OFÍCIO CIRCULAR Nº 004/2021
Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência
O (A) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal

ASSUNTO: Comunicando sobre suspensão das atividades presenciais na Aprece. (COVID-19).

Senhor (a) Prefeito(a) Municipal,
1.

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), através de seu Presidente,

Nilson Diniz, vem por meio deste Ofício Circular, comunicar que a Sede da Entidade, ficará fechada
até o dia 22 de janeiro de 2021, e, por conseguinte, as atividades e atendimentos presenciais estão
suspensas neste mesmo período e todas as demandas serão atendidas de modo remoto.
2.

Esclarecemos que a medida se faz necessária para garantir a segurança sanitária de

colaboradores, associados e visitantes em geral, haja vista ter sido confirmado que um considerável
número de colaboradores testou positivo para Covid-19 e estavam exercendo suas atividades
presenciais normalmente, bem como para atender as determinações do Poder Público e da
legislação quanto à contenção da disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19).
3.

Na oportunidade, informamos que, para garantir a continuidade do processo democrático

de eleição da nova Diretoria da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), a
entrega do requerimento e cadastramento das chapas que concorrerão aos cargos diretivos da
APRECE

deverá

ocorrer

por

meio

exclusivamente

eletrônico,

através

do

protocolo@aprece.org.br até o dia 16 de janeiro de 2021(SÁBADO) das 8:00 às 17:00 horas.

e-mail:

4.

Ressaltamos, por fim, que durante todo este período V.Exa. poderá, caso tenha alguma

demanda, contatar a Secretária Executiva e/ou qualquer um dos coordenadores, cujos telefones e
e-mails seguem relacionados:

NOME

FONE/WHATSAPP

CARGO

Jenine Macedo

88 997065171

Secretária Executiva

Caroline Batista

85 996168422

Coord. de Comunicação e Marketing

Glauber Bessa

85 991563961

Coordenador Administrativo Financeiro

Helderiza Queiroz

85 994068966

Coordenadora da Escola de Gestão

Rafaele Saraiva

85 986268430

Coordenadora Técnica

Helder Diniz

85 997663597

Jurídico Aprece

Líncoln Diniz

85 997496531

Jurídico Aprece

PROTOCOLOS DIVERSOS

5.

protocolo@aprece.org.br

Sem mais para o presente, agradecemos a compreensão, ao tempo que reiteramos votos

de elevada estima e consideração.
Respeitosamente,

Francisco Nilson Alves Diniz
Presidente de Aprece

