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Comunidade sobralense recebe quarta praça 
requalificada do Projeto ‘Sobral Novo Centro’

Com muita festa e alegria, a comuni-
dade sobralense recebeu, na noite 
de quinta-feira (7), a Praça da Várzea 

totalmente requalificada. “Quando inaugura-
mos uma praça estamos fazendo um convite 
à população de Sobral para uma convivência 
harmoniosa, e compartilhamento dos espaços 
públicos para o lazer e conversa, criando um 
ambiente agradável de paz e harmonia, que 
promovam o encontro entre as famílias, as 
crianças, os adolescentes, os jovens e os mais 
velhos”, afirmou o prefeito Veveu Arruda.

Em suas palavras, o Gestor Municipal 
também destacou os avanços sociais que 
fazem de Sobral uma cidade cada vez mais 
humana. “Hoje somos referência em educa-
ção para todo o País. É o Ministério da Educa-
ção que diz que Sobral tem a melhor rede de 

educação do Brasil. Ao lado disso temos con-
quistas importantes, como a cobertura do sis-
tema de atenção básica de saúde de 99% do 
território e todas as 63 equipes de saúde tem 
médico. Estamos construindo e entregando 
uma das maiores obras de habitação popular 
da história de Sobral, que é o Residencial Nova 
Caiçara. Em fevereiro iremos entregar 832 ha-
bitações, beneficiando mais 832 famílias. Já 
foram entregue 1.108”, enfatizou.

Oficialmente denominada de Praça De-
putado Francisco Figueiredo de Paula Pes-
soa, ela já se chamou Praça Manoel Arthur 
da Frota e compõe o conjunto de obras do 
Projeto Sobral Novo Centro, que está re-
qualificando todo o Centro Histórico com 
a troca do asfalto por blocos de concreto 
intertravados, nas principais ruas do centro, 
padronização, retificação e alargamento das 
calçadas, com acessibilidade para cadeiran-
tes e deficientes visuais; e internalização da 
rede elétrica e de telecomunicação.

Segundo o deputado Ivo Gomes, “essa é 
a maior intervenção em áreas históricas que 
está acontecendo neste momento no Bra-
sil. Nenhuma outra cidade histórica está tão 
bonita quanto Sobral com a pavimentação, 
passeios, acessibilidade, democratização dos 
espaços, que agora vão ficar livres para pe-
destres, ciclistas, cadeirantes e pessoas com 
deficiência visual”.

A Praça da Várzea passou por requalifi-
cação, recebendo nova iluminação, jardim, 
mobiliário urbano e piso respeitando as re-

gras de acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, numa área total de 1630 m². O 
equipamento integra o Projeto Cidades do 
Ceará II, da Secretaria das Cidades, e recebeu 
um investimento no valor de R$718.595,40, 
financiado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

O secretário das Cidades, Lúcio Gomes, 
destacou que “a praça é muito bonita, com 
equipamentos modernos, piso diferenciado, 
iluminação moderna que dá uma garantia 
para que as famílias e crianças possam usu-
fruir com segurança. E pelo programa Cidades 
do Ceará também já requalificamos as praças 
do Patrocínio, Clodoveu Arruda (conhecida 
como Praça do Amor) e do Bosque, que to-
talizam mais de R$4,2 milhões, mas é muito 
maior”.

Na ocasião, também foi assinado o ter-
mo de compromisso pela empresa Fik Frio 
Condicionador de Ar, que aderiu ao proje-
to ‘Compromisso Verde’ e será responsável 
pela conservação da Praça da Várzea. “Todos 
que moram aqui nesta redondeza também 
têm que cuidar dessa praça para ser gentil 
com todos que moram em Sobral. Vamos 
continuar trabalhando dedicadamente para 
melhorar a vida dos sobralenses e promover 
o bem estar social, com praças, saneamento, 
drenagem, habitação, saúde e educação, e 
Sobral é referência em todas essas áreas”, afir-
mou o deputado Leônidas Cristino.

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

Declaração do Prefeito Veveu repercute 
no Blog do Eliomar

O Blog do Eliomar publicou, na última 
sexta-feira (8), matéria intitulada ‘Prefeito 
de Sobral: Eduardo Cunha é o zika virus que 
causa microcefalia na política brasileira’, na 
qual repercute declaração feita pelo pre-
feito Veveu durante lançamento do Plano 
Estadual de Enfrentamento ao Mosquito 
Aedes Aegypti, realizado em Sobral. Veja 
trecho da matéria:

“O mosquito Aedes aegypti foi apontado 
como inimigo – causou mais 70 óbitos no Ce-
ará em 2015 – e o Plano de Enfrentamento, 
lançado na quinta-feira em Sobral, no Cen-
tro de Convenções, comparado a uma guer-
ra. Mas sobrou também para o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, chamado pelo 
prefeito de Sobral, Clodoveu Arruda, como ‘o 
zika da política, que provoca microcefalia da 
política brasileira. Ele lidera movimento para 

enfraquecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
fortalecer os planos de saúde’, afirmou.”

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

Nos dias 21 e 22 de janeiro, o Parque de 
Exposição de Sobral será palco do Seminá-
rio de Produção de Leite da Região Norte. 
Uma realização da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Agricultura e Pecu-
ária (Seagri), e da Associação dos Criadores 
da Zona Norte do Estado do Ceará (Acnec), 
o evento contará com ciclo de palestras e 
visita técnica ao plantio de palma adensada 
e irrigada, na Fazenda Bonanza.

“É de extrema importância a participa-
ção dos produtores rurais neste evento, pois 
esta é uma grande oportunidade para eles 
pensarem em como produzir mais nesse 
período de chuva e garantir o sustento dos 
animais, trabalhando a questão da genética 
e do manejo. Além disso, iremos trabalhar a 
orientação da linha de credito e apresentar a 
ação usada pelo Município para a comercia-
lização do leite, que é mais uma estratégia de 
sucesso da nossa gestão, que fortalece a ca-
deia produtiva desse derivado ampliando a 
economia local”, explicou a titular da Seagri, 
Luiza Barreto.

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

21 e 22 de janeiro
Seminário de Produção de 
Leite da Região Norte será 

realizado em Sobral

A atualização do Código Tributário Municipal 
passou a vigorar no dia 1º de janeiro desse ano, com 
algumas alterações importantes, como a redução de 
multas e prorrogação de prazos legais. “Estamos discu-
tindo a possibilidade de realizarmos uma reunião aberta 
para contadores e contribuintes em geral para que sejam 
explanadas as alterações do Código Tributário, que em 
geral, passam a beneficiar ainda mais a população”, afir-
mou o secretário da Gestão, José Maria Rosa.

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

Atualização do Código Tributário Municipal reduz 
multas e prorroga prazos para contribuintes

A Prefeitura do Município realizou, na 
sexta-feira (8), mais uma blitz volante da 
Campanha ‘Mototáxi pirata, não se deixe le-
var’ em vários pontos da cidade. A ação, que 
teve início às 8h30, partiu da Guarda Muni-
cipal, percorreu as ruas do Centro e seguiu 
até o Mercado Público.

Durante a blitz, coordenada pela Secre-

taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), dois mototaxistas clandestinos fo-
ram identificados e multados. “Essa ação foi 
intensificada com o objetivo de proteger a po-
pulação dos riscos desse tipo de serviço”, ex-
plicou o gerente de Transportes, José Prado 
Parente, que contou com a ajuda dos fiscais 
da Coordenadoria de Trânsito e Transporte 
Urbano de Sobral (CTTU).

A multa para os mototaxistas que atuam 
na clandestinidade varia de R$60 a R$500. 
Além disso, aqueles que forem pegos exer-
cendo a profissão de forma irregular serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. Para denunciar, 
basta ligar para o número (88)3611-7608.

Prefeitura intensifica blitze volantes para 
identificar mototaxistas piratas

O Plano Estadual de Enfrentamento 
ao mosquito aedes aegypti foi o tema do 
programa de rádio Café com o prefeito Ve-
veu desta segunda-feira (11). “Essa é uma 
questão muito séria que precisa da atenção 
de todos nós porque o aedes aegypti agora 
transmite três doenças, não só a dengue que 
já é uma doença muito séria, como a chikun-
gunya e o zika”, destacou Veveu Arruda.

“As ações do setor público, município, Es-
tado e Governo Federal, são fundamentais e 
obrigatórias, mas insuficientes. É primordial 
a participação efetiva de todas as pessoas 
seja no lugar de estudo, trabalho e lazer para 
não deixar o mosquito nascer. Essa é nossa 
meta! Precisamos do empenho maior ainda 
de cada um de vocês, mobilizar toda a comu-
nidade sobralense e da Zona Norte. Temos 
que fazer um pacto da Região Norte para er-
radicar o mosquito”, alertou o prefeito.

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

Café com o prefeito Veveu 
aborda ações de combate ao 

Aedes Aegypti


