AGOSTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE)
AGOSTO/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 AGOSTO 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;
•

Apoio aos municípios e participação direta na mobilização municipalista em

Brasília em pautas impactantes para os municípios;
•

Fomento à capacitação técnica dos servidores públicos municipais, através

da Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece (EGPM/APRECE) em parceria
com órgãos e entidades;
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•

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.
• 03/08/21 – Reunião com o Conselho estadual de Saúde do Ceará
(Cesau) para discutir sobre fortalecimento do controle social nos municípios
e para o alinhamento sobre os eixos de atuação das entidades e futuras
parcerias institucionais.;
• 03/08/21 -

Reunião com o Ministério Público do Estado do Ceará (

CAOCIDADANIA/MPCE) para tratar sobre a integração dos municípios ao
Sistema Nacional de Trânsito, e as estratégias conjuntas para que os
municípios que ainda não aderiram possam compreender o processo, bem
como discutir sobre iniciativas que facilitem a adesão;
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•

03/08/21 - Reunião com o Presidente Paulo Henrique e o Vice Presidente
Irapuã Diniz Aguiar

da Associação Brasileira de Ouvidores, secção

Ceará (ABO), para dialogar sobre a importância das ouvidorias e solicitar
apoio da Aprece ao Encontro Estadual de Ouvidores que acontecerá nos
dias 30 e 31/08/21;
•

04/08/2021 - Reunião com o Presidente do Grupo Cidade de
Comunicação Miguel para discutir sobre apoio do grupo ao prgrama
Digitaliza Brasil do Ministério da Ciência e Tecnologia, articulado pela
Seja Digital em parceria com a Aprece;

•

06/08/21 -

Participação, representando os municípios cearenses, no

Lançamento do Projeto Prevenção e Cuidado na CE, uma iniciativa da
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas da SPS, cujo objetivo é
promover workshops, fóruns de debates e atendimentos itinerantes pelo
Centro de Referência sobre Drogas (CRD), com ações de prevenção,
orientação, apoio e cuidados para pessoas com problemas pelo uso
indevido de álcool e outras drogas, e em situação de vulnerabilidade
social;
•

09 /08/21 – Participação do presidente Júnior Castro, que ocupa a função
de 3º tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios, no Encontro
com os Prefeitos do Nordeste, na sede da CNM para discutir pauta
regional;

•

10/08/21 – Participação na reunião do Conselho Político da Confederação
Nacional de Municípios (CNM) para debater sobre o andamento das
pautas prioritárias para os municípios neste segundo semestre de 2021;

• 10/08/21 – Reunião da equipe da escola de Gestão da Aprece com a
equipe da Seplag para planejamento de ação para impantçaõ do Modelo de
Excelência em Gestão nas Transferências da União (MEG-Tr) conforme a IN
nº05/2020 e a IN nº 33/21;
• 12/08/21 - Reunião online com a Vice-Governadora Izolda Cela e com a
Secretária de Educação Eliana Estrela para discutir sobre a retomada das
aulas presenciais nos municípios cearenses;
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•

19/08/21 – Realização de reunião estratégica com a Enel para relatar as

dificuldades apresentadas relativas à prestação de serviços da empresa, e
solicitar melhorias no atendimento aos municípios. A parceria existente
possibilitou a apresentação de sugestões pela entidade e o agendamento de
um próximo encontro para que a Enel apresentasse o plano de melhoria e
as ações já implementadas e para planejar ações de conjuntas. A reunião foi
coordenada pelo vice-presidente da Aprece, José Helder de Carvalho e
contou com a presença do diretor da Enel Osvaldo Férrer e de Ruy Magno
Praciano;
•

24/08/21 - Assinatura do Termo de Cooperação entre Aprece,

Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará (Agace),
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e Núcleo
de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec). O Termo reconhece o Nutec
como instituição de referência para suporte técnico na área de resíduos
sólidos e manejo, de modo que fortalecerá a capacidade dos municípios de
atender à legislação ambiental vigente;
•

25/08/21 - Visita institucional: O presidente da Aprece, Júnior Castro

juntamente com os prefeitos de Jaguaribara, Joacy Alves Júnior e de
Senador Pompeu, Maurício Pinheiro Jucá, com a secretária executiva da
Aprece, Jenine Macedo e com a coordenadora da Escola de Gestão Pública
Municipal (EGPM/Aprece), Helderiza Queiro, recebeu a diretora da Escola
de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), Priscila Dias, que
apresentou um projeto de inovação em capacitação na área financeira e
falou sobre a possibilidade de estreitar ainda mais a parceria com a Aprece
em favor das ações de qualificação para os municípios cearenses. O
presidente Júnior Castro reafirmou a parceria e salientou a importância que
a qualificação deve ter para o aprimoramento das gestões;
•

26/08/21 – Participação do Presidente Júnior Castro no lançamento do

Pacto pela Aprendizagem, juntamente com o Governador Camilo Santana,
do qual a Aprece fez parte da construção;
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•

27/08/21- Participação em entrevista no jornal Alerta Geral, na qual o

presidente Júnior Castro destacou a relevância dos professores para o
sucesso do Pacto pela aprendizagem lançado pelo Governador Camilo
Santana, cuja ideia é investir, em regime de colaboração com os municípios,
na recuperação da aprendizagem do Ensino Fundamental, bastante
comprometida pela pandemia;
•

31/08/21 – Participação, na qualidade de parceira efetiva da ação, no

Encontro Cada Vida Importa organizado pela Assembleia Legislativa do
Estado com o objetivo de discutir sobre a importância e urgência da ação
integrada dos municípios para a prevenção das mortes de adolescentes e
jovens no Ceará.

-

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:
•

05/08/21 - QUINTA COM DEBATE: RETORNO ÀS AULAS

PRESENCIAIS - Desafios e Perspectivas para os Municípios. O objetivo
foi debater sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas da rede
pública municipal cearense, considerando os desafios impostos pela
segurança sanitária e as perspectivas de melhoria dos indicadores de
qualidade da educação. Participaram desta edição, o Secretário Executivo
de Cooperação com os Municípios, da Secretaria da Educação do Ceará,
Márcio Pereira de Brito; União dos Dirigentes Municipais de Educação no
Ceará (Undime/CE) e Secretária de Educação do município de
Crateús/CE, Luíza Aurélia Teixeira; a Pedagoga, Psicopedagoga e
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Neurosicopedagoga, Silvia Conceição Vieira Maia e da analista da área
de Educação da Aprece, Vládia Cosmo;
•

12/08/21 - QUINTA COM DEBATE: GESTÃO E GOVERNANÇA DA

EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS: O objetivo foi apresentar o Projeto
Sala de Gestão e Governança da Educação Básica do Brasil como oportunidade
para implementação de

ferramentas de apoio à tomada de decisão do(s)

secretário(s) de educação e das equipes municipais, com foco na superação dos
desafios e na promoção de avanços das políticas públicas educacionais e
apresentar a experiência exitosa do município de Apuiarés na implantação da
iniciativa. A Quinta com Debate contou com a participação do Coordenador do
Projeto Sala de Gestão e Governança, do Laboratório de Inteligência Pública
(PILAB) , da Universidade de Brasília (UNB), porfessor José Marilson Martins
Dantas; da Secretária Municipal de Educação do Município de Apuíares/CE,
Maria Aurileda Bernardo Barbosa; do técnico administrativo da Secretaria
Municipal de Educação Apuiarés/CE, Gean Coelho e da analista da área de
Educação da Aprece, Vládia Cosmo;
•

19/08/21 – QUINTA COM DEBATE - “CEARÁ LIXÃO ZERO”: DESAFIOS

PARA AS GESTÕES MUNICIPAIS. Objetivo desta edição foi Debater sobre a
implementação da Política de Resíduos Sólidos nos municípios e os desafios a
serem enfrentados para erradicação dos mais de 300 lixões existentes no
estado do Ceará. Participaram desta Quinta com Debate o Superintende do
Consórcio Região Sertão Centro Sul e Vice-presidente da Associação das
Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará (AGACE), André Wirtzbiki; o
Presidente da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará –
AGACE, Elano Damasceno; o Superintendente da Autarquia Municipal de Meio
Ambiente de Juazeiro do Norte/CE, Eraldo Oliveira e o Analista da área de Meio
ambiente da Aprece, Daniel Camurça;

•

26/08/21-

QUINTA

COM

DEBATE:

A

IMPORTÂNCIA

DOS

CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA AS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
Esata edição teve como objetivo, Debater sobre as ações empreendidas no
Ceará, as iniciativas coletivas desenvolvidas em âmbito nacional e o papel do
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legislativo no apoio aos consórcios públicos, tendo em vista sua importância
para o fortalecimento da Política de Resíduos Sólidos nos municípios e contou
com a participação do Secretário de Estado de Meio Ambiente do Ceará, Artur
José Vieira Bruno; do Presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos
(RNCP), Victor Borges e do Analista da área de Meio ambiente da Aprece,
Daniel Camurça;
•

13/08/21: II OFICINA SEJA DIGITAL: Realização de oficina pela Aprece

e Seja Digital para orientar os municípios sobre o passo a passo do Programa
Digitaliza Brasil;
•

20/08/21: BATE PAPO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

MAURO FILHO – Encontro virtual com

representantes dos 65 municípios

cearenses com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com o objetivo de
repassar orientações sobre a EC 103/2019, quanto à instituição do Regime de
Previdência Complementar, abordando ainda sobre prazos, teto, sistemas,
conceitos e critérios estabelecidos pela legislação;
•

25/08/21 - OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O MEG-TR. A Escola

de Gestão da Aprece promoveu, em parceria com a Seplag/CE, a capacitação
para servidores dos municípios com mais de 50 mil habitantes para sensibilizar e
orientar sobre o processo de implementação do MEG-Tr nestes municípios até o
dia 30/09/21;
•

31/08/21

CONSÓRCIOS

-

ENCONTRO

PÚBLICOS

NA

ESTADUAL

SOBRE

IMPLEMENTAÇÃO

DO

O

USO

SERVIÇO

DOS
DE

INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)”. Evento conjunto da Aprece, da Rede Nacional
de Consórcios Públicos (RNCP) e da Associação das Gestões Ambientais
Locais do Estado do Ceará (Agace). O foco central do evento foi discutir a
possibilidade da implementação do SIM por meio dos Consórcios Públicos de
Manejo dos Resíduos Sólidos. Aprece foi representada por seu Diretor de
Relações Institucionais, Expedito José do Nascimento, e por seu Analista em
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Camurça,
que ficou responsável pela mediação do encontro, que também contou com a
participação do Secretário do Meio Ambiente do Estado, Artur Bruno; o Vicepresidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Deputado
Acrísio Sena; do Presidente da Agace, Elano Damasceno; do Presidente da
RNCP, Victor Borges; do Superintendente do Ministério da Agriculta, Pecuária e
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Abastecimento (MAPA/CE), Neto Holanda;

do Articulador da Unidade de

Competitividade de Negócios do Sebrae/CE, Francisco Régis Cavalcante Dias; e
de representantes da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do
Ceará.

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 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 e
informações relevantes para o municipalismo:

02/08/21 - Senado debate revisão na Lei de Improbidade Administrativa
O presidente da Confederação Nacional de Municípios será um dos participantes
do debate temático sobre a possibilidade de revisão na Lei de Improbidade
Administrativa. A proposta está sendo discutida por meio do PL 2.505/2021. O
evento ocorre de forma remota, na próxima terça-feira (3), a partir das 9h.
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02/08/21 - Mulheres em situação de vulnerabilidade podem fazer cursos para
geração de renda
São 10 mil vagas por Estado para capacitação em empreendedorismo, educação
financeira, marketing digital e beleza. Parte do projeto Qualifica Mulher, a
iniciativa propõe oferecer caminhos e estimular a força produtiva feminina.

02/08/21 - Campanha busca conscientizar vítimas de violência sobre direitos
Intitulada Justiça Começa Pela Vítima, a iniciativa foi lançada no último domingo
(1).

02/08/21 - Municípios podem aderir ao Programa de Revitalização de Unidades
Básicas de Saúde
Os interessados e aderentes receberão R$ 30 mil de incentivos financeiros
federais por UBS contemplada, para as despesas de revitalização.

03/08/21 - Aprece e Cesau/CE se reúnem para discutir sobre fortalecimento do
controle social nos municípios
Em encontro virtual, realizado nesta terça-feira (3), os presidentes e as equipes
das duas entidades alinharam eixos de atuação para futuras parcerias
institucionais.

03/08/21 - Aprece participa de reunião do MPCE para tratar da integração dos
municípios ao Sistema Nacional de Trânsito
O presidente da entidade municipalista cearense, Júnior Castro, participou do
encontro, realizado na última segunda-feira (2), com a presença de diversos
outros órgãos parceiros. O objetivo foi discutir sobre inovações e estratégias
intersetoriais para avançar na integração dos municípios cearenses ao SNT.

04/08/21 - Ministério da Educação cria Programa Educação e Família
Iniciativa é voltada às escolas públicas de educação básica. O objetivo é
“fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na
construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que
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cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir
esse futuro”

04/08/21 - Rede Vigiar-SUS quer aprimorar a capacidade de resposta em saúde
pública
Dentre as diretrizes da Rede Vigiar-SUS, está a implementação de ações voltadas
à saúde pública, com intervenções individuais ou coletivas, em todos os pontos
de atenção da Rede do SUS.

04/08/21 - Receita Federal define prazo e regras para entrega da declaração do
ITR deste ano
Estão obrigadas a realizar esse procedimento entre os dias 16 de agosto e 30 de
setembro pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou
possuidoras a qualquer título do imóvel rural, exceto aquelas que são isentas ou
imunes.

05/08/21 - Lançamento do Projeto Prevenção e Cuidado na CE acontece na
sexta-feira (6)
O lançamento da iniciativa da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas da
SPS acontecerá às 9h30, com transmissão pelo YouTube. O projeto promoverá
workshops, fóruns de debates e atendimentos itinerantes pelo Centro de
Referência sobre Drogas (CRD), com ações de prevenção, orientação, apoio e
cuidados para pessoas com problemas pelo uso de álcool e outras drogas, e em
situação de vulnerabilidade social.

06/08/21 - Cartilha auxilia entes federativos nos pedidos de repactuação de
obras inacabadas do Proinfância
A publicação foi apresentada na última quarta-feira (4), em evento virtual do
Conviva Educação, plataforma criada pela Undime.
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06/08/21 - Evento on-line vai discutir mudanças climáticas e desertificação na
Caatinga
Especialistas nacionais e internacionais vão discutir, de 28 a 30 de setembro de
2021, as inovações e os desafios da proteção ambiental e do desenvolvimento
sustentável no Semiárido frente às alterações climáticas.

06/08/21 - Governo do Estado e Fiocruz firmam acordo para desenvolvimento
de vacina cearense
Pesquisa da Uece terá o suporte da Fundação Oswaldo Cruz para ampliação de
testes em animais.

09/08/21 - Seminário do Pacto pelo Saneamento Básico debaterá drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas
Os problemas e desafios do Eixo “Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Urbanas” serão apresentados e debatidos nesta quinta-feira (12), das 9 horas às
17 horas, pela plataforma Zoom.

09/08/21 - Comissão da Câmara debate a implementação do Fundeb
permanente
O evento acontecerá na próxima sexta-feira (13), às 9h, com transmissão
interativa pelo e-Democracia.

09/08/21 - Inscrições abertas para curso Manejo do Solo com Foco em Sistemas
Integrados de Produção
Oferecida gratuitamente pela Embrapa, a capacitação é ofertada para técnicos,
estudantes, produtores e demais profissionais atuantes no setor agropecuário.
Com carga horário de 10 horas, o participante terá 30 dias para conclusão do
curso, a contar da data da sua inscrição.

10/08/21 - Auxílio Brasil deverá reunir seis benefícios sociais
Serão três modalidades de benefício básico: para primeira infância, para famílias
com jovens de até 21 anos de idade e para a complementação para famílias que
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não conseguirem sair da extrema pobreza mesmo após receber os benefícios
anteriores. Os valores só serão definidos no fim de setembro. O projeto prevê
bônus para beneficiários que conseguirem emprego.

10/08/21 - Prefeitos do Nordeste se reúnem na sede da CNM para discutir pauta
regional
O Ceará foi representado no encontro pelo presidente da Aprece, Júnior Castro,
que ocupa a função de 3º tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios

10/08/21 - Primeiro repasse do FPM de agosto supera os R$ 5 bi e é 89% maior
que em 2020
O repasse total, quando somado ao desconto do Fundeb, será de pouco mais de
R$ 7 bi. O primeiro decêndio sofre influência da arrecadação do mês anterior,
uma vez que a base de cálculo para o repasse é dos dias 20 a 30 do mês anterior.

11/08/21 - Liminar garante que voos para Ceará só embarquem passageiros
vacinados com duas doses ou exame negativo para Covid-19
Expedida na última terça-feira (10), a decisão liminar do juiz Luis Praxedes Vieira
da Silva, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determina que a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) tome as todas as providências protocolares
necessárias para garantir que a decisão seja obedecida. A solicitação do Governo
do Estado foi motivada pelo surgimento de casos da variante Delta, que
chegaram a 15 em menos de duas semanas de testagens de passageiros no
aeroporto de Fortaleza.

11/08/21 - Encontro Estadual de Ouvidores acontece nos próximos dias 30 e 31
de agosto
Os interessados em participar do evento poderão se inscrever até o próximo dia
27 de agosto. O tema será “O Papel das Ouvidorias com as novas competências
institucionais”.
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11/08/21 - Conselho Político da CNM debate prioridades em tramitação no
Congresso Nacional
Presidentes das entidades municipalistas estaduais; entre os quais o dirigente da
Aprece, Júnior Castro; se reuniram, na última terça-feira (10), em Brasília, para
debater o andamento das pautas prioritárias para os municípios neste segundo
semestre de 2021.

11/08/21 - Câmara dos Deputados rejeita PEC do Voto Impresso
Matéria foi arquivada por não atingir número suficiente de votos.

12/08/21 - Ministro da Saúde participa de lançamento de obra na Santa Casa de
Sobral
Marcelo Queiroga cumpre agenda, nesta quinta-feira (12), no município para
acompanhar ainda a inauguração de novos serviços na unidade.

12/08/21 - Gestores podem inscrever boas práticas ligadas ao Estatuto da
Cidade até 16 de agosto
A consulta pública elenca 10 ações estratégicas para tornar as cidades mais
inclusivas, seguras e sustentáveis. A participação é gratuita e não prevê nenhuma
contrapartida financeira às considerações compartilhadas. A administração
municipal interessada em cadastrar experiências locais relacionadas ao Estatuto
da Cidade em seis categorias.

13/08/21 - Quinta com Debate discute Gestão e Governança da Educação
Básica
Além de apresentar as premissas do Projeto Sala de Gestão e Governança da
Educação Básica do Brasil, a Live, veiculada no último dia 12, trouxe a experiência
exitosa do município de Apuiarés na implantação da iniciativa.

13/08/21 - TRF-5 derruba decisão que exigia embarque para o Ceará com
vacinação ou exame negativo contra Covid
A decisão foi proferida, nesta sexta-feira (13), pelo desembargador Edilson
Pereira Nobre Junior. O governador Camilo Santana informou que irá recorrer da
decisão, a qual ele considera como “lamentável”.
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13/08/21 - CGE apresenta resultado da avaliação de serviço do Programa
Auxílio Catador
Ao todo foram ouvidos representantes das 42 associações cearenses e 229
catadores.

13/08/21 - Hora de Plantar divulga edital para fornecimento de sementes
As propostas deverão ser entregues na Coordenadoria do Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (Codaf/ SDA) até 30 de agosto.

13/08/21 - Aprece e Seja Digital orientam municípios sobre o passo a passo do
Programa Digitaliza Brasil
Em encontro virtual, realizado nesta sexta-feira (13), representantes dos
municípios contemplados puderam tirar dúvidas sobre os procedimentos a
serem tomados e saber mais sobre as exigências do edital da iniciativa, que prevê
a instalação de infraestrutura de TV digital para canais administrados pelas
gestões municipais.

16/08/21 - Violência contra mulher: mutirão vai agilizar julgamentos em todo
país
A Semana Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Conselho Nacional de
Justiça, em parceria com os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal.

16/08/21 - Undime realiza 18º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação em setembro
O evento será de maneira híbrida e debaterá o tema: “35 anos da Undime como
protagonista na construção de políticas públicas educacionais”

16/08/21 - Portaria da Funasa viabiliza apoio financeiro aos municípios para o
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos
Menos abrangente que as portarias anteriores, que financiavam uma série de
equipamentos e infraestruturas para o manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana,

essa

contempla

apenas
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convencional e veículos para a coleta seletiva, com valor total do convênio
limitado a R$ 500.000,00.

17/08/21 - Governador encaminha lei que institui Pacto pela Aprendizagem no
Ceará
A iniciativa busca reverter os prejuízos causados na aprendizagem dos
estudantes cearenses durante a pandemia. O Pacto está sendo construído em
parceria com os prefeitos e prefeitas, por meio da Aprece e secretarias
municipais de educação. As ações serão apresentadas em breve.

17/08/21 - Aprece realiza Curso de Formação de Preços nas Contratações
Públicas
Iniciada nesta terça-feira (17), a capacitação prosseguirá até amanhã (18). O
objetivo é repassar, de forma didática, informações técnicas e práticas para que
os participantes, de municípios filiados à entidade, possam exercer suas
atividades de forma mais segura e assertiva na área. A ação é fruto de parceria
com o Grupo Negócios Públicos.

17/08/21 - Seduc lança o Ceará Científico Digital 2021 e incentiva a pesquisa
no âmbito escolar
O projeto faz parte da política de popularização das ciências, cultura e tecnologia
do Governo do Estado. A ação visa estimular a produção e a dinamização do
conhecimento no contexto da sala de aula, da comunidade e da sociedade,
proporcionando a vivência do protagonismo estudantil. Ao todo, haverá nove
categorias para a submissão de trabalhos, de acordo com a área explorada.

17/08/21 - Câmara pode votar reforma eleitoral em 2º turno nesta terça-feira
(17)
A sessão do Plenário está marcada para as 15h e ainda tem outros 20 itens na
pauta. A proposta que muda as regras do Imposto de Renda também pode ser
analisada nesta tarde.
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18/08/21 - Portaria estabelece critérios para a Certificação Voluntária dos
produtos de origem vegetal
Com a mudança, o Brasil estará apto a emitir a Certificação da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para frutas e hortaliças, o que
pode facilitar a entrada em mercados exigentes.

18/08/21 - Prorrogado prazo para o gestor participar do Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção
O gestor que tiver interesse agora tem até o próximo dia 30 de agosto para aderir
à iniciativa. Com o objetivo de fortalecer as estruturas de prevenção à corrupção
das organizações públicas, induzir a melhoria do perfil dos gestores e manter sob
controle a corrupção no Brasil é que o PNPC está em funcionamento.

18/08/21 - I Simpósio Virtual de Capacitação de Empreendedores do Ceará
acontece na próxima semana
Realizado pela Congressos Virtuais, o evento, totalmente gratuito, acontecerá
entre os dias 23 e 27 de agosto, com o incentivo do Sebrae e o apoio institucional
da Aprece.

19/08/21 - Agricultores familiares já podem aderir ao Garantia Safra
2021/2022
Foram asseguradas 350 mil cotas para a próxima edição do programa. Além
disso, os inscritos na edição 2020/2021 com a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) Ativa terão a inscrição renovada automaticamente.

19/08/21 - Aprece realiza reunião com a Enel para solicitar melhorias no
atendimento aos municípios
Realizado na manhã desta quinta-feira (19), o encontro foi conduzido pelo vicepresidente da Aprece, José Helder de Carvalho. Na oportunidade, foram
apresentadas as principais queixas das gestões municipais no que diz respeito
aos serviços prestados pela Enel.
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19/08/21 - Prazo final para registro de dados da matrícula inicial no Censo
Escolar 2021 é 23 de agosto
De acordo com Portaria do Inep, as informações devem ter como referência a
última quarta-feira do mês de maio, 26/05.

20/08/21 - Implantação do RPC é tema de encontro da Aprece com secretário
Mauro Filho
Na reunião virtual, representantes dos 65 municípios cearenses com Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) receberam orientações sobre a EC 103/2019,
quanto à instituição do Regime de Previdência Complementar, cujo prazo para
cumprimento se encerra em três meses.

20/08/21 - Política de Resíduos Sólidos no Ceará é tema da Quinta com Debate
Esta semana, a Live semanal da Aprece tratou dos desafios a serem enfrentados
pelos municípios cearenses para a erradicação dos mais de 300 lixões existentes
no Estado. Além disso, os especialistas convidados falaram sobre várias questões
ligadas à gestão ambiental.

20/08/21 - Assembleia aprova projeto que pune servidores que se neguem a
receber vacina contra Covid no Ceará
A aprovação aconteceu na última quinta-feira (19). A proposta foi amplamente
debatida pelos deputados e começa a valer assim que for sancionada pelo
governador Camilo Santana.

23/08/21 - MEC lança Novo Portal do PDDE Interativo
Novidades na atualização de procedimentos para a gestão do perfil de diretor
escolar também foram lançadas.

23/08/21 - Nota Técnica orienta municípios que executarão recursos da Lei
Aldir Blanc em 2021
Elaborado e disponibilizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o
documento é voltado para os gestores municipais de cultura e detalha o passo a
passo de como deve ser a execução dos recursos da Lei 14.017/2020 neste ano.
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24/08/21 - Ceará vai iniciar vacinação contra Covid-19 em pessoas de 12 a 17
anos
O início da imunização deste grupo está previsto para o fim de agosto. Cadastro
deve ser feito na plataforma Saúde Digital.

24/08/21 - Distribuição de vale gás é anunciada como política pública
permanente do Ceará
A Informação foi divulgada em anúncio nas redes sociais nesta terça-feira, 24 de
agosto, pelo governador do Estado, Camilo Santana.

24/08/21 - Senado pode votar auxílio para agricultura familiar
O projeto institui o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural para
pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza, com valorbase de R$ 2,5 mil por família. A votação está prevista para a sessão desta terçafeira (24), marcada para 16h.

25/08/21 - Planos de metas para o enfrentamento da violência doméstica podem
ser obrigatórios
Aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados,
proposta determina a estados e municípios que priorizem a elaboração e a
implementação de planos de metas para o enfrentamento da violência doméstica
e familiar contra a mulher.

25/08/21 - Encontro com gestores municipais e articuladores do Selo Unicef do
Ceará mobiliza ações pela prevenção de homicídios na adolescência
O evento online acontecerá no próximo dia 30 de agosto, às 14h, com
transmissão pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará
(YouTube, TV e Rádio).

25/08/21 - Aprece assina termo de cooperação com Secitece, Nutec e Agace
O documento reconhece o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial (Nutec)
como instituição de referência para suporte técnico aos municípios cearenses na
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área de resíduos sólidos e manejo. A solenidade ocorreu na tarde desta terçafeira (24) com a presença dos dirigentes das entidades parceiras.

26/08/21 - Pacto pela Aprendizagem é lançado no Ceará
A pactuação entre Estado e municípios, formalizada na manhã desta quinta-feira
(26), objetiva recuperar a aprendizagem dos estudantes do 1º ao 9º ano diante do
contexto de pandemia da Covid-19.

26/08/21 - Aprece realiza oficina de sensibilização sobre o MEG-Tr
Promovida em parceria com a Seplag/CE, a capacitação contemplou, na tarde da
última quarta-feira (25), representantes de municípios com mais de 50 mil
habitantes.

26/08/21 - CNM lança nota em defesa da PEC 13/2021 – Mínimo constitucional
em Educação
A proposta assegura um tratamento de excepcionalidade para não penalizar
estados, municípios e seus agentes públicos que, em virtude do estado de
calamidade provocado pela pandemia da Covid-19 e de todas as suas implicações
para a dinâmica das gestões, não conseguiram alcançar a aplicação mínima de
25% destinados à educação nos anos de 2020 e 2021.

27/08/21 - Ministério da Saúde detalha cronograma de vacinação da dose de
reforço de idosos e imunossuprimidos
A previsão da Pasta é de distribuição de 80 milhões de vacinas até o final deste
mês. As informações detalhadas estão em Nota Técnica divulgada pela pasta.

27/08/21 - Presidente da Aprece fala sobre a importância do Pacto pela
Aprendizagem no Ceará e o papel fundamental dos professores
Em entrevista, na manhã desta sexta-feira (27), ao jornal Alerta Geral, Júnior
Castro destacou a relevância dos professores para iniciativa, lançada, na última
quinta-feira pelo Governo do Estado. A ideia é investir na recuperação da
aprendizagem do Ensino Fundamental, bastante comprometida pela pandemia,
em regime de colaboração com os municípios.
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31/08/21 - Uso dos consórcios públicos na implementação do Serviço de
Inspeção Municipal é tema de encontro estadual
Realizado nesta terça-feira (31); em uma ação conjunta entre Aprece, RNCP e
Agace; o evento reuniu representantes de diversos órgãos com atuação na área e
aprofundou a discussão sobre a alternativa consorciada como melhor caminho
para viabilizar o SIM nos municípios cearenses.

31/08/21 - Encontro Cada Vida Importa ressalta ação preventiva nos
municípios
Organizado pela Assembleia Legislativa do Estado, o evento aconteceu, na última
segunda-feira (30), motivado pela relevância e urgência da ação integrada dos
municípios para a prevenção das mortes de adolescentes e jovens no Ceará. A
Aprece participou do encontro, enquanto parceira da iniciativa desde os seus
primórdios.

31/08/21 - Prazo para análise de financiamento de imóvel para agricultores
familiares diminui de dois anos para até seis meses
Mudança é resultado do processo de reformulação do Programa Nacional de
Crédito Fundiário e informatização de processos.

30/08/21 - Prefeitos se reúnem em Brasília com bancada federal do Ceará
Na busca do apoio de deputados e senadores à pauta prioritária dos municípios,
a Aprece articulou o encontro, que será realizado na próxima quarta-feira, 1º de
setembro, a partir das 19h, na sede da Confederação Nacional de Municípios
(CNM).

30/08/21 - Divulgadas mudanças no FPM a partir das novas estimativas
populacionais
O estudo foi elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), tendo
como base as estimativas populacionais de 2021, divulgadas na última sexta-feira
(27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das populações
residentes nos 5.568 municípios brasileiros.
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27/08/21 - Quinta com debate discute importância dos consórcios públicos para
políticas de resíduos sólidos
A temática foi abordada, na última quinta-feira (26), pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno; pelo Presidente da Rede Nacional de
Consórcios Públicos (RNCP), Victor Borges; e pelo Analista em Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente da Aprece, Daniel Camurça.

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no
presente TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.

Francisco de Castro Menezes Júnior
Presidente de Aprece

Relatório de Atividades – AGOSTO/2021

Página 21

MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS

02/08/21

03/08/21
Relatório de Atividades – AGOSTO/2021

Página 22

REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/CE
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25/08/21

VISITA TÉCNICA DA DIRETORA DA EGPCE, PRISCILLA DIAS
25/08/21
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