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ATA DA 12  (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA ESTADO DO CEARÁ 
REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017 
SITUADA NA RUA AUGUSTO EVARISTO NO30 
BAIRRO CENTRAL-IPAPORANGA-CEARA 

PRESIDENTE: VEREADOR AGAMENON ALVES DE ALMEIDA 
VICE-PRESIDENTE: VEREADORA MARIA ELICIA DOMINGOS NASCIMENTO 
DE PAULA 
1°SECRETARIO: FRANCISCO JUNIOR EVARISTO LIMA 
2°SECRETARIO: FRANCISCO CARLOS LIMA 

Compareceram os senhores vereadores: Francisco Moacir Bezerra, Francisco 
Antônio Pereira Gomes, Francisco Antonio Meio Bonfim, Manoel Santana Vieira e 
a vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da Silva. Havendo número legal, o Sr. 
Presidente declarou aberta a sessão, anunciando a votação da Ata da Sessão 
anterior, a qual foi aprovada sem restrições por 08 (oito) votos a zero. O Sr. 
Agamenon Alves de Almeida presidente registra a presença do Pasto Evaldo 
Palhares de Sousa, da 1 1  Igreja Batista de Brasília, e a imprensa local. O 
Vereador Francisco Junior Evaristo Lima, dando início dos trabalhos registra a 
presença o Pasto Evaldo Palhares de Sousa, Francisco Antônio Bezerra Filho 
(Dede da Educação) e Dr. André Dantas advogado da Câmara, Francisco Junior 
Evaristo Lima, fala a respeito do requerimento ao executivo sobre o adiamento da 
sua licença a pedido do executivo, em seguida foi feito a leitura do projeto de lei 
do legislativo de N° 0712017, aprovado por oito votos a zero, requerimento de N° 
39/2017, e o de N° 40/2017, O Sr. Presidente da o uso da palavra aos demais 
vereadores. Francisco Antonio Meio Bonfim, fala que vem observando a 
segurança publica que tem deixado a desejar na nossa cidade, e muito 
preocupante para os moradores, fala também a respeito da velocidade dos 
motoqueiros e os menores dirigindo com imprudência, que deseja formalizar uma 
audiência pública para tratar desses assuntos. Maria Auxiliadora Oliveira da Silva 
cumprimenta aos demais e diz que fez uma visita nesse recesso, e que a 
solicitação das cadeiras para o hospital já foi resolvido, e que a iluminação e o 
abastecimento de água para o cemitério de água branca se faz necessário, e que 
fez uma visita nas secretarias de administração e agricultura, e em seguida fez 
uma apresentação com data show a respeito de um projeto cultural referente ao 
esporte, a vereadora Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula Agradece aos 
demais vereadores pela votação dos seus projetos. Vereador Francisco Antônio 
Pereira Gomes, agradece a presença de todos, faz um convite em nome do Sr. 
Prefeito para irem a Sucesso para inauguração do asfalto pra prestigiar a 
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faz parte de lado A ou B, faço parte do povo, diz também que vai colocar 
em oficio para mudar esse Bairro de Central para Deolinda vai conversar 
com o Cabo Sabino a respeito da morte dela e que seja feita a justiça, as 
contas da gestão estão abertas para quem quiser ver e as reformas que 
foram feitas também, diz também que querem que as pessoas se libertem 
da politicagem que levem a serio o voto, vamos trabalhar com realidade e 
com transparência. O Presidente Agamenon Alves de Almeida da o uso da 
palavra aos demais, a Sra. Ana Lucia Fala a respeito da vinda do Cabo 
Sabino a Ipaporanga e convida a todos. A Sra. Antônia Maria Falara a 
respeito do portal da transparência que qualquer coisa que quiserem falar 
ela esta lá para responder, fala também da mudança de Ipaporanga que o 
Municipio aderiu transparência que a população não participa da ouvidoria 
que coloca as criticas nas redes sociais e não usam a ouvidoria, sugere que 
tragam a planilha de gastos com números. O vereador Francisco Antônio 
Melo Bonfim fala que estão aqui para tratar de presente e futuro e tem que 
rasga os livros de historias Sra. Antônia Maria elogia a enfermeira Selma 
Cavalcante por ter passado anos trabalhando nesse hospital fazendo papel 
de enfermeira e medica ao mesmo tempo Vereadora Maria Auxiliadora 
Oliveira da Silva falar que faz seu trabalho em Poranga e vai continuar e 
que tem muito congelamento em Ipaporanga. O Sr. Expedito parabeniza a 
todos os vereadores pelo belíssimo trabalho e pela melhoria do povo. O Sr. 
Luiz Carlos Parabeniza as mudanças e fala a respeito do lagos de 
fronteiras, vai chegar um documento a respeito e assim em prol do povo 
para trazer riquezas para município e para o homem do campo. Vereador 
Francisco Junior Evaristo Lima registra a presença dos moradores de 
Canabravinha. Welington fala a respeito do requerimento do Vereador 
Manoel Santana Vieira. Irmã Socorro Parabeniza o grupo de jovens de 
Canabravinha e convida a todos para participar dos festejos e acontecera 
no dia 30 ao dia 9, e fala a respeito do lagos de fronteiras. Dando 
seguimento o presidente Agamenon Alves de Almeida agradece a presença 
de todos dando a sessão encerrada as 19 (dezenove) horas e 53 (cinquenta 
e três )minutos da qual eu Francisco Junior Evaristo Lima lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo presidente Agamenon Alves de 
Almeida. 


