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CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ATA DA 13 (DÉCIMA TECEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA ESTADO DO CEARÁ 
REALIZADO NO DIA 16 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 0SECRETARIO: FRANCISCO JUNIOR EVARISTO LIMA 
2°SECRETARIO: FRANCISCO CARLOS LIMA 
Compareceram os Senhores Vereadores: Francisco Antônio Pereira Gomes, 
Francisco Antônio Meio Bonfim, Manoel Santana Vieira e a vereadora Maria 
Auxiliadora Oliveira da Silva. Em seguida primeiro secretario Vereador 
Francisco Júnior Evaristo Lima, faz a leitura do comunicado de ausência do 
Vereador Francisco Moacir Bezerra, dando continuidade o primeiro Secretario 
Francisco Junior Evaristo Lima agradece a presença de todos. O Sr. 
Presidente Agamenon Alves de Almeida coloca a Justificativa de Ausência do 
vereador Francisco Moacir Bezerra em votação, é e aprovada por 07 (sete) 
votos a zero, dando continuidade aos trabalhos coloca em votação da Ata da 
Sessão anterior que foi realizada dia 02 de agosto de 2017, a qual foi 
aprovada sem restrições por 07 (sete) votos a zero, o Primeiro Secretario 
Francisco Junior Evaristo Lima, fez uma ressalva da falta do requerimento da 
vereadora Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula, em seguida foi feito a 
leitura do projeto de resolução de N°06/2017, que dispõe sobre as funções 
gratificadas (FG) da estrutura administrativa da Câmara Municipal, e da outras 
providencias, e a resolução de N°0712017, que dispõe sobre alterações da 
tabela de valores, referentes pagamentos de diárias constantes da resolução 
de N°02/2006,e da outra providencia, em seguida foi feito a leitura do 
Requerimento de N°41/2017 do Sr. Presidente Vereador Agamenon Alves de 
Almeida, no qual solicita do Executivo Municipal providencias quanto a 
pavimentação nas principais vias do distritos de Cajá dos Jorge neste 
município, e o requerimento de N 04212017 do Sr. Presidente Vereador 
Agamenon Alves de Almeida, no qual solicita do Executivo Municipal, 
providencias no quanto a construção de um Ginásio Poliesportivo no distrito de 
Cajá dos Jorge neste município, e o requerimento de N°43/2017 do Sr. 
Presidente Vereador Agamenon Alves de Almeida, no qual solicita do 
Executivo Municipal, providencias quanto a construção de 
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Passagens molhadas nas localidades de Sitio Morros, Riacho e próximo à 
residência de Sr. Manú Eduardo. O Sr. Presidente Vereador Agamenon Alves 
de Almeida fala dos seus requerimentos, que já são 29 (vinte e nove) anos de 
lutas por esses requerimentos e cobra do prefeito para ver esses baixos 
assinados com mais de 200 assinaturas que venha se sensibilizar com o 
referido Distrito que não tem sido visto com bons olhos por parte dos 
Gestores. Dando continuidade o Primeiro Secretario Vereador Francisco 
Junior Evaristo Lima, faz a leitura dos requerimentos, ambos aprovados por 07 
(sete) votos a zero, Requerimento N°44/2017 do Vereador Francisco Junior 
Evaristo Lima no qual solicita do Executivo Municipal que a Sr. Maria da 
Conceição da Costa Lima seja novamente lotada no Bairro São José ou que 
nomeia uma nova ACS para o Bairro São José e solicita no mesmo 
requerimento nomeações para o Distrito de Mulungu e nas Localidades de 
Baixa Grande e Palmeiras, e o requerimento de N°4512017 também do 
vereador Francisco Junior Evaristo Lima no qual solicita do Executivo 
municipal providencias a conclusão de parcerias dosjseguinte pedidos 
instalação de câmeras nos pontos centrais de prédios Ipúblicos e que o 
executivo junto aos bancos quem tem conta conveniada que façam 
programações nos dias de pagamentos dos servidores, ambos aprovados por 
07 (sete) votos a zero. Dando continuidade o Vereador Francisco Junior 
Evaristo Lima faz a leitura da Ressalva da ata, o Sr. Presidente Agamenon 
Alves de Almeida coloca a Ressalva em votação aprovada por 07 (sete) votos 
a zero. Dando continuidade Deusimar Alves da Hora Secretario de Educação 
deste Município Agradece pelo o espaço e faz uma apresentação com slides 
mostrando um comparativo de matriculas entre os anos de 2013 a 2016 que a 
cada ano a quantidade de alunos esta aumentando e fala que esta muito feliz 
por ter ganhado o premio Escola Nota 10, fala que ver a política acontecer e 
que ele fica muito triste quando vê em redes sociais as criticas das pessoas 
que não sabem associar as coisas, agradece ao publico e agradece a Câmara 
Municipal pelo espaço. Sr. Sub Secretario Francisco Antônio Bezerra Filho, 
(Dede Bezerra) salda a mesa e a plateia e o espaço e fala sobre o projeto que 
esta em votação e fala um pouco do conselho, que deixa de ser uma rede 
para ser um conselho e fala também que a secretaria de educação esta de 
portas abertas para receber a população e agradece pelo espaço. Dando 
seguimento o vereador Francisco Junior Evaristo Lima parabeniza ao 
Secretario Deusimar e ao Sub. Secretario Francisco Antônio Bezerra Filho, 
(Dede Bezerra) pelas iniciativas, e o desenvolvimento. Dando seguida foi feito 
a leitura do projeto de lei de N°13/2017, onde Institui o sistema do municipal 
de ensino de Ipaporanga- Ceará reformula a lei de 
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N°178/2005, de 18 de Maio de 2005, do conselho Municipal de educação e da 
outras providencias. Em seguida o senhor Presidente Vereador Agamenon 
Alves de Almeida, dar o uso da palavra aos demais, a Sra. Vice Prefeita 
Daiana Diogo Pereira (Secretaria de Assistência Social) Cumprimenta a casa 
agradece a oportunidade, fala do oficio que foi enviado pela vereadora Maria 
Auxiliadora Oliveira da Silva, sobre o programa do leite, fala que esse 
programa e importante para as crianças e um cadastro único que e o mesmo 
que dar apoio ao bolsa família, só quem recebe e as famílias que tem um perfil 
para poder receber o leite que esse programa e de muita importância. Sr. 
Deusimar Hermínio de Sousa, Secretario de Agricultura salda a mesa que e 
composta por Vereadores na pessoa do Sr. Presidente Vereador Agamenon 
Alves de Almeida, e fala que vai reforçar as palavras da Vice-Prefeita Daiana 
Diogo que sempre estará disposto a atender a população o que desrespeita a 
Secretaria de Agricultura, fala que o cadastro vai ser feito na Secretaria de 
Assistência Social deste Município de Ipaporanga Dando continuidade o 
Vereador Francisco Junior Evaristo Lima fala de uma reivindicação que foi 
feito de um morador para o Sr. Dede Diogo do distrito de Sacramento de falta 
de umas luminárias naquele Distrito, e falar do oficio e do projeto de 
N°1812015 que seja usado na Zona Rural e Zona Urbano do município. Em 
seguida o vereador Francisco Antônio Melo Bonfim agradece a todos e 
registra o aniversário da vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da Silva, e fala 
da insegurança do município, dos menores que andam de moto em alta 
velocidade, das pessoas que passaram no concurso publico para exercer os 
Cargos de Guarda Municipais, que ainda estão esperando para serem 
convocados. O Sr. Presidente Vereador Agamenon Alves de Almeida, convida 
a todos para cantar parabéns para vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da 
Silva. Vereador Francisco Antônio Pereira Gomes Parabeniza o Sr. Deusimar 
Alves da Hora Secretario de Educação, parabeniza a educação de Ipaporanga 
pelo belo trabalho que vem fazendo. Vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da 
Silva salda a mesa composta por Vereadores, e agradece o Dr. André pelo 
belo trabalho que vem desempenhando na Câmara Municipal, aos secretários 
presentes a vice-prefeita Daiana Diogo Pereira, fala que vem procurando os 
secretários e vem sendo bem atendida, que os esclarecimentos hoje foram 
bem dados, fala também que e dever de todo o quê venha buscar uma 
educação de qualidade, fala das mudanças do projeto da educação de uma 
rede para sistema que vai ter uma melhorada na educação que ela acredita 
muito na educação, fala também a respeito das trocas de professores que 
acaba prejudicando muito os alunos, diz também das pessoas que estão 
trabalhando sem formação cobra do Sr. 



IPAPORANÇA 

*rri- - 

T.1 11MUNICIPAL 1 PAPORANGA 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Folhas 04104 

Secretario de Educação o PPA das escolas reforça o pedido do vereador 
Francisco Antônio Meio Bonfim da segurança da cidade. A vereadora Maria 
Elicia Domingos Nascimento de Paula registra a presença de todos e 
parabeniza as secretarias de ipaporanga que os secretários têm que trabalha 
em equipe, que administra cada um tem uma forma que seria muito importante 
a presença da população que as coisas só funcionam se tiverem juntos, 
parabeniza a todos pelo belo trabalho. Dando seguimento o Presidente 
Vereador Sr. Agamenon Alves de Almeida agradece a presença de todos 
dando a sessão por encerrada as 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos da 
qual eu Primeiro Secretario Vereador Francisco Junior Evaristo Lima. lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente Vereador Agamenon 
Alves de Almeida. 


