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Prefeitura de Sobral firmará parceria com CGE 
para aperfeiçoar controle interno

Para dar mais transparência à gestão, 
o prefeito Veveu Arruda esteve, nesta 
sexta-feira (22), reunido com o chefe 

da Controladoria e Ouvidoria Geral do Es-
tado do Ceará (CGE), Flávio Jucá. “Iremos fir-
mar cooperação técnica com a CGE para que 
nos ajude a estruturar nossa Controladoria e 
Ouvidoria. Temos muitos dados sobre a edu-
cação, saúde, assistência social e outras áreas 
do Município agora queremos organizar essas 
informações no Portal da Transparência, além 
das obrigações legais”, explicou Veveu Arruda.

A Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município de Sobral foi criada pelo prefeito 
Veveu, através da Lei n° 1.196, de 7 de feve-
reiro de 2013, com a competência de “reali-
zar controles internos de procedimentos, con-
tas e fluxos gerenciais, assim como receber e 
processar reclamações e sugestões”.

“O acordo de cooperação com o municí-
pio de Sobral para ajudar o município a re-
estruturar e regulamentar sua Controladoria 

está dentro do escopo de atividades que a 
CGE entende que pode fazer para auxiliar o 
controle no Estado do Ceará”, afirmou o chefe 
da CGE, Flávio Jucá. Também participaram 

do encontro o secretário adjunto da CGE, 
Marconi Lemos, e a controladora e ouvidora 
geral do município de Sobral, Fátima Lúcia 
Martins.

Prefeitura inicia Campanha ‘Sobral mais 
Limpa’ com ações no bairro Terrenos Novos

Na manhã da última sexta-feira (22), mo-
radores do bairro Terrenos Novos recebe-
ram ações da campanha ‘Sobral mais Limpa’, 
da Prefeitura Municipal. Com o objetivo de 
conscientizar a população sobralense sobre 
os riscos e as doenças que o lixo acumulado 
pode causar, durante a temporada de chu-
vas, a campanha, além de promover inter-
venções em vários bairros da sede do muni-
cípio, se estenderá com ações pelos distritos 
de Taperuaba, Rafael Arruda e Aprazível.

De acordo com a gerente da Coleta Sele-
tiva de Sobral, Cirliane Viana, “é muito impor-
tante à participação da população para que 
juntos possamos evitar criadouros do mos-

quito que transmite doenças como a dengue, 
chikungynya e zika”.

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

Produção de leite na Região Norte do Estado 
foi tema de Seminário realizado em Sobral

Aconteceu nos dias 22 e 23 de janeiro o 
Seminário de Produção de Leite da Região 
Norte, que reuniu pequenos e médios pecu-
aristas, além de agricultores familiares, agrô-
nomos, profissionais da área e acadêmicos 
do Curso de Zootecnia da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú. O evento, realizado 
no Parque de Exposições João Passos Dias, 

foi uma realização da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Agricultura e Pecu-
ária (Seagri), em parceria com a Associação 
dos Criadores da Zona Norte do Estado do 
Ceará (ACNEC).

“Esse evento é de extrema importância, 
principalmente agora que começamos 2016 
com uma boa expectativa”, ressaltou a ti-
tular da Seagri, Luiza Barreto. “O trabalho 
feito aqui fortalece a cadeia produtiva des-
se derivado ampliando a economia local. É 
uma grande oportunidade para se pensar em 
como produzir mais nesse período de chuva e 
garantir o sustento dos animais, trabalhando 
a questão da genética e do manejo”.

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

Farmácia popular promove programação 
comemorativa ao Dia do Farmacêutico

Em comemoração ao Dia do Farma-
cêutico, celebrado nacionalmente todo 20 
de janeiro, a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Saúde, realizou, na última 
sexta-feira (22), uma série de atividades de 
promoção à saúde abertas a população so-
bralense, na Farmácia Popular.

O principal objetivo desse dia é “fazer com 
que as pessoas entendam que os medicamentos 
são importantes para manutenção, prevenção e 
melhoria na qualidade de vida, desde que eles 
sejam tomados de forma correta”, afirmou a far-

macêutica Karysia Veras.
Leia a matéria completa no Blog de So-

bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Café com o prefeito Veveu 
aborda ações voltadas à 

primeira infância

No programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (25), 
o gestor falou sobre a apresentação que 
fez durante um simpósio com pesquisa-
dores da Universidade de Harvard, no 
encerramento de um curso sobre saú-
de pública. “Fui convidado para falar so-
bre as políticas públicas de Sobral para a 
Primeira Infância porque é uma área que 
temos investido bastante e temos alcan-
çado bons resultados. Nós apresentamos 
nossos programas e projetos voltados 
para atenção integral às crianças, como 
o Trevo de Quatro Folhas, projeto Coala, 
Centro de Apoio ao Adolescente Flor do 
Mandacaru, o projeto de Acompanha-
mento aos Primeiros Sobralenses, a Casa 
Acolhedora do Arco e os Centros de Educa-
ção Infantil”, afirmou Veveu Arruda.

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

Ações do Projeto Teia 
Digital são apresentadas 

ao deputado Federal 
Leônidas Cristino

Para fortalecer as ações do Projeto 
Teia Digital, a secretária da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico de Sobral, 
Daniela Costa, juntamente com a coor-
denadora do Centro de Convenções, 
Luiza Melo, se reuniram na quarta-feira 
(20), no Centro de Convenções, com o 
deputado Federal Leônidas Cristino.

Durante o encontro, foram apresen-
tadas ao parlamentar ações e projetos 
desenvolvidos em Sobral, nas áreas de 
Tecnologia e Inclusão Digital, voltados à 
formação profissional de jovens e adultos.

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

Prefeito Veveu Arruda e governador Camilo Santana inauguram nono 
Centro de Educação Infantil de Sobral

O governador Camilo Santana e o prefeito Veveu Arruda inau-
guram, na quinta-feira (28), às 19h, o Centro de Educação Infantil 
(CEI) ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’, no bairro Cidade José Euclides. 
A entrega da unidade, que estava marcada para a sexta-feira (22), 
foi remarcada para compor a agenda do Governador. Este é o 9º CEI 
entregue pelo prefeito Veveu que já universalizou o atendimento na 

pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e ampliou o atendimento em 
creches para crianças de 0 a 3 anos. 

Com capacidade para atender 128 crianças de 0 a 5 anos, o CEI 
da Cidade José Euclides conta com quatro salas de aulas climatiza-
das, dormitório, berçário/lactário, laboratório de informática, refei-
tório, cozinha, parque infantil, entre outros espaços. Para constru-
ção e aquisição de equipamento e mobiliário foram investidos R$ 
1.006.172,23 com recursos da Prefeitura de Sobral (R$530.133,68) 
e do Governo do Estado (R$476.038,55) com empréstimo junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No total serão construídos 19 novos Centros de Educação Infan-
til que garantirão cobertura de 75% das crianças de 0 a 3 anos. Os 
próximos CEI, inaugurados serão nos bairros Padre Palhano e Cohab 
II. Já receberam novos Centros de Educação Infantil os moradores 
dos bairros Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, Vila 
União, Cohab II (Jatobá), Domingos Olímpio e Parque Santo Antônio. 

 
Serviço:
Inauguração do CEI ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’
Dia: 28 de janeiro, às 19h
Av. Ministro César Cals Oliveira, s/n – Bairro Cidade José Euclides


