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Ata da 06? Sessão da Câmara Municipal de Tururu, CE; da Sessão Legislativa
Ordinária da legislatura de 2021/2024, presidida pelo senhor Vereador George 
de Almeida Gomes, 
Rosevania Machado Lopes 1° secretaria, realizada aos 18 (dezoito) dias do mes 

de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:00 horas, na Câmara 
Municipal de Tururu, situada na rua Neném Barroso, n° 18, centro, Tururu, 
Ceara, através do livro de presença registrou-se o comparecimento dos 

seguintes vereadores: Antônio Carneiro Andrade, Cezanildo Araújo Sobrinho, 
Damiana Edna da Silva Pereira, Francisco Gláucio Damasceno Chaves, George 
de Almeida Gomes, Jefferson Patrick de Ofiveira Campos, Pedro Santana de 
Almeida Filho e Rosevania Machado Lopes. Verificando-se assim o número legal 
de vereadores presentes feito por chamada nominal pela senhora secretaria
quando então o senhor presidente George de Almeida Gomes, após verificar o 

quórum legal, declarou aberta a sessão, parabenizando o senhor vereador 
Francisco Gláucio pelo seu aniversário, e deu início ao expediente, inicialmente,
foi realizada a leitura da ata da sessão anterior que foi colocada em votação no 
plenário e aprovada por unanimidade, prosseguindo, o senhor presidente em 
comum acordo com os senhores vereadores, foi determinado para a votação o 
julgamento da prestação contas de governo exercício financeiro de 2018, da Ex. 

Prefeita, Senhora Maria de Fatima Galdino Albuquerque. Não havendo nenhuma 
matéria, o vereador Francisco Gláucio desejou bom dia a todos, agradeceu aos 

amigos e correligionários que foram nas redes socias, em sua residência, para 
parabenizá-lo pelo seu aniversário e a DEUS por mais um ano de vida. Em 

seguida externou seus sentimentos de pesares ao senhor Aureliano Vieira Felix 
e pela jovem Antônia Livia Eufrásio de Sousa, que DEUS conforte a todos os 
seus familiares. Solicitou ao secretário de infraestrutura, que providenciasse o 

conserto da iluminação pública na rua Jose Torres no bairro da estação, e na 

medida do possivel, regularizar-se esta situação em nosso municipio, sobre as 

estradas, sabemos que nesse período de muitas chuvas, acontecem esses tipos 
problemas, mas que o senhor Secretario com sua equipe, poderia fazer algumas 
valas para a água escoar e as pessoa possam exercer seu direito de ir e vim. 

Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. O vereador Cezanildo Araújo, 
iniciou desejando bom dia a todos os presentes, agradeceu a DEUS por mais 
um dia de trabalho com saúde, parabenizou o colega vereador Francisco Gláucio 

pelo seu aniversário, parabenizou sua esposa, que também aniversariou. Falou 
sobre seus requerimentos que são aprovados por esta Casa Legislativa, que não 
estão sendo atendidos e cobrou do secretário de infraestrutura, que seus 

requerimentos são todos para benefício da população, citou o requerimento n° 

007/2022,. que também não foi atendido, destinado ao bairro do Alto da Paz, que 
está sendo cobrado pelas familias que moram no bairro. Falou sobre as estradas 

que estão cada vez, mas esburacadas, dificultando e impossibilitando a 

passagem de carros, motos. Que tudo isso, venha servir de experiencia ao 

secretário para no próximo inverno todos estejamos preparados para que estes 

Presidente, e secretariada pela senhora Vereadora 
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transtornos sejam amenizados e até mesmo resolvidos e agradeceu a todos e 
encerrou suas palavras. A vereadora Rosevania Machado, desejou bom dia a 

todos, agradeceu a DEUS. Em seguida cobrou ao secretário de infraestrutura0 
concerto da estrada do roncador chamada de capoeira onde moram 
aproximadamente 20 familias, que esta sem condições de rodagem, que e 
inverno, mais da pra melhorar a passagem. solicitou também ao secretário, fosse 

no distrito de Cemoaba para que fosse feitos reparos e consertos na iluminaçao
publica em frente ao colégio e ao posto de saúde. Que não entende o porquë de 

não se resolver estas situações, que é direito do povo e dever do executivo fazer, 
e mais uma vez cobrou do secretário por soluções e agradeceu a todos. O 

vereador Pedro Santana, iniciou desejando bom dia a todos, agradeceu a DEUS 

por ter chegado este momento especial em podermos tirar a máscara através de 

novo decreto, mas que todos possam ter consciência e usa-lá em lugares onde 

tem aglomeração, para que possamos continuar nos prevenindo. Falou do 

atendimento feito a uma paciente, independentemente de sua solicitação ou não, 

agradeceu aos profissionais que foram atende-la e às secretarias de assistência 

SOcial e a de saúde. Em seguida solicitou aos colegas vereadores que fazem a 

base da senhora prefeita, que se faça requerimento ou este poder Legislativo, 

para que seja colocado na entrada e na saida em lugares públicos, o projeto de 

Lei que foi aprovado por esta casa legislativa por unanimidade e sancionado e 

transformado em Lei Municipal, sobre os altistas, para que todos possam tomar 

conhecimento, não só no nosso município, mais a todas que possam também 

divulgara Lei, o nome da Lei, e se possivel um responsável para o 

acompanhamento de sua aplicação. ParabenizouO colega vereador Francisco 

Gláucio pelo seu aniversário, solidarizou-se com os familiares do senhor 

Aureliano Vieira Felix pelo seu falecimento. Em seguida falou sobre a situação 

dos senhores secretários, por serem limitados em suas ações, de ter boa 

vontade de fazer, e serem criticados, criticas essa construtivas, para o bem do 

nosso municipio, sabemos, que não dependem só deles, mas que buscassemo 

entendimento com o executivo, para que possa executar seu trabalho e ações 

para amenizar os transtornos causada pelas chuvas, pela iluminação pública. 

Realmente e preciso cobra-los pois somos cobrados pelo povo que ésoberano 

e que, confiou seu voto a cada um de nós. Finalizou falando sobre o andamento 

da denúncia que ora tramita nesta câmara contra a prefeita municipal. Qu� 

pessoas ligadas a senhora prefeita, falam que não vai da em nada e que os 
vereadores querem dinheiro. As investigações estão em andamento, que a sua 

defesa não foi aceita pela comissão processante com o resultado de 02 (dois) 

votos contra e 01 (um) voto a favor, assim dando continuidade as investigações 

até serem concluidas todas as denúncias concluindo suas palavras agradecendo 

a DEUS. foi verificado o quórum regimental, a presid�ncia inicialmente, declara 

aberta a Ordem do Dia, em seguida foi lido o parecer de contas de governo 

exercicio financeiro de 2018, da Ex. Prefeita, Senhora Maria de Fatima Galdino 

Albuquerque, e os pareceres das comissões, certidão de óbito da Ex Prefeita 

Maria de Fatima Galdino Albuquerque, orientação do Tribunal de Contas do 

Estado -TCE, que orientou que fosse dado andamento ao julgamento das 

referidas contas de governo exercício de 2018. Colocadas em discursão, em 

votação, obtendo o seguinte resultado, 06 (seis) votos a Favor da sua Aprovação 

Rua Neném Barroso, N° 18, Centro - Tururu/CE | Cep: 62.655-000 

CNPJ: 00.655.264/0001-83 | 85 3358-1084 
|e-mail:camaramunicipaldetururu2017@hotmail.com 



Estado Do Ceará 
SSS. Poder Legislativo 

Câmara Municipal De Tururu/CE 

das contas de governo, 01 (uma) abstenção. Não havendo matéria para 
deliberar, o senhor presidente George de Almeida Gomes, Comunicou a 
próxima sessão ordinária, que será no dia 02/05/2022, agradeceu a todos os 
presentese sob a proteção de DEUS, declarou encerrada a sessão e autorizou 

a 10 secretária a fazer a lavratura da ata, eu Rosevania Machado Lopes, 
providenciei e subscrevi na forma regimentada da Lei. sala das Sessões da. 
Câmara Municipal de Tururu/CE, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022. 

Rua Neném Barroso, N° 18, Centro - Tururu/CE | Cep: 62.655-000 

CNPJ: 00.655.264/0001-83 85 3358-1084 | e-mail:camaranmunicipaldetururu2017@hotmail.com 


