ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO
Aurora -CE, 17 de maio de 2022

CÅMARA MUNICIPAL DE AURORA

O cion 74/2022–GP

RUADR GEESMARTNSSN AA
AURORA-CECEP 63000

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

Ref. O cio n 058/2022
Sra. Presidenta

Com os devidos cumprimentos, em resposta as Solicitações apresentadas nesta
Casa Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 05 de maio de 2022 passamos a
apresentar as seguintes respostas:
Solicitação da Vereadora Yanne Marina Leite Oliveira - que sejam expedidas o mais
rápido possível as carteiras de identi cação dos autistas e a de
bromialgia
conforme as leis municipais.

Resposta – Informamos que jå solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde para que
providenciasse as referidas carteiras, no entanto, rea rmo o compromisso que serå
cumprida a lei municipal.

Solicitação da Vereadora Yanne Marina Leite Oliveira- que seja colocada iluminação
pública

na vila

Tuíca,

próximo

à casa de

Maria

e

outra

no

Sitio

Saco,

mais

precisamente nas imediações da casa de Irene.

Resposta - Enviaremos a solicitação para a Secretaria de Governo e Gestão, para que
seja solicitado junto a ENEL iluminação půblica para a região.

Solicitação do Vereador José Aderlânio Macêdo - que sejam trocadas as lâmpadas
queimadas próximasa CNEC.

Resposta - Comunicaremos da solicitação à Secretaria de Governo e Gestão, e no mais
breve possivel as lâmpadas queimadas da região serāo substituidas.
Solicitação do Vereador Francisco Pereira Sales - que seja consertada a iluminação
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fi

fi

fi

fi

pública na comunidade Malhada Funda.
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Resposta - Comunicaremos da solicitacão à Secretaria de Governo e Gestā0, que
empenhará esforços para solucionar a questão da iluminação pública na comunidade.

Solicitação da Vereadora Sebastiana Maria da Assunção Neta - que o DEMUTRAN
organize o trânsito em frente ao Estádio de futebol quando estiver havendo jogos,
pois, estacionam veículos dos dois lados da via, muitas vezes

ca impossivel de

trafegar.
Resposta -0 município enviará a solicitacāo ao DEMUTRAN para que providencie as
medidas necessárias.

Atenciosamente,

4

Marcone faváres de Luna
Prefeito

