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Em 2014
Prefeitura de Sobral investe mais de 43% do 

orçamento em crianças e adolescentes

A Prefeitura de Sobral investiu mais 
de 43% do orçamento municipal de 
2014 em programas, projetos e obras 

voltadas para crianças e adolescentes e suas 
famílias, em ações nas áreas de educação, 
saúde, assistência social, cultura, esporte, 
lazer etc. O levantamento foi feito por técni-
cos da Secretaria de Gestão usando a meto-
dologia ‘Orçamento Criança e Adolescente’, 
criada pela Fundação Abrinq e parceiros.

A iniciativa faz parte das ações do Pro-
grama Prefeito Amigo da Criança gestão 
2013-2016, ao qual o prefeito Veveu aderiu 
e vem desenvolvendo políticas públicas 
para promoção dos direitos da criança e do 
adolescente. Também foram contabilizados 
investimentos ‘não exclusivos’, por bene-
ficiarem a família como um todo e não so-
mente as crianças e adolescentes, nas áreas 
de urbanismo, obras, conservação e servi-
ços públicos, agricultura, trabalho e desen-
volvimento econômico.  

Entre os investimentos destacam-se oito 
novos Centros de Educação Infantil e dois 

Colégios Sobralenses de Tempo Integral já 
inaugurados, 11 novos Centros de Saúde da 
Família construídos, 3.364 moradias no Re-
sidencial Nova Caiçara, ampliação a criação 

da Casa da Economia Solidária e o serviço 
de fortalecimento de vínculos nos Centro 
de Referência de Assistência Social.

Distritos
Prefeitura de Sobral e Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado 
iniciam montagem de chafarizes

Na segunda-feira (28), a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria de Obras (Sebras), em parceria com a Su-
perintendência de Obras Hidráulicas do Estado (Sohi-
dra), iniciou a montagem de 10 chafarizes nos distritos 
de Bilheira (Puba I, Fazenda Nova, Fazenda São João, 
Rajada III), Patriarca (Fazenda Jardim), Salgado dos Ma-
chados (Fazenda Várzea da Pedra), Pedra de Fogo (Pon-
ta da Serra), Caracará (Fazenda Itapua) e na sede, nas 
localidades de Carrapeta e Boqueirão.

“Os recursos para a implementação dos equipamen-
tos são fruto de uma parceria da Prefeitura de Sobral com 
o Governo do Estado, que já garantiu, além desses 10 pri-
meiros chafarizes, mais outros 10, que serão montados 
nas áreas do Município mais afetadas pela estiagem”, res-
saltou o secretário de Obras de Sobral, Ilo Santiago. A 
Sohidra também realizou limpeza e teste de vazão em 
14, dos 47 poços do Município.

Abertas Inscrições para I Conferência 
Regional das Micro e Pequenas Empresas

Estão abertas inscrições para a I Confe-
rência Regional das Micro e Pequenas Em-
presas, que será realizada em Sobral, no dia 
5 de outubro, no Centro de Convenções. 
O encontro visa apresentar estratégias e 
perspectivas para o desenvolvimento local 
sustentável, tendo como peça fundamental 
do processo os microempreendedores. As 
inscrições são gratuitas e devem ser reali-
zadas na sede da Secretaria de Tecnologia 
e Desenvolvimento Economico (STDE) ou 
pelo site da Prefeitura (www.sobral.ce.gov.
br/stde) até o dia de realização do evento. 

Lançamentos da Sala do Empreendedor, 
do Movimento ‘Compre do Pequeno’ e do 
Programa ‘Sobral Mais Empreendedor’, a for-

mação do Comitê do Microempreendedor, 
dentre outros, compõem a programação. 
Mais informações: (88)3611-4421/3611-
5833.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Projeto ‘Participação Cidadã’ visita abrigo 
domiciliar de Sobral

O Abrigo Domiciliar de Sobral recebeu, 
na última sexta-feira (25), a visita de alunos 
do Centro de Educação de Jovens e Adultos 
Professora Cecy Cialdini (Ceja), componen-
tes do projeto ‘Participação Cidadã’ do ‘Pro-
grama e-jovem - Um amigo vale ouro’, da 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

“Queremos, através desta ação, mobilizar as 
pessoas para ações futuras, em datas como 
Dia das Crianças e Natal”, explicou a coorde-
nadora do projeto, Leila Teixeira.

A atividade contou com brincadeiras 
lúdicas, contação de história, teatro, dança, 
pintura e música, além da distribuição de 
alimentos, roupas, brinquedos e produtos 
de higiene, que foram arrecadados pelos 
alunos durante os dias 10 e 14 de setembro. 
“Foi muito bom, principalmente, por saber 
que existem jovens preocupados com a reali-
dades destas crianças”, comemorou  a coor-
denadora do Abrigo, Sabrina Oliveira.

Confira matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Comitê gestor do Projeto Gente Solidária em Sobral 
realiza balanço das ações do mês de agosto

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e com-
bate a Extrema Pobreza, realizou, na manhã 
da última terça-feira (29), reunião do comitê 
gestor do ‘Projeto Gente Solidária’, para rea-
lizar um balanço das ações implementadas 
e discutir novas ideias. 

“Realizamos avaliações periódicas, para 
que possamos ter ideia do que está dando 
certo e do que está errado”, afirmou a coorde-
nadora do Projeto no Município, Margarida 
Melo.

Confira matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Caminhão do Peixe volta a 
atender população sobralense 

a partir desta semana
Moradores dos bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo poderão com-
prar, a partir desta quarta-feira (30), filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. Isto porque, o Cami-
nhão do Peixe estará visitando estes 
bairros até sexta-feira (2). 

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementan-
do o comércio do pescado no Municí-
pio.

Programação:
•  30 de setembro
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  01 de outubro
Irmã Anísia Rocha  - Sumaré
•  02 de outubro
Caixa d’água - Alto do Cristo

Divulgado resultado da 
1ª fase da seleção do 

Programa Esporte e Lazer 
da Cidade (PELC)

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria do Esporte, divulgou nesta 
terça-feira (29), o resultado da primeira 
fase da seleção simplificada do Progra-
ma Esporte e Lazer da Cidade (PELC). 
Nesta fase, os candidatos foram subme-
tidos à entrevista, análise de planos de 
aulas e análise curricular. Já a segunda 
fase, com data a ser divulgada, consisti-
rá na realização de módulo introdutório 
ministrado por um profissional do Mi-
nistério do Esporte.

A seleção de nível médio e superior, 
que teve início no dia 12 de agosto, 
é destinada ao preenchimento de 43 
vagas para os cargos de coordenador 
pedagógico, coordenadores de núcleo 
e agentes sociais. O PELC é uma realiza-
ção da Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria do Esporte, em parceria com 
o Ministério do Esporte.

Confira o resultado no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gv.br).


