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Lei que regulamenta Serviço de Taxi em Sobral é 
sancionada pelo Prefeito Veveu

Solenidade contou com a presença do Presidente da Câmara, Itamar Ribeiro, de taxistas e 
representantes de sindicatos da categoria.

Em solenidade realizada no Instituto 
ECOA, na sexta-feira, 28 de março, 
o Prefeito Veveu assinou a Lei Nº 

1.354|2014, que regulamenta o serviço de 
taxi no Município.

O serviço passa a funcionar seguindo 
determinações como, uso do taxímetro, 
veículos padronizados (cor branca, ar-con-
dicionado, ter no máximo 8 anos de fabri-
cação) e reserva de 2% das vagas de per-
missionários para pessoas com deficiência.

O Prefeito Veveu falou da importân-
cia da Lei para a valorização da categoria 
e ordenamento do trânsito em Sobral. “É 
um serviço importante na nossa cidade, 
que atende nossa população e aos que 
nos visitam. A regulamentação traz, tam-
bém, tranquilidade para a categoria”, afir-
mou o Prefeito.

Os permissionários, que já integram o 
sistema, terão o prazo máximo de 01 (um) 
ano para se adequarem às exigências des-
critas no Artigo 37 da Lei.

SINDITAXI, Sintaxi e COOTATRS
Para o presidente do SINDITAXI, Odo-

rico Jerônimo, a lei “traz dignidade à 
categoria na prestação do serviço e de-
mocratiza o exercício da atividade regu-
lamentada”.  

Também presente à solenidade, o 
representante do Sintaxi, Flávio Ribeiro, 
afirmou ao agradecer o Prefeito Veveu, 

que “a lei favorecerá a fiscalização dos que 
trabalham de forma ilegal”. O presidente 
da Cooperativa de Taxistas do Terminal 
Rodoviária de Sobral (COOTATRS), Euder-
li Ponte, também agradeceu, afirmando 
que a regulamentação “é um prestígio 
para nós trabalhadores”.

Guarda Municipal começa a atuar na fiscalização do trânsito de Sobral
A Secretaria da Cidadania e Segurança 

do Município destacou 20 (vinte) guardas 
do efetivo da Guarda Municipal de Sobral 
para trabalharem em conjunto com a Co-
ordenadoria de Trânsito e Transporte Ur-
bano do Município (CTTU). O efetivo está 
autorizado a atuar como agentes de trân-
sito na fiscalização, controle e orientação 
do tráfego da cidade, com base no Decre-
to Municipal n° 1.579, assinado pelo Pre-
feito Veveu, em 28 de fevereiro de 2014.

O trabalho já teve início, em caráter 
educativo, nas vias principais e de maior 
fluxo de veículos. Neste primeiro momen-
to, os condutores que cometem infração, 
recebem advertência. Os guardas orien-
tam pedestres e condutores de veículos 
sobre o cumprimento das leis de trânsito 
nas infrações mais comuns, como o res-
peito à faixa de pedestre, estacionamento 
em local proibido e de zona azul. Os agen-

tes também auxiliam em ocorrências di-
versas, como acidentes de trânsito.

Os guardas municipais receberam 
treinamento da CTTU, no período de 17 a 

21 de março, para atuarem como agentes 
de trânsito. O curso teve carga horária de 
40 horas, com atividades práticas e forma-
ção teórica.

Escolas de Samba vencedoras do Carnaval 
2014 recebem premiação

Em solenidade realizada nesta sexta-
-feira, 28 de março, no Instituto ECOA, o 
Prefeito Veveu e a Secretária da Cultura 
do Município, Eliane Maria Ribeiro Alves 
Leite, fizeram a entrega da premiação às 
escolas vencedoras do Carnaval de Sobral 
2014.

O Prefeito Veveu parabenizou as agre-
miações pela beleza dos desfiles e agra-
deceu o empenho na manutenção, jun-
tamente com a Prefeitura, da tradição do 
carnaval de rua de Sobral. Este ano, sete 
escolas desfilaram na Av. Dr. Guarany.

A campeã deste ano foi o GRES Esta-
ção Primeira do Sinhá Sabóia, que além 
do troféu, recebeu premiação de R$ 6 mil. 

Em segundo lugar ficou a Unidos do Alto 
do Cristo, e em terceiro lugar foi a Acadê-
micos do Dom Expedito. As duas escolas 
receberam troféus e R$ 3 mil e R$ 2 mil, 
respectivamente.

Semana Nacional do 
Microempreendedor 
Individual em Sobral

Sobral recebe, entre os dias 31 de 
março e 04 de abril, a 6ª edição da 
Semana Nacional do Microempre-
endedor Individual. Promovido pelo 
Sebrae, o evento conta com o apoio 
da Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico – STDE. A pro-
gramação contará com palestras de 
capacitação, que serão oferecidas gra-
tuitamente.

A Semana do Microempreendedor 
Individual realizada anualmente, em 
todo o país, visa incentivar a formali-
zação de novos negócios dentro das 
atividades enquadradas dentro do 
MEI e capacitar os profissionais já for-
malizados, especialmente em gestão 
e administração.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br 

Prefeitura abre inscrições para II Curso para Formação de 
Mediadores Comunitários

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Cidadania e Segurança, abriu inscri-
ções para o II Curso para Formação de Me-
diadores Comunitários, em parceria com o 
Ministério Público do Estado do Ceará.

Com inscrições gratuitas, o curso será 
ofertado nos dias 4, 5, 11 e 12 de abril, no 

auditório da CIOPS, com período matuti-
no e vespertino. São ofertadas 20 vagas 
e as inscrições deverão ser realizadas no 
Núcleo de Mediação Comunitária, situ-
ado na Rua Santa Terezinha, n° 72, Sinhá 
Sabóia, próximo à antiga garagem da 
Gontijo.

Café com o Prefeito Veveu aborda Centros de Educação Infantil
No Café com o Prefeito Veveu desta segunda-feira (31/03) o 

tema foi educação. O Prefeito falou sobre a inauguração do 4º 
Centro de Educação Infantil e sobre o projeto de construir 16 CEIs. 
“Até junho vamos inaugurar mais 7 creches (Santo Antônio, Do-
mingos Olímpio, Terreno Novos, Vila União, Padre Palhano e 2 na 
Cohab II). Então até o fim do semestre teremos 11 Centros de Edu-
cação Infantil construídos. E já temos assegurados recursos e local 
definido para mais 4 centros como esses”, adiantou o Prefeito.

O Café com o Prefeito Veveu é produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de Sobral e transmitido por uma rede 
de emissoras de Sobral, às segundas-feiras, sempre às 7h. O pro-
grama tem versão reprisada às quintas-feiras,  no Quinta com o 
Prefeito Veveu, sempre às 11h55min.

Entre em principais mudanças está o uso taxímetro

As blitze estão sendo realizadas em vários pontos da cidade

Estação Primeira do Sinhá Saboia foi a 
campeã do Carnaval 2014


