
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Requerimento n° 61/2017 	 Ipaporanga-CE, 25 de setembro de 2017. 

Exmo. Senhor Presidente e 
Senhores (as) Vereadores (as; 

A Câmara Municipal de Ipaporanga, neste ato representada por todos os 
Vereadores desta Casa Legislativo, no uso de suas atribuições legais, vimos a este 
Plenário apresentar para apreciação e aprovação este requerente, os quais solicitam 
junto a comunidade do distrito de Agua Branca e circunvizinhança as presentes 
solicitação conforme abaixo discriminado: 

1. A comunidade do distrito de Água Branca em nome de toda juventude 
reivindicam que precisam do apoio do Secretário da Juventude (Elivelson) 
nesse distrito. Pois não tem nenhuma ação feita por ele aqui. Pedimos uma 
reunião com ele aqui na comunidade; 

2. O Sr. Luiz Carlos solicita seja feito um ato de doação da quadra de dança que 
tem naquele distrito para cultura, para que seja realizado teatro, aulas de 
violão, etc. 

• Também argumenta sobre a água da vila Nascimento, o poço foi 
perfurado, mas falta água, era pra ser um dia sim e um dia não e não 
estão cumprindo; 

• Fala sobre o pessoal do Riacho que estão sofrendo por falta de água; 
• Solicita a reforma do campo de futebol que está precisando; 
• Fala sobre o perigo que é para os motoristas de ônibus, que às vezes 

viajam cansados e com sono, tem que haver revezamento; 
• Solicita ao Executivo Municipal um ginásio naquele distrito. 

3. O Sr. Wagner Gomes, solicita ao Executivo Municipal através dos Senhores 
Vereadores uma Quadra Poliesportiva, 2 bolas, 2 chuteiras, troféu, cartões, 
juiz e bandeirinhas; 
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4. A Senhora Conceição Veras, solicita o calçamento para Vila Neguim e, 
pede um dentista, pois é muito dificultoso vim até a sede do município, pois são 
poucas vagas; 

S. O Vereador Francisco Antonio Pereira Gomes, pede também calçamento 
para Vila Neguim e que seja ativado o atendimento Odontológico no distrito de 
Agua; 

6. A Jovem Isabele argumenta ao Secretário da Juventude, sobre os jovens e 
pede que olhem mais por eles, pois são dedicados, pede que trabalhem em 
algo que chame a atenção dos jovens; 

7. O Vereador Francisco Antonio Pereira Gomes, solicita do Executivo 
Municipal que seja passado a máquina recuperando a estrada da localidade 
de Cajás dos Jorges ao Distrito de Agua Branca; 

8. Os moradores solicitam novos brinquedos para as crianças na Creche; 

9. O Sr. Chaguinha também fala sobre o calçamento da Vila Neguim e, fala 
sobre a placa que nela consta o calçamento da Vila Neguim ao distrito de 
Agua Branca, que no caso ainda não foi realizado. Também reforça ao 
pedido do Consultório Odontológico; 

10. A Senhora Nilda pede que façam calçamento em Vila Nascimento, pois tem 
uma filha deficiente e, é muito dificil para se deslocar com ela; 

JUSTIFICATIVA: Estas são as reivindicações dos moradores do distrito de 
Agua Branca e circunvizinhança presente na reunião itinerante que esta Edilidade 
realizou junto aquela comunidade dia 20/09/2017 e solicitaram suas prioridades. Nós 
representantes do município de Ipaporanga solicitamos do Prefeito Municipal que se 
sensibilize diante das solicitações precisas para o bem estar de nossos munícipes. 

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares, aprovação do requerido. 
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Paço da Câmara Municipal de Ipaporanga-Ce., 25 de setembro de 2017. 
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Exmo. Sr. 
Antonio Alves Meio 
Prefeito Municipal de Ipaporanga 
Nesta. 
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