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Conselho Municipal de Política Cultural se reúne 
para discutir Sistema Municipal de Cultura

Artistas e agentes culturais de diver-
sas áreas (artes cênicas, dança, música, 
cultura popular) e membros do Conselho 
Municipal de Política Cultural participa-
ram de reunião, no dia 18 de novembro, 
na Casa da Cultura de Sobral, quando foi 
apresentada a composição do Conselho e 
as ações realizadas desde a posse dos in-
tegrantes, em setembro de 2013.

A reunião, presidida pela Secretária da 

Cultura e do Turismo do Município, Eliane 
Leite, teve como objetivo, também, reu-
nir sugestões para a instituição do Siste-
ma Municipal de Cultura de Sobral. Uma 
nova reunião será realizada no dia 27 de 
novembro, a partir das 8h, no Teatro São 
João, com todos os envolvidos da área 
cultural do Município, quando será elabo-
rado o Plano de Trabalho Participativo da 
Cultura.

Semana Global do 
Empreendedorismo em Sobral

Teve início na noite de terça-feira, 
18 de novembro, no Centro de Con-
venções de Sobral, com a palestra 
“Empreendedorismo como Alavanca 
de Desenvolvimento”, a Semana Glo-
bal do Empreendedorismo. A palestra 
foi ministrada por Luiz Eugênio Pon-
tes, Diretor da FIEC. 

O evento é promovido pela Facul-
dade Luciano Feijão; Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE); Sebrae; Endeavor Brasil e Em-
presa Júnior da Faculdade Luciano Fei-
jão (LF Jr. Consultoria). O objetivo do 
evento é sensibilizar a sociedade para 
a importância do empreendedorismo 
para o desenvolvimento econômico e 
social, promovendo discussões sobre 
temas estratégicos.

A Prefeitura de Sobral esteve re-
presentada pela Secretária da Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico, 
Daniela Costa e o Ouvidor do Municí-
pio, Luís Fernando Simões.

I Startup Weekend Sobral reuniu 80 participantes

Com o objetivo de compartilhar idéias 
e criar startups, foi realizado, de 14 a 16 
de novembro, no Centro de Convenções 
de Sobral, o I Startup Weekend Sobral, que 
durante 54 horas de programação reuniu 
80 pessoas, entre empreendedores, de-
senvolvedores, designers e entusiastas.

Durante o I Startup Weekend Sobral, os 
participantes desenvolveram um modelo 
de negócios e criaram um produto viável, 

utilizando metodologias e ferramentas 
tecnológicas. No domingo, os times apre-
sentaram o que construíram e foram ava-
liados por jurados especialistas no assun-
to. Ao fim foram criadas 9 startups com 
base no ecossistema empreendedor.

O evento contou com apoio da Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co (STDE).

Impresso Oficial do Município chega à Edição nº 600

Na terça-feira, 18 de novembro, 
foi publicada a Edição nº 600 do 
Impresso Oficial do Município. A 

primeira publicação foi feita em 10 de ju-
nho de 1998, um ano e três meses após, 
o então Prefeito, Cid Gomes, ter criado a 
Imprensa Oficial do Município (IOM), ór-
gão responsável pelas publicações. Atu-
almente o Impresso Oficial é publicado 
na versão impressa e na versão eletrônica 
(disponível em www.sobral.ce.gov.br/
impresso), para facilitar o acesso à infor-
mação.

Em sua 1ª edição, há 16 anos, o Im-
presso Oficial trouxe a publicação da Lei 
nº 160/ 1998, assinada pelo Prefeito Cid 
Gomes, que “assegura a todas as pessoas 
que tiverem mais de 65 (sessenta e cinco) 
anos, o acesso gratuito aos estádios, giná-
sios e demais praças esportivas do Municí-
pio de Sobral”.

A edição histórica também traz o De-
creto Legislativo nº 021/98, de 24 de mar-
ço daquele ano, que “Outorga a Medalha 
Monsenhor Aloísio Pinto ao Jornalista 
FRANCISCO JOSÉ LUSTOSA DA COSTA, 
pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Sobral”. Era presidente da 
Câmara, o vereador Itamar Ribeiro da Sil-
va.  

Outro destaque daquela 1ª edição foi 
a publicação da nomeação, feita em 4 de 
março de 1998, de 111 professores apro-
vados em Concurso Público da Secretaria 
de Educação de Sobral. Era secretária na 
primeira gestão Cid Gomes, a Prof.ª Ada 
Pimentel.

 
Conheça a IOM

 
A Imprensa Oficial do Município (IOM) 

é o órgão responsável pela publicação 
dos atos dos poderes Executivo e Legis-
lativo Municipal de Sobral, no Impresso 
Oficial do Município, publicado duas vezes 
por semana contendo atos oficiais como, 
leis, decretos, resoluções, instruções nor-
mativas, portarias, contratos, editais, 

convocação ou abertura de concursos 
públicos, licitações, avisos e outros atos 
normativos de interesse geral.

A IOM foi criada pela Lei nº 110 de 13 
de março de 1997, com caráter de Empre-
sa Pública Municipal vinculada à Secreta-
ria da Gestão, pelo então prefeito, Cid Go-
mes. O Decreto nº 123, de 02 de fevereiro 
do ano seguinte, regulamenta a implan-
tação e a manutenção da IOM. O Estatuto, 
criado em 08/08/1997, estabelece em seu 
Art. 1º que a IOM é uma “Empresa Públi-
ca com personalidade jurídica de direito 
privado...” e em seu Art. 2º, que a mesma 
possui “autonomia administrativa e finan-

ceira”, o que a autoriza a cobrar pelos ser-
viços gráficos e editoriais prestados.

O primeiro Diretor-Presidente da IOM 
foi José Gerardo Aguiar Nogueira, que 
permaneceu no cargo até maio de 2011, 
quando assumiu o jornalista Fábio de 
Melo Magalhães, atual Diretor-Presiden-
te. Fazem parte da equipe da IOM tam-
bém: Roland José Castro Carneiro (Diretor 
Financeiro); Enéas Cesário Júnior (Editora-
ção Eletrônica); Angeliza Belchior e Ivane-
te Magalhães Araújo (Secretárias); Fran-
cisco Alves de Oliveira (Mecanografia) e 
Afrânio Veras (Auxiliar Administrativo).

Comunicado

O Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Sobral (SAAE) informa que, 
nesta sexta-feira, 21 de novembro de 
2014, haverá interrupção temporária 
no abastecimento d’água nos bairros: 
Terrenos Novos, Renato Parente, Vila 
União, Cohab III, Junco e Residencial 
Nova Caiçara. A interrupção ocorrerá 
das 8h às 16h, para a realização de 
serviços de manutenção na Estação 
Elevatória da Piçarreira. Saiba mais: 
0800-2830-195 e 3677-9117.

Prefeitura realiza limpeza do Canal 
do Mucambinho em 4 bairros

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Obras (SEBRAS) vem reali-
zando serviços de limpeza no Canal do 
Mucambinho, nas áreas dos bairros Tama-
rindo, Santa Casa, Sumaré e Padre Palha-
no. O objetivo é prevenir alagamentos em 
ruas desses bairros durante o período de 
chuvas, devido ao lixo jogado no canal e 
em áreas próximas, irregularmente.

Durante a realização dos serviços de 
limpeza do Canal do Mucambinho, a Equi-
pe Técnica Socioambiental da Secretaria 
de Obras, em parceria com a Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos; Tiro de 

Guerra; Autarquia Municipal de Meio Am-
biente (AMMA); CRAS Dom José e Centros 
de Saúde da Família desses bairros esta-
rão fazendo visitas domiciliares, a fim de 
sensibilizar a população quanto à impor-
tância da colaboração de todos para a 
manutenção da limpeza dessas áreas.

Os moradores estão recebendo calen-
dários com os dias e horários da coleta 
sistemática do lixo e, ainda, informações 
sobre a destinação correta do lixo e os 
benefícios para a saúde da população e a 
preservação do meio ambiente.


