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A partir da próxima segunda-feira 
(7), a Prefeitura de Sobral disponibi-
lizará o novo formato do Sistema da 
Ouvidoria da Município. O objetivo 
do serviço é oferecer ao cidadão um 
canal simples e de fácil acesso para 
manifestações referentes aos servi-
ços oferecidos pelos órgãos públicos 
municipais. O novo formato foi apre-
sentado nesta sexta-feira (4), no audi-
tório do Paço Municipal, com a pre-
sença do vice-prefeito Carlos Hilton 
Soares, da secretária da Controlado-

ria e Ouvidoria de Sobral Fátima Lúcia 
e do vereador Gilmar Bastos.

“O objetivo do Sistema é estabele-
cer um canal de comunicação com os 
cidadãos para que eles possam fazer 
suas manifestações, sejam elas nas 
áreas da saúde, educação, infraestru-
tura, limpeza urbana, entre outros ser-
viços essenciais”, afirmou o vice-pre-
feito de Sobral, Carlos Hilton Soares.

Leia matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)
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IV Semana Municipal do Adolescente tem início 
nesta segunda (7)

Com o tema ‘Curtir e Compartilhar Vida’, a 
Prefeitura de Sobral, por meio de suas secreta-
rias, e em parceria com organizações não go-
vernamentais (ONGs) irá realizar entre os dias 
7 e 11 de novembro a IV Semana Municipal do 
Adolescente. 

O evento acontecerá paralelamente em 
todos os Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS), descentralizando as ações para 
todo o território municipal, beneficiando ado-
lescentes com ações voltadas para saúde, edu-
cação, cultura, esporte e lazer, na sede e nos 
distritos.

Audiência pública discute lei de parcelamento, uso e 
ocupação do solo de Sobral

Café com o Prefeito Veveu 
aborda concursos e seleções 

públicasPara tratar da atualização da lei do par-
celamento, uso e ocupação do solo, que 
ordena o território do Município, o Con-
selho Municipal do Plano Diretor realiza-
rá nesta quarta-feira (9) uma Audiência 
Pública no auditório do Paço Municipal, a 
partir das 17h.

“É de fundamental importância a pre-
sença de todos os seguimentos sobralenses, 
haja vista que o objetivo da Audiência é 
tratar o futuro de Sobral, como nosso mu-
nicípio deverá crescer de forma ordenada, 
ambiental, social e economicamente justa 
evitando futuros problemas urbanos, vistos 

em outras cidades”, explicou a presidente 
do Conselho Municipal do Plano Diretor 
e secretária de Urbanismo, Gizella Gomes.

O evento é gratuito e aberto para to-
dos os públicos.

Dois mototaxistas clandestinos são identificados na 
Campanha ‘Mototáxi Pirata: não se deixe levar’

A Prefeitura do Município realizou, 
na última quinta-feira (3), mais uma blitz 
volante da Campanha ‘Mototáxi pirata, 
não se deixe levar’ em vários pontos da 
cidade. A ação, que teve início às 8h30, 
partiu da Guarda Municipal, percorreu as 
ruas do Centro e seguiu até o Residencial 
Nova Caiçara. Durante a blitz, coordenada 
pela Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), dois mototaxistas clan-
destinos foram identificados e multados.

“Essa ação foi intensificada com o ob-
jetivo de proteger a população dos riscos 
desse tipo de serviço”, explicou o gerente 
de Transportes, José Prado Parente, que 
contou com a ajuda dos fiscais da Coor-
denadoria de Trânsito e Transporte Urba-

no de Sobral (CTTU).
A multa para os mototaxistas que atu-

am na clandestinidade varia de R$60 a 
R$500. Além disso, aqueles que forem pe-
gos exercendo a profissão de forma irre-
gular serão encaminhados à Polícia Civil e 
autuados por exercício ilegal da profissão. 
Para denunciar, basta ligar para o número 
(88)3611-7608.

A realização de concursos e sele-
ções públicas foi o tema do café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (7). 
“Além de garantir todo o suporte para 
que os professores desempenhem um 
bom trabalho com material, estrutura 
e espaços adequados e equipados, nós 
mantivemos uma política de valoriza-
ção contínua de nossos professores, que 
são parte fundamental na conquista do 
padrão de Educação que temos hoje em 
Sobral e que é exemplo para todo o Bra-
sil. Por isso nós garantimos para nossos 
professores reajuste salarial diferencia-
do das outras categorias do município e 
acima do Piso Nacional”, afirmou.

Entre os concursos realizados na 
gestão do prefeito Veveu Arruda es-
tão: Dois concursos para professores, 
ascensão funcional e/ou de promoção 
horizontal de 880 professores; concur-
so público com 312 vagas para agen-
tes comunitários de saúde e agentes 
de combate às endemias; dois concur-
sos para a Guarda Municipal, 238 pro-
moções de inspetores, subinspetores 
de 1ª, 2ª e 3ª classe e de guardas e 
agentes de trânsito; Seleção de Agen-
tes Postais; concurso para o cargo de 
fiscal superior de tributos; concurso 
para o SAAE; e está em andamento o 
concurso público com 100 vagas para 
o cargo de agente administrativo.

O Café com o Prefeito Veveu é uma 
produção da Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Sobral, trans-
mitido por uma rede de emissoras de 
rádio, às segundas-feiras, sempre às 
7h, e reapresentado às quintas-feiras, 
sempre às 11h55.

Ouça o Programa Café com Pre-
feito Veveu desta segunda-feira 
(7) no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br)

Rafael Arruda | Assinada a ordem de serviço de 
quadra coberta da localidade de Ouro Branco

O Prefeito Veveu Arruda, acompa-
nhado do prefeito eleito de Sobral 
Ivo Gomes, assinou na noite da 

última sexta-feira (4) a ordem de serviço 
para a construção da quadra poliesportiva 
coberta da localidade de Ouro Branco, no 
distrito de Rafael Arruda.  A quadra irá be-
neficiar 150 famílias da localidade, além de 
moradores dos arredores, e tem previsão 
de início de obras para esta segunda (7).

O Prefeito aproveitou a oportunidade 
para agradecer o apoio dos moradores 
durante todo o seu mandado, fazendo 

um rápido resumo dos principais resul-
tados que Sobral alcançou durante sua 
gestão. “Nos esforçamos e hoje temos ex-
celentes resultados para entregar. Somos  a 
melhor rede de educação pública do Brasil; 
ampliamos o acesso à saúde com o au-
mento do número de equipes de Saúde da 
Família e 27 intervenções em equipamen-
tos de saúde entre reformas, construções e 
ampliações. Alcançamos a menor taxa de 
mortalidade infantil do Norte, Nordeste e 
Centro Oeste do País”.

Para Veveu, esses esforços resultaram 

também em um salto na erradicação da 
extrema pobreza. “Saímos de oito mil famí-
lias vivendo na extrema pobreza para cerca 
de 900, número que, com certeza, será zera-
do durante a gestão do nosso futuro prefei-
to Ivo Gomes. Realizamos também o maior 
programa de inclusão social pela habitação, 
finalizando em dezembro a entrega das últi-
mas unidades do Residencial Nova Caiçara, 
totalizando a entrega de mais de 4.500 ha-
bitações populares“, enumerou o gestor.

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

A partir desta segunda-feira (7) | Novo Sistema de Ouvidoria garante 
mais praticidade aos cidadãos sobralenses


