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Compareceram os senhores vereadores: Francisco Moacir Bezerra, 
Francisco Antônio Pereira Comes, 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 primeiro Secretario Vereador Francisco Junior Evaristo 
Lima, fala sobre a reunião Itinerante que seria realizada em Sitio Araras no 
dia 13/10 foi adiada para o dia 13/12, a próxima em 13/10 será no 
Sacramento. Em seguida foi feito a leitura do projeto de lei de N°09/2017, da 
Vereadora Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula, no qual denomina 
Vila Neguim Artéria Pública situada no distrito da Agua Branca Zona Rural 
deste município e dá providencia, aprovado por 08 (oito) votos a zero. Dando 
continuidade foi feito a leitura do requerimento de N°53/2017 da vereadora 
Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula solicita do Executivo Municipal a 
instalação do Poço Profundo na localidade conhecida popularmente por Vila 
Nascimento no Distrito de Agua Branca neste Município aprovado por 08 
(oito) votos a zero, requerimento de N°54/2017 do vereador Francisco Carlos 
Lima solicita do Executivo Municipal reforma do calçamento do Distrito de 
Lagoa do Peixe no percurso saindo da CE 404 até a localidade de Piçarreira 
neste município, e o de N°55/2017 solicita do Executivo Municipal construção 
de uma Passagem Molhada na Grota da localidade de lembrada saindo para 
a CE 404 sentido sede do município, ambos aprovado por 08 (oito) votos a 
zero, requerimento de N 0 56/2017 do vereador Manoel Santana Vieira, solicita 
do Executivo Municipal, providências quanto a construção do calçamento da 
ladeira no percurso saindo do Distrito de Água Branca ate o Distrito de Sitio 
Araras neste Município, requerimento de N°57/2017 solicita do Executivo 
Municipal, providencias quanto a Reforma da Passagem Molhada do Riacho 
onde faz a divisa entre o Município de lpaporanga ao Município de Poranga, 
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e o requerimento de N°58/2017 solicita do Executivo Municipal, providencias 
quanto a construção de uma passagem molhada no trecho próximo a 
residência do Sr. Pedro Honório no distrito de Sitio Araras neste Município, 
todos aprovado por 08 (oito) votos a zero, requerimento de N 0 59/2017 do 
vereador Francisco Antônio Pereira Gomes solicita do Executivo Municipal, 
para que o mesmo viabilize, a recuperação da Iluminação Pública ou isenção 
de taxa de iluminação na sede do município, aprovado por 08 (oito) votos a 
zero, requerimento de N°6012017 do Sr. Presidente vereador Agamenon 
Alves de Almeida solicita do Executivo Municipal construção de Quebra-
Molas na Rua Raimundo Evaristo nas proximidades da residência do Sr. 
João Luciano na via saindo para distrito de Torrões nesta Cidade, 
requerimento de N°6112017 a Câmara Municipal de Ipaporanga, 
requerimento de N°62/2017 do vereador Francisco Moacir Bezerra solicita do 
Executivo Municipal construção de calçamento na localidade de Estreito em 
Vila Zacarias, rua dos três irmãos e na localidade de Bom Jardim neste 
Município, aprovado por 08 (oito) votos á zero, requerimento de N°63/2017 
da vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da Silva solicita do Executivo 
Municipal que o mesmo viabilize Instalação urgente dos poços profundo na 
localidade de Tabocas e na localidade de Baixa da Cidade dos Bonfim, 
ambos na Região da Serra, aprovado por 08 (oito) votos a zero e o 
requerimento de N°64/2017 do vereador Francisco Junior Evaristo Lima 
solicita do Executivo Municipal providencias quanto a recuperação do 
Sistema abastecimento de Agua da localidade de Grotas neste Município, 
aprovado por 08 (oito) votos a zero. Dando continuidade o Primeiro 
Secretaria Francisco Junior Evaristo Lima anuncia que a LOA está na casa 
que os vereadores que queiram e se interessa já esta a disposição, e fala 
também do PPA que e bom para todos os vereadores que procurem para dar 
uma olhada, fala também a respeito do oficio que foi enviado para o Sr. 
Prefeito e diz que ainda não receberam nem uma resposta. A vereadora 
Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula salda a todos e agradece a 
família Oliveira conhecida como Nequinho, e fala sobre o seu projeto. O 
Vereador Francisco Moacir Bezerra salda a todos e fala a respeito da 
Vereadora Maria Elicia Domingos Nascimento de Paula parabeniza pela 
iniciativa, e também fala a respeito da água que esta abastecendo nossa 
cidade e pede providencia ao Sr. Prefeito que a água está uma vergonha. O 
vereador Francisco Antônio Meio Bonfim salda a todos e também fala a 
respeito da iluminação que o prefeito tome as devidas providências e fala 
também do posto de saúde que está tendo 01 (um) dentista para atender a 
população e que as pessoas estão indo pegar uma ficha as 11 (onze) horas 
da noite para pegar a ficha as 07 (sete) da manhã. 0 vereador 
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Francisco Antonio Pereira Gomes também fala a respeita da iluminação 
publica que todas as ruas estão escuras e fala também do dentista que as 
reclamações estão diárias que o Sr. Prefeito olhasse com bons olhos e pede 
mais dentistas para a cidade. A Vereadora Maria Auxiliadora Oliveira da Silva 
salda a todos parabeniza à vereadora Maria Elicia Domingos Nascimento de 
Paula, pela bela homenagem, e fala da região da Serra da necessidade de 
água daquela região, fala também a respeito dos dentistas para atender a 
necessidade das pessoas, fala da reunião que teve em Água Branca e diz da 
cobrança do povo de Agua Branca. O Sr. Presidente Agamenon Alves de 
Almeida fala da região da Serra sobre a falta de água que esta uma 
verdadeira calamidade. O Sr. José Wilson Costa salda a todos e vem falar 
um pouco a respeito do PCdoB fala que os problemas na Cidade continua 
que a conduta está à mesma, fala um pouco da historia do PCdoB de 
Ipaporanga e diz que e o novo Presidente do partido e vai continuar falando 
para o bem do Município. O primeiro Secretario Vereador Francisco Junior 
Evaristo Lima, fala que essa casa tem lutado para o bem das pessoas 
carentes e para o bem do município, e fala do voto que um voto tem validade 
de 04 (quatro) anos que os políticos tem que levar as pessoas e o 
esclarecimento e a importância dos votos. 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 22 (vinte e dois) 
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. 


