tururu, tendo este projeto 
de Lei sido encaminhado para a respectiva comissão e não havendo mais 

matéria a ser apresentada, Em seguida verificado o quórum regimental, a 
presidência declara aberta a Ordem do Dia, que após discursão entre os Edis 
foi colocado em votação por ordem, os seguintes projeto de Lei n° 002/2021 
dispoe sobre a denominação do Ginásio Público no bairro da Estação de Jose 
Campo de Sousa e da outras providencias; Projeto de Lei n° 003/2021 dispõe 
sobre a denominação da Creche Municipal Publica no bairro da Estação no 

Municipio de Tururu e da outras providencias; Projeto de Lei n°004/2021 
denomina a nomenclatura da Praça no bairro da Estação de Jose Solivano 
Almeida Gomes e da outras providencias e o Projeto de Lei n° 005/2021 

Ementa: autoriza a Câmara Municipal de Tururu a associar-se e contribuir
mensalmente para a União dos Vereadores e Câmaras do Ceara - UVC e da 

outras providencias. Todos aprovados por unanimidades dos vereadores
presentes. Posteriormente o presidente George de Almeida facultou a palavra 
aos vereadores. Fez uso da palavra o senhor vereador Francisco Gláucio Em 
que falou sobre a iluminação pública de alguns bairros do Municipio que se 

encontram no escuro e que a Gestäo tivesse a mesma prioridade assim como 
teve ao licitar compras para comidas como: bolos, salgados. Falou sobre os 

chafarizes e poços profundos que precisam de manutenções para que o povo 
tenha agua porquê e um bem público, que a creche foi uma luta sua e uma 

conquista para o povo do bairro da Estação. Em seguida o vereador Cezanlo 
Araujo fez elogio ao nobre colega vereador Francisco Gláucio e que tamoe 
teve com um deputado eo mesmo havia oferecido verba para o Municipio
que iria conversar com a Prefeita e viabilizar prioridades. Comentou soDre 
seu projeto de Lei e da necessidade de se manter as portas das igrejas 

templos abertos para que possa receber os seus fiéis cumprindo as normas u 
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Segurança. Nao havendo mais oradores, o senhor o presidente George de 

Almeida Gomes, comunicou que a próxima Sessão será no dia 15/03/2021, em 

seguida agradeceu a todos os presentes e sob a proteção de DEUS, declarou 

encerradaa sessao e autorizou ao 1° secretário a fazer a lavratura da ata, eu 

Cezanildo Araujo Sobrinho, providenciei e subscrevi na forma regimentada da 
Lei. Salas das Sessões da Câmara Municipal de Tururu/CE, ao 01 (primeiro) 

dia do mês de março do ano de 2021. 
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