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essäo Ata da 079 Sessão da Câmara Municipal de Tururu, CE; da. 

lida pelo senhor 
Legislativa ordinária da Legislatura de 2021/2024, presidida pelo

vereador George de Almeida Gomes, Presidente e secretariado pela 

vereador Cezanildo Araújo Sobrinho, 1° Secretário, realizada ao 26nhor 

seis) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). a e 

horas, na Câmara Municipal de Tururu/CE, situada na rua Neném roso n° 

18, centro, Tururu, CE. Através do livro de presença registrol.s 

comparecimento dos seguintes vereadores: Antönio Carneiro Ande 

Cezanildo Araújo Sobrinho, Damiana Edna da Silva Pereira, Frane, 

u-se 

Magalhães Rodrigues, Francisco Gláucio Damasceno Chaves, Georoar 

de 
Almeida Gomes, Jefferson Patrick de Oliveira Campos, Pedro Santana 

amero 
Almeida Filho e Rosivania Machado Lopes. Verificando-se assim o númer 

legal de vereadores presentes, pelo senhor 1° secret�rio, quando entãn 
senhor presidente George de Almeida Gomes, após verificaro quórum leoal 
declarou aberta a sessão e deu início ao expediente. Inicialmente, foi passada 
a palavra ao 1° secretário para que este fizesse a leitura da ata da sessã 
anterior que foi colocada em votação no plenário e aprovada por unanimidade 
em seguida foi lido a Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Ari Barrosa 
da Silva Ex. vereador desta Casa Legislativa. e não havendo mais matéria a 
ser apresentada, Em seguida verificado o quórum regimental, a presidência 

declara aberta a Ordem do Dia, que não teve matéria a ser deliberada. 

Posteriormente o presidente George de Almeida facultou a palavra aos 
vereadores. Fez uso da palavra o senhor vereador Francisco Gláucio, começou 
parabenizando o presidente pela nota de pesar ao Ex. Vereador Ari Barroso da 
Silva e que teve na missão de sétimo dia juntos com os familiares e amigos 
dando continuidade, falou que teve alguns dias atras, com o secretário de 
infraestrutura e que o mesmo havia se comprometido a resolver os problemas 
dos chafarizes das localidades de Madalena e Saco Verde, mais nada havia 
sido feito, mas que a secretaria poderia pelo menos da uma satisfação aos 
moradores daquelas localidades. Argumentou também pelo qual motivo a 
secretaria de educação não havia realizada a seleção para a contratação de 
professores e sua contratação já que o novo decreto autoriza abertura das 

salas. Que estava triste e ao mesmo tempo satisfeito por seus pares estarem 
cobrando ações por parte do executivo municipal, através de requerimentos 
Que a cozinha comunitária poderia estar funcionando pelo simples motivo de 
muitos de nossos conterrâneos não terem condições de comprar Ou mesno 
não terem o que comer, solicitar a secretaria de assistência social a reabertura 
da cozinha comunitária e que providenciassem a distribuição de mascaras. aue 
havia chegado ao seu conhecimento o descarte de lixo hospitalar no lixao a 

que tem uma empresa contratada para realizar o serviço do descarte colre 
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Que durante 

estava satisteto porque a justiça estava sendo feita e se houvesse alguma 

indenização serao convertidas em cestas básicas. Finalizou comunicando que 
havia protocolado junto ao ministério público o näo pagamento do auxilio do 

Bolsa Cidadão. Agradeceu a todos os presentes e todos que acompanham pelas redes sociais. O vereador Antônio Carneiro, estava chateado por ter sido 

chamado de bandido, por estar reivindicando o que e de interesse de nossa 
DOpulação, que estar ficando cansado e que um simples pedido que fosse 
melhorada a iluminação do cemitério público por ter sepultamento a noite e 

estavam fazendo no escuro e que vereadores não tem voz, mais se fosse o 
caso ira at� o ministério público, que no combate ao covid-19 deixa muito a 
desejar pOIS So colocaram anéis nas entradas de acesso ao municipio e que 

não condizem com os gasto realizados. E o que for de interesse para o povo e 
do município estará pronto para ajudar e defender. A vereadora Damiana Edna 
pronunciou dizendo que a senhora Eva, provasse que os vereadores são 
bandidos, merecemos respeito e que a função do vereador e cobrar e fiscalizar 
as ações do executivo municipal; a vereadora Rosivania Machado começou 
agradecendo aos nobres colegas vereadores e a todos que acompanham pelas 
redes sociais, que realmente faz parte da base do executivo, mas se for preciso 
irá sim cobrar pois foi eleita para representar o povo e fiscalizar. Falou sobre a 
iluminação püblica do distrito de Cemoaba, que já havia solicitado ao secretário 

de infraestrutura as providencias pois o povo cobra a mim, então tenho que 

cobrar também pois sua a legitima representante do povo; dando continuidade 
o vereador Cezanildo Araüjo, comprimento a todos e expressou sobre as 

dificuldades dos atendimento nos problemas, da falta de atenção, que muitas 
vezes atrapalha pois o beneficio que poderia chegar como melhorias para o 

povo tururuense, mais acredita apesar de pouco tempo de administração que 

muita coisas ira ser realizadas. Ficou indignado por ter sido chamado de 
bandido, mas que poderiamos tomar as devidas providencias junto ao jurídico 
desta casa legislativa. Que estar preocupado com as obras que estão paradas 

da gestão anterior, mas que irá buscar soluções para que todas fosse 

concluida em seguida agradeceu a todos e encerrou o seu pronunciamento. 

Não havendo mais oradores, o senhor o presidente George de Almeida 

Gomes, comunicou aos vereadores que no dia 03 (trës) de maio ira realizar 

audiencia publica para se discutir a Lei de Diretrizes Orçamentaria para o 

exercício de 2022. Que a próxima Sessão será no dia 10/05/2021, em seguida 

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

encerrada a sessão e autorizou ao 1° secretário a fazer a lavratura da ata, eu 

a campanha eleitora havia sido denegrida a sua pessoa mais 

Cezanildo Araújo Sobrinho, providenciei e subscrevi na forma regimentada da 

Lei. Salas das Sessões da Câmara Municipal de Tururu/CE, aos 26 (vinte e 

Seis) dia do mês de maio do ano de 2021 
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