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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURAMUNICIPAL DE AURORA - CE
GABINETE DO PREFEITO

Aurora- CE, 02 de Dezembro de 2021

Ofício n° 225/2021-GP
A Excelentíssima Senhorita

Yanne Marina Leite Oliveira
Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA
RUA DR. GUEDES MARTINS, SIN, ARAÇA

AURORA-CE. CEP: 63360-000

.baPROTOCOLO,

N°8%_DĄLf03 12J2)

Ref. Ofício n 322/2021
Sra. Presidenta
Com os
apresentado

devidos

cumprimentos,

em

resposta

aos

Projetos

de

Indicação

nesta Casa Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 20 de

novembro de 2021 passamos a apresentar as seguintes respostas:

Projeto de Indicação n

239/2021 do Vereador, Osasco de Souza Gonçalves- que seja

feito reparo em toda iluminação pública do distrito de Santa Vitória, fazendo a
substituição das lâmpadas queimadas, quebradas ou com defeito. Bem como a
instalação em locais que ainda não foram colocadas lâmpadas anteriormente.
Resposta-

Encaminharemos a presente

indicação a Secretaria de Governo e Gestão

para que seja providenciadoo que foi solicitado por Vossa Senhoria.

Projeto de indicação n240/2021 do Vereador, Osascode Souza Gonçalves - Que seja
feito com urgência a limpeza e a desobstrução dos esgotos que caem no Açude do
Recreio, o da Avenida José do Nascimento, Rua José Nereu Gonçalves e da Rua

Francisco Honorato. Tal medida se faz necessária, vez que estamos

próximo

do

período de chuvas, podendo ocorrer uma tragédia anunciada.
Resposta-

Encaminharemos

a presente

indicação a Secretaria de Governo e Gestão

para que seja providenciado o que foi solicitado por Vossa Senhoria.

Projeto de indicaçãon° 241/2021 do Vereador Daniel Gustavo Brasileiro Maciel - que
seja solucionado o problema da bomba do poço profundo que abastece parte da

população do Sítio Frankilândia.
Resposta - Enviaremos a presente indicação a Secretaria de Governo e Gestão para
que seja providenciado a solução deste problema.

Projeto

de indicação n° 242/2021 da

Requer que seja

feito o calçamento

Vereadora

da Rua

localizada atrás da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves.

Lucimar

Engenheiro

Bernardo

Oliveira

Fernandes -

Duarte,

ca
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Resposta-

Solicitaremos

calçamento, a

a

elaboraçāo

m de que possamos

de

Projeto

da

construção

do

referido

mensurar os custos da execução e a partir daí

avaliarmos nossa capacidade nanceira.

Projeto de indicação n° 243/2021 da Vereadora Lucimar Bernardo Fernandes - Que
seja enviado um Projeto de Lei para Câmara atualizando os valores das grati cações

dos secretários escolares da rede pública municipal conforme a Lei Municipal n

90/2013.
Resposta-

Enviaremos a presente indicação a assessoria de projetos para veri cação

de viabilidade de elaboração de projeto de lei.

Projeto de indicaçāo n°244/2021 do Vereador Osasco de Souza Gonçalves- Requer
que seja realizado um MULTIRĀO DA SOLIDARIEDADE, em

amparo as pessoas e

famílias que foram fortemente afetadas pelos efeitos econômicos gerados pela
Pandemia do COVID-19, seja pelo desemprego, seja pela impossibilidade de realizar
alguns serviços que foram proibidos pelas autoridades murnicipais, estaduais e
federais por questões sanitárias.
O MULTIRÃO DA SOLIDARIEDADE consiste

diversas

secretarias do

Cultura e Turismo,
Meio

numa

ação

conjunta

Municipio a exemplo da Secretaria de Saúde,

Agricultura,

Ambiente ; e Trabalho e

Desenvolvimento
Desenvolvimento

entre

Educação,

Econômico, Recursos Hidricos e
Social, com a

nalidade

de fazer

levantamento de dados de todas as pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia,

bem como disponibilizar as mesmas, acompanhamento médico e psicológico, bem
como auxílio com a alimentação mediante distribuição de cestas básicas, ou renda.

Além da utilização do cadastro como meio de distribuição dos bene cios
acima descritos, que o mesmo possa ser disponibilizado a iniciativa

privada como

forma de efetivar possiveis contratações seja de vínculo empregatício, ou prestação

de serviços.
A presente indicação tem como fundamernto o cumprimento dos objetivos

fundamentais do Município de Aurora, previsto no art. 4° da Lei Orgânica.
Resposta-

veri camos

Reconhecemos

o

quanto é

juntos com as secretarias

importante

a

presente

indicadas a viabilidade

indicação,

de

por isso

implantarmos

no

nosso Município.
Projeto de indicação

n245/2021 da Vereadora Yanne Marina Leite de Oliveira -

Requer que sejam colocadas em prática a Lei Municipal n° 22/2011, que dispõe sobre
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o controle e apreensão de animais soltos em logradouros públicos.
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Resposta-

Informamos

a Vossa Senhoria

Ambiente,

Desenvolvimento

que já

solicitamos

a Secretaria

Econômico, Recursos Hidricos e Meio

de

Meio

Ambiente

para
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iniciar as scalizações e consequentemente as apreensões dos animais soltos nas vias

públicas.

Atenciosamente.

Marcone Tavares de Luna
Pręfeito

