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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE)   

OUTUBRO/2021   

   

   

O Termo de Contribuição Associativa firmado entre APRECE e o 

Município tem como objetivo fortalecer a relação, a cooperação e apoios 

recíprocos considerando seu papel representativo para a efetiva defesa dos 

municípios e de seus objetivos, em promover a melhoria da gestão pública com 

custos decrescentes e aumento de sua eficácia e eficiência.   

Nesse sentido, a entidade apresenta, através deste documento, o relato 

das atividades desenvolvidas durante o mês de OUTUBRO de 2021, 

demonstrando o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do 

municipalismo em todas as esferas.   

   

LINHAS DE ATUAÇÃO ACORDADAS   

     

• Participação em Conselhos, Câmaras Técnicas e outros órgãos 

colegiados estaduais representando o município;    

• Divulgação das ações do Movimento Municipalista por meio de 

informativos, site, redes sociais, grupos de WhatsApp e e-mails;   

• Encaminhamento de informações, notas técnicas e documentos de 

apoio técnico e institucional sobre diversos assuntos de interesse dos 

municípios;    

• Assessoramento técnico e jurídico aos municípios, auxiliando na 

obtenção de recursos federais, visando o desenvolvimento municipal;   

• Reuniões com parlamentares federais e estaduais e com diferentes 

segmentos do governo estadual em busca de apoio às pautas municipalistas 

diversas;    
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• Apoio aos municípios e participação direta na mobilização 

municipalista em Brasília em pautas impactantes para os municípios;   

• Fomento à capacitação técnica para servidores públicos 

municipais, através da Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece 

(EGPM/APRECE) em parceria com órgãos e entidades;   

• Mobilização junto aos municípios e à sociedade em geral para 

participação em lives ofertados pelas diversas entidades municipalistas, em 

especial pela Confederação e pela Aprece;   

• Mobilização de técnicos, consultores e assessores de Ministérios, 

órgãos estaduais, Ministério Público e outras entidades para participação em 

atividades de capacitação, reuniões técnicas, Quinta com Debate e Gestão 

Municipal em Foco realizadas pela Aprece;   

• Participação na articulação junto ao Congresso Nacional e ao 

Governo Federal e outras esferas de poder na busca de novos recursos e apoio 

aos municípios em situações de excepcionalidade;   

• Disponibilização de ferramenta para publicação de atos 

administrativos para os municípios que instituírem em Lei;   

•   Acompanhamento e divulgação da cota-parte do FPM;    

•   Acompanhamento e divulgação da cota parte do ICMS.   

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 

1 - PARTICIPAÇÃO DA APRECE EM ENCONTROS, REUNIÕES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. 

 

• 05/10/21 - Realização da Assembleia Extraordinária da Aprece para 

deliberar sobre reforma estatutária e formalização da Escola de Gestão 

Municipal e discussão de temas diversos de interesse dos municípios, e 

alinhamento sobre o posicionamento da entidade acerca de questões 

municipalistas e demandas apresentadas pelos gestores municipais presentes;  
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• 07/10/21 – Participação do presidente da Aprece, Júnior Castro, 

representando os municípios cearenses, na abertura do Seminário de 

Governança Municipal, uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por meio 

da Universdidade do Parlamento (Unipace) e do NRS.  O evento foi 

apoiado pela Aprece, por meio de sua Escola de Gestão e contou, ainda, 

com o apoio de órgãos parceiros como RGB, TCE/CE e com a presença 

do de ministro do TCU, Augusto Nardes; 

• 08/10/21 - Realização de visita técnica à Adagri do diretor de Relações 

Institucionais da Aprece, Expedito Nascimento, e do analista de 

Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da entidade, 

Daniel Camurça, para dialogar com a Diretora de Prevenção da Adagri, 

Neiliane Santiago Borges. Durante a visita a Aprece propôs a realização 

de reuniões regionais com representantes de municípios produtores da 

cultura da banana para esclarecer os principais pontos sobre a emissão da 

Guia de Trânsito Interno de Vegetais (GTIV). Propôs também, isenções da 

taxa da GTIV para os agricultores familiares que possuem Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), assentados da Reforma Agrária, quilombolas, 

indígenas e povos tradicionais; 

• 20/10/21 - participação da Aprece, representada pelo presidente Júnior Castro, 

na solenidade de lançamento do Programa Plantão Cirurgias 24h. O Programa 

tem por objetivo ampliar a capacidade estadual para realizar 30 mil cirurgias 

eletivas e atender demanda represada pela pandemia.  O evento ocorreu no 

Hospital Leonardo Da Vinci e contou com a presença de diversas autoridades; 

• 21/10/21 - Participação do Presidente da Aprece, no evento de entrega de 

instrumentos musicais para 60 bandas municipais, totalizando 2.760 itens 

aos municípios, entre instrumentos musicais e acessórios. Uma ação do Governo 

do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura, fomentada pelo edital “Toda Banda 

de Música é uma Escola”, para fortalecimento da política cultural no estado; 

• 22/10/21 - Reunião do presidente da Aprece, Júnior Castro, com o 

presidente interino do Banco do Nordeste, Anderson Aorivan da Cunha 

Possa, para estreitar o relacionamento institucional e propor parceria para 

realização de ações visando promover o desenvolvimento dos municípios 

e o incremento da economia local; 
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• 23/10/21 - Participação da Aprece, representada pelo Prefeito de 

Jaguaribara e Secretário-Geral da Entidade, Joacy Alves dos Santos Junior, 

no evento de lançamento do Curso de Formação em Gestão Financeira, 

uma iniciativa da Escola de Gestão do Estado em parceria com a Escola 

de Gestão Pública Municipal da Aprece; 

• 25/10/21 - Participação do presidente da Aprece, Júnior Castro, na 

solenidade de entrega de veículos de apoio ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), juntamente com o governador em exercício Evandro 

Leitão, com o titular da SDA, De Assis Diniz, e de representantes dos 

municípios selecionados por meio de um edital da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com o Ministério da 

Cidadania; 

• 26/10/21 - Participação do presidente Júnior Castro, na Sessão Solene da 

Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), como representante de todos 

os prefeitos e prefeitas, na homenagem feita pela Assembleia, em razão 

da passagem do Dia do Prefeito; 

• 26/10/21 - Participação da Aprece, representada por seu secretário-geral e 

prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior, juntamente com o Conselho Político 

da CNM, da reunião com deputados e senadores na sede da da CNM em 

Brasília, com o objetivo de pedir apoio para a aprovação de matérias 

importantes aos entes locais, dentre eles a promulgação da proposta que 

aumenta em 1% o FPM; 

• 26 e 27/10/21 - Participação da Aprece, representada por seu analista em 

Assistência Social, Arimateia Oliveira, no Encontro do Pacto pelo 

Fortalecimento das Políticas da Assistência Social nos Municípios 

Cearenses, uma iniciativa do Governo do Ceará, lançado em setembro 

deste ano; 

• 28/10/21 - Participação da Aprece, representada por seu secretário-geral e 

prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior, na audiência pública na Assembleia 

Legislativa do Ceará sobre a PEC 383/2017 que garante recursos mínimos 

anuais de 1% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro 

da União, para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social  
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(Suas). A audiência foi realizada pelo relator da PEC, deputado André  

Figueiredo, O secretário-geral da Aprece ressaltou a importância da 

proposta para os municípios, salientando que é fundamental fortalecer o 

Suas e garantir serviços e respostas às demandas da população, 

pontuando, inclusive, que irá sugerir à CNM uma articulação em todo o país 

para a aprovação da PEC. O encontro também contou com a presença do 

analista de Assistência Social da Aprece, Arimateia Oliveira, que participa 

da construção da relatoria da PEC 383; 

 

 

- PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

⎯ Divulgação das atividades online de capacitação promovidas pela CNM 

através dos projetos Roda de Conhecimento; 

⎯ Divulgação e mobilização junto aso municípios para participação no  Bate-

Papo com a CNM; 

⎯ Realização de Atividades em parceria com a Escola de Gestão Pública 

Municipal da Aprece: 

 

• 07/10/21 - QUINTA COM DEBATE: INCÊNDIOS FLORESTAIS - 

PREVENÇÃO E COMBATE NOS MUNICÍPIOS CEARENSES. 

Prefeitos(as), Vice-Prefeitos(as), Secretários Municipais de Meio 

Ambiente, de Agricultura e de áreas transversais, agentes 

responsáveis pelas brigadas de combate aos incêndios florestais e 

técnicos da área e sociedade em geral., discutiram sobre as ações de 

prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios 

cearenses, considerando o papel das brigadas municipais, as 

limitações e as peculiaridades locais e a necessidade da busca de 

soluções conjuntas entre as entidades e órgãos governamentais para 

mitigar os agravos e dar a melhor resposta possível a estes sinistros. 

O debate contou com a participação do Coordenador Estadual do 

PrevFogo/Ibama,Kurtis François; do Coordenador do PREVINA 

(SEMA), Leonardo Borralho; do especialista em Prevenção e combate 
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a incêndio florestal, 1º Tem. Bombeiro Militar Waldomiro Loreto; do 

Secretário de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil e Bombeiro Civil de 

Poranga, Jaeger Pinho e do Analista da Aprece da área de Meio 

Ambiente, Daniel Camurça; 

• 14/10/21 - ENCONTRO COM AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS 

CEARENSES. A Aprece realizou, por meio de sua Escola de Gestão 

Pública Municipal e em parceria com a Ouvidoria-Geral do Ministério 

Público do Ceará (MPCE), com o objetivo de apresentar o diagnóstico 

situacional das ouvidorias no Ceará e sensibilizar os ouvidores 

municipais para adesão ao Projeto Rede de Ouvidorias, a ser lançado 

brevemente pelo MPCE. O Encontro contou com a participação da 

Ouvidora-Geral do MPCE, Dra. Isabel Porto, do  Promotor de Justiça e 

Assessor da Ouvidoria, Luciano Tonet, de prefeitos e ouvidores 

municipais;  

• 14/10/21 QUINTA COM DEBATE: OS MUNICÍPIOS E A 

REQUALIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.  O 

objetivo foi promover o debate sobre sobre os desafios enfrentados 

pelas gestões municipais quanto a destinação dos resíduos da 

construção civil, e ao mesmo tempo discutir sobre a requalificação 

desses materiais como alternativa capaz de reduzir a disposição 

inadequada destes materiais mitigando os impactos ambientais. O 

debate contou com a participação do Diretor da Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Prof. Francisco 

Humberto de Carvalho Junior; do Coordenador da Associação 

Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição (Abrecon), Levi Torres. do especialista em reciclagem e 

aproveitamento de resíduos na construção, o Prof. Pós-Doutor Sérgio 

Ângulo e do presidente do Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo do Ceará, Lucas Rozzoline; 

• 21/10/21 - QUINTA COM DEBATE: OUTUBRO ROSA – AS 

GESTÕES MUNICIPAIS E A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA. 

A proposta foi debater sobre o papel das gestões municipais na 

prevenção e controle do câncer de mama e o empreendimento de 

ações que possibilitem maior acesso aos serviços de diagnóstico e de 
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tratamento, contribuindo para a conscientização e a consequente 

redução da mortalidade de mulheres vitimadas pela doença. Esta 

edição contou com a participação da Presidente do Movimento 

Mulheres Municipalistas da Confederação Nacional de Municípios 

(MMM/CNM), Tânia Ziulkosky; da Consultora da Área técnica de Saúde 

da CNM, Fabrícia Martins; da Consultora de políticas públicas para 

mulheres e juventude da CM, Thaís Mendes e da Prefeita de 

Quiterianópolis/CE, Priscilla Barreto 

 

AÇÕES DIVERSAS E PERMANENTES 

 

•  Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM; 

• Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à 

Covid-19 do Estado do Ceará; 

• Mobilização junto aos municípios de atividades de pesquisa, enquete e 

coleta de banco de dados para Aprece e para a CNM; 

• Colaboração com núcleo de Governança da CNM para articulação 

junto aos municípios em atividades relacionadas à Plataforma +Brasil 

e às transferências da União; 

• Divulgação das ações da CNM e da Aprece junto aos municípios 

cearenses no site da Aprece, replicando-as, simultaneamente, nas 

redes sociais da entidade (facebook, instagran) e em todos os grupos 

de trabalhodo whatsapp, formados por prefeitos, secretários 

municipais, procuradores, assessores, gestores municipais de 

convênios, ouvidores, controladores, chefes de gabinete e assessores 

de comunicação, bem como de outras notícias relevantes para o 

municipalismo: 

 
 

https://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-discute-formacao-financeira-dos-gestores-e-sua-importancia-para-a-excelencia-das-politicas-publicas/
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01/10/21 - Aprece discute formação financeira dos gestores e sua 
importância para a excelência das políticas públicas 

O tema foi tratado na Quinta com Debate veiculada essa semana. A Live contou 

com a participação de convidadas especialistas e ajudou a esclarecer sobre 

diversas questões na área. 

 

01/10/21 - FNDE amplia prazo de solicitação para retomada de obras 
inacabadas 

Inicialmente, a data final estabelecida era 30 de setembro. Com a alteração de 

resolução publicada nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial da União, as solicitações 

agora poderão ser feitas até o dia 30 de dezembro deste ano. 

01/10/21 - Comissão de Meio Ambiente aprova projeto de lei que coloca 
financiamento em energia renovável como prioritário 

O PL torna prioridade do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) a aplicação de 

recursos financeiros em pesquisa e desenvolvimento em fontes de energia limpa 

e renovável, e na expansão da geração de energia a partir das matrizes 

fotovoltaica, eólica, biomassa e biogás. 

 

01/10/21 - Ministério da Saúde atualiza cronograma de distribuição da dose 
de reforço de idosos 

Serão distribuídas 6.437.840 de doses das vacinas AstraZeneca/Fiocruz e da 

Pfizer/Biontech para esse público. 

 

04/10/21 - Campanha da ASA busca doações para construir 1 milhão de 
cisternas no Semiárido brasileiro 

A iniciativa da Articulação do Semiárido é realizada em parceria com o Consórcio 

Nordeste, que reúne os governos dos nove estados da região. O objetivo da 

campanha é construir cisternas de 16 mil litros, cuja capacidade comporta volume 

suficiente para atender um núcleo familiar de cinco pessoas durante período de 

quase um ano, de acordo com os técnicos. 
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04/10/21 - Conviva realiza série comemorativa com debate sobre o retorno 
às aulas presenciais 

A série Conviva Recomeço contará com videoconferências que trarão 

contribuições para o debate sobre a volta às salas de aula. Os primeiros eventos 

acontecerão dias 6, 14 e 19 de outubro, abordando temas variados. 

 

05/10/21 - Aprece realiza Assembleia para deliberar sobre reforma 
estatutária e formalização da Escola de Gestão Municipal 

Durante o evento, que aconteceu na manhã desta terça-feira (5), também foram 

discutidos temas diversos, o posicionamento da entidade acerca de questões 

municipalistas e demandas apresentadas pelos gestores municipais presentes. 

05/10/21 - Ministro do STF suspende dispositivos da Lei de Improbidade 

A decisão se refere à interpretação conforme a Constituição ao inciso II do artigo 

12 da Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa. 

 

06/10/21 - Aprece parabeniza gestores pelo Dia do Prefeito celebrado em 6 
de outubro 

A entidade destaca a força do movimento municipalista e dos gestores que, 

diariamente, têm de tomar decisões visando à manutenção dos serviços públicos 

e à qualidade de vida de seus munícipes. 

 

06/10/21 - Aprovado adicional de 1% do FPM em setembro 

A aprovação aconteceu nesta quarta-feira (6) e segue para promulgação do 

Congresso Nacional. Trata-se de uma conquista histórica para o movimento 

municipalista. 

 

06/10/21 - Governo cria programa de resgate da fauna silvestre 

A Portaria do Ministério do Meio Ambiente instituiu o Resgate+ foi publicada 

nesta quarta-feira (6). O programa buscará articular e desenvolver parcerias com 

outros órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil, visando a 

implementação dos seus objetivos e o estabelecimento de regramento próprio 

relativo aos prazos e condições do projeto. 
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07/10/21 - Relator da PEC dos precatórios inclui parcelamento da dívida 
previdenciária dos municípios no texto 

O relatório foi lido pelo deputado Hugo Motta na manhã desta quinta-feira, 7 de 

outubro. A expectativa é de que o texto seja votado na comissão especial e no 

Plenário nas próximas semanas. 

 

07/10/21 - Abertas as inscrições para o V Concurso de Boas Práticas em 
Ouvidoria 

Quinta edição do prêmio conta com novas categorias relacionadas à promoção da 

participação de populações vulneráveis. 

 

07/10/21 - Portal permite consultar leis e suas alterações ao longo do tempo 

A ferramenta foi lançada essa semana pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. 

O portal possui uma série de funcionalidades inéditas, que tornam mais prática e 

amigável a consulta aos textos legais e às propostas de emenda à Constituição em 

tramitação no Parlamento.  

 

08/10/21 - Quinta com Debate aborda prevenção e combate dos incêndios 
florestais nos municípios cearenses 

Realizada no último dia 7 de outubro, a Live contou com convidados especialistas 

que discutiram sobre diversos assuntos ligados à área. Foram apresentadas 

questões jurídicas, limitações e peculiaridades locais, funções das brigadas 

municipais, entre outras ações importantes para mitigar os agravos e dar a melhor 

resposta possível a estas ocorrências. 

 

08/10/21 - Seminário de Governança Municipal é aberto com palestra de 
ministro do TCU e segue com ampla programação 

Augusto Nardes apresentou a palestra “Governança Pública Municipal – 

Transformando a Administração”. A abertura do evento, na última quinta-feira (7), 

contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais o presidente da 

Aprece, Júnior Castro. 
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11/10/21 - Propostas para atualização da Lei do Fundeb tramitam em 
regime de urgência na Câmara 

É fundamental agilizar a apreciação do tema para que seja mantida a plena 

operacionalização do Fundo em 2022. Duas das propostas foram formuladas 

com articulação do movimento municipalista nacional. São os Projetos de Lei 

(PLs) 3339/2021 e 3418/2021 

 

13/10/21 - Seminário discute vantagens competitivas do Ceará para 
implantação do Hub de Hidrogênio Verde 

O evento acontecerá na quinta-feira (14), das 9h às 12h, no Centro de Evento, com 

número limitado de participantes. A realização é do Jornal Valor Econômico, com o 

apoio do Governo do Estado. 

 

13/10/21 - Adagri prorroga exigência da GTIV para a cultura da banana por 
mais 30 dias 

A prorrogação foi estabelecida em um Termo de Ajustamento de Conduta firmado, 

na última segunda-feira (11), entre a Agência, Faec, Câmara Temática da 

Fruticultura e Federação dos Perímetros Irrigados do Ceará. 

 

13/10/21 - Gestores têm até 15 de outubro para regularizar cadastro de 
conselhos dos direitos da criança e do adolescente 

É de responsabilidade dos gestores municipais e estaduais manter atualizados os 

dados cadastrais relativos aos Fundos. Quem recebe esses dados é o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio do cadastramento. 

 

14/10/21 - Primeira dose da vacina contra Covid-19 é liberada na capital 
cearense sem agendamento 

A nova etapa de imunização em Fortaleza começa nesta sexta-feira (15). A oferta 

livre do imunizante se dará após efetivação do cadastro no site Saúde Digital. 

 

15/10/21 - Quinta com Debate trata da requalificação dos resíduos da 
construção civil nos municípios 

A Live, transmitida no Canal Aprece Ceará no YouTube no último dia 14, discutiu 

os desafios para as gestões municipais no que diz respeito à correta destinação 
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desses materiais. Os palestrantes convidados trataram da requalificação desses 

resíduos, apontando caminhos para reduzir a disposição inadequada e mitigar os 

impactos ambientais. 

 

15/10/21 - Aprece e Ouvidoria Geral do MPCE realizam encontro com as 
ouvidorias municipais cearenses 

O evento aconteceu, na última quinta-feira (14), contando com representantes de 

municípios de diversas regiões do estado. O objetivo foi discutir sobre a 

importância das ouvidorias como instrumento de exercício da cidadania, 

participação e aproximação da população com a gestão municipal para a solução 

de demandas de forma mais rápida e direta. 

 

15/10/21 - Lei que dispensa licitação para insumos contra Covid-19 é 
publicada 

Publicada nesta quinta-feira (14), a Lei 14.217/2021 foi aprovada pelo Congresso 

Nacional no início de setembro. A norma permite à administração pública 

apresentar termo de referência simplificado para compra de insumos, bens e 

contratação de serviços para o enfrentamento da pandemia. 

 

18/10/21 - Congresso marca promulgação do 1% do FPM de setembro para 
27 de outubro 

A solenidade ocorrerá de forma semipresencial a partir das 15h no Plenário do 

Senado. A promulgação da Emenda Constitucional 112/2021, estipulando o 

repasse adicional de 1% do FPM nos meses de setembro, ocorre após quatro anos 

de luta do movimento municipalista. 

 

18/10/21 - Saúde destina R$ 31,9 milhões para prevenção e atenção à 
obesidade infantil 

Ao todo, 1.320 municípios foram habilitados a receber o repasse destinado à 

implementação das ações no âmbito da Estratégia Nacional para a Prevenção e 

Atenção à Obesidade Infantil (Proteja).  
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19/10/21 - Novo Manual de Instrução de Pleitos orienta gestores sobre 
contratação de operações de crédito 

A publicação da Secretaria do Tesouro Nacional estabelece os procedimentos de 

instrução dos pedidos de verificação de limites e condições para que estados, 

municípios e empresas estatais possam contratar operações de crédito, com ou 

sem garantia do governo federal. 

 

19/10/21 - Cofres municipais recebem pouco mais de R$ 1 bilhão do segundo 
FPM do mês 

A transferência, que será feita nesta quarta-feira (20), está 23,66% maior do que o 

repasse feito no mesmo período do ano passado, quando as prefeituras 

partilharam R$ 870 milhões. 

19/10/21 - Publicada Cartilha do Saeb 2021 

O material orienta sobre a aplicação dos instrumentos da avaliação nas escolas e 

está disponível no portal do Inep para download.  

 

20/10/21 - Governo do Ceará lança programa Plantão Cirurgias 24h 

O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (20), em solenidade realizada no 

Hospital Leonardo Da Vinci, com a presença de diversas autoridades. A iniciativa 

consiste na ampliação da capacidade estadual para realizar 30 mil cirurgias eletivas 

e atender demanda represada pela pandemia. O investimento total é de R$ 100 

milhões. 

 

20/10/21 - EGPCE e Aprece lançam Formação em Gestão Financeira 

O evento acontecerá no dia 22 de outubro no auditório da Seplag e contará com 

transmissão ao vivo. O período das inscrições presenciais vai até esta quarta-feira 

(20). 

 

20/10/21 - Mais de 101 mil escolas brasileiras serão atendidas pelo Programa 
de Inovação Educação Conectada 

Essas unidades de ensino foram incluídas na lista de repasse do Programa e serão 

atendidas por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
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20/10/21 - Gestores Municipais devem participar de pesquisa sobre 
cadastro imobiliário da RFB 

A iniciativa propõe apresentar um diagnóstico inédito e identificar as distintas 

infraestruturas dos cadastros de imóveis nos municípios. 

 

21/10/21 - Política cultural ganha reforço com entrega de instrumentos para 
60 bandas municipais 

Ao todo, foram destinados pelo Governo do Ceará 2.760 itens aos municípios, 

entre instrumentos musicais e acessórios. O investimento do Estado, via edital 

“Toda Banda de Música é uma Escola”, da Secult, foi de quase R$ 5,5 milhões. 

 

21/10/21 - TCU+Cidades debate obras públicas e nova Lei de Licitações 

O objetivo da iniciativa do Tribunal de Contas da União é apoiar o 

autodesenvolvimento pessoal e profissional dos servidores públicos. 

 

21/10/21 - CGU no Ceará disponibiliza bens para doação 

O acervo é composto por itens como servidores de rede, desktops, monitores de 

vídeo, notebooks, impressoras, scanners, projetor multimídia, TV, refrigerador, 

cadeiras, mesas, entre outros. O comunicado do órgão é voltado aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios e suas autarquias e fundações públicas. Os entes 

interessados deverão se manifestar em até 15 dias. 

 

26/10/21 - EGPCE lança Formação em Gestão Financeira em parceria com 
Aprece 

O lançamento aconteceu na última sexta-feira (23), com a participação do 

secretário geral da Aprece e prefeito de Jaguaribara, Joacy Alves dos Santos 

Junior. Dividida em cinco módulos, a formação vai aliar teoria e vivência, 

objetivando facilitar a vida dos municípios na efetivação das políticas públicas a 

serem implantadas. 
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Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no 

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 

 

 

 

Francisco de Castro Menezes Júnior 
Presidente de Aprece 
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REUNIÃO NA ADAGRI COM A DIRETORA DE PREVENÇÃO 
08/10/21 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 18 
 
 
 

 

 

14/10/21 

 

 

14/10/21 

 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 19 
 
 
 

 

 

20/10/21 

 

 

21/10/21 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 20 
 
 
 

 

 

21/10/21 

 

 

22/10/21 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 21 
 
 
 

 

 

23/10/21 

 

 

25/10/21 

 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 22 
 
 
 

 

 

26/10/21 

 

 

26/10/21 

 

 



 

Relatório de Atividades – OUTUBRO/2021            Página 23 
 
 
 

 

 

26 e 27/1021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/21 


