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Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, terça-feira, 23 de janeiro de 2018
SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ATO Nº 040/2018 - STDE - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 66, Inciso II
da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 1607, de 02 de
fevereiro de 2017, considerando o que dispõe o inciso II do Art. 149 da
Lei Municipal nº 038/92, considerando ainda o Processo
Administrativo Disciplinar nº 0679416 por abandono de cargo público,
RESOLVE exonerar a pedido RODRIGO PEIXOTO DE CASTRO, do
cargo de provimento efetivo de AGRÔNOMO, Matrícula nº 9632, da
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, a partir de 1º de janeiro de 2018. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 12
de janeiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito do Município
de Sobral - RAIMUNDO INÁCIO NETO - Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico.

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada por sua
Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, a Sra. Marília Gouveia
Ferreira Lima, torna público que requereu à Agência Municipal do
Meio Ambiente – AMA a Licença Prévia, referente à referente à
Requalificação Urbana do Alto do Cristo, situada na Rua Padre
Palhano, S/N, Bairro Alto do Cristo, contemplando uma área de
intervenção de 20.493,68m² de área, no município de Sobral – CE.
Sobral/Ce, 23 de janeiro de 2018 MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA
LIMA - SECRETÁRIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
PORTARIA Nº 02/2018 – SEUMA - Dispõe acerca do novo horário
para atendimento ao público na Secretaria do Urbanismo e Meio
Ambiente-SEUMA. CONSIDERANDO a necessidade de planejar,
disciplinar e executar ações para o melhor atendimento ao público no
que se refere às questões urbanísticas e ambientais pertinentes à
competência da SEUMA, A SECRETÁRIA DO URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o art. 68, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Sobral,
RESOLVE: Art. 1º. O atendimento ao público na Secretaria do
Urbanismo e Meio Ambiente passa a ser das 08h às 12h. Parágrafo
único. O protocolo de documentos permanece ocorrendo no Protocolo
Geral da Prefeitura (1º andar) e no Vapt-Vupt, das 08h às 12h e das 13h
às 17h, e na Casa do Contribuinte das 08h às 12h e das 13h às 16h. Art.
2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se,
Publique-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, EM 22 DE JANEIRO DE
2018. MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA - SECRETÁRIA DO
URBANISMO E MEIO AMBIENTE.

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E
SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO Nº 016/2017 - SECOMP – CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu
Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos Sr. DAVID
M A C H A D O B A S TO S . C O N T R ATA D O : P E T R O B R A S
DISTRIBUIDORA S.A., representada pelo Sr. CASSIO ESASHIKA
LEONE PORTO. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência para
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“aquisição de 500 toneladas de Óleo Combustível A1, destinadas ao
funcionamento da Usina de Asfalto de Sobral”. MODALIDADE:
Pregão Eletrônico nº 044/2016. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa)
dias. DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2017. Sobral, 23
de janeiro de 2018. Tales Diego de Menezes – Assessor Jurídico da
SECOMP.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PORTARIA Nº 003, DE 22 DE JANEIRO DE 2018 - Dispõe sobre a
recomposição da Comissão de Vigilância Sanitária do Sistema
Municipal de Saúde de Sobral e dá outras providências. O
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL, no uso
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de
desenvolver estratégias de forma a garantir a atuação eficiente e
programada da Vigilância Sanitária no âmbito do Município de SobralCE; CONSIDERANDO a necessidade de se fomentar as ações de
controle sanitário da produção, distribuição e comercialização de bens,
da prestação de serviços, dos ambientes, dos insumos e das tecnologias
a ela relacionadas; CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o
teor da Portaria 091/2017, que reorganizou a Comissão de Vigilância
Sanitária do Sistema Municipal de Saúde de Sobral-CE;
CONSIDERANDO o que dispõe a NOAS/SUS/001/2002, bem como
inciso XII, Art. 18, da Lei 8.090/90; RESOLVE: Artigo 1º - Recompor a
Comissão de Vigilância Sanitária com o fim de fomentar as ações de
controle sanitário da produção, distribuição e comercialização de bens,
da prestação de serviços, dos ambientes, dos insumos e das tecnologias
a ela relacionadas, cuja representação será feita pelos seguintes
profissionais: 1- Verena Emmanuelle Soares Ferreira : Enfermeira /
COREN-CE: 153772. 2- Roberta Pereira Carvalho: Enfermeira /
COREN-CE: 365.311. 3- Aduano Cabral: Farmacêutico / CRF: 4866.
4- Iracema Ponte Bento Trindade Escócio: Nutricionista/ CRN: 19751.
5- Samara Quariguasi Andrade: Tecnóloga de Alimentos CRQ:
10200334. 6- Lena Gheyse P. Vasconcelos: Tecnóloga de Alimentos /
CRQ: 10200503. 7- Pollyana Dias Parente: Tecnóloga de Alimentos /
CRQ: 10200442. 8- José Nilson Aragão: Inspetor Sanitário / Tecnólogo
da Construção Civil. 9- João de Assis Nobre: Inspetor Sanitário /
Matricula: 922-2. 10- Orlando Lima Sousa: Inspetor Sanitário. 11Raimundo Nonato Braga: Inspetor Sanitário. 12- Jessica Maria
Cavalcante Mesquita: Médica Veterinária. Artigo 2º - Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. Publique-se e cumpra-se. Sobral, em 22 de janeiro de 2018.
GERARDO CRISTINO FILHO - Secretário Municipal da Saúde.

SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA
E GESTÃO
EXTRATO DO 4 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
209/2013 – SECOG - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA
OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTRATADA:
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., CNPJ N° 03.506.307/0001-57.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato original em 12 (doze)
meses. PROCESSO: P013067/2017. MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL n° 209/2013; PRAZO ADITADO: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência será de mais 12 meses ao contrato
original: 17 de dezembro de 2017 à 16 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93,
cláusula 4.1 do contrato original. RATIFICAÇÃO: Permanecem em
plena vigência as demais Cláusulas Contratuais, que não sejam
conflitantes com as aqui elencadas. DATA DE ASSINATURA: 15 de
dezembro de 2017. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Sra. Silvia
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Kataoka de Oliveira – Secretária da Ouvidoria, Controladoria e Gestão.
CONTRATADA: Luciano Rodrigo Weiand e Diego da Silva
Gonçalves - Representantes da Contratada. MAC'DOUGLAS
FREITAS PRADO – Assessor Jurídico/SECOG.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE SOBRAL
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018SECOMP – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação.
Data de Abertura: 09 de fevereiro de 2018 às 9h. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para obra de construção da Praça Brasil, na
sede do município de Sobral/CE. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Link Licitações) e Rua
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-1157,
Sobral-CE. 23 de janeiro de 2018. A COMISSÃO – Karmelina Marjorie
Nogueira Barroso – Presidente.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL (SRP) Nº 002/2018 - CELIC. Aviso de Licitação –
Central de Licitações. Data de Abertura: 02 de fevereiro de 2018, às
15:00 h (Horário de Brasília) OBJETO: Registro de Preço para futuras e
eventuais Contratações de empresas especializadas para os serviços de
Publicações Legais de Matérias de interesse do Município de Sobral.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 23
de janeiro de 2018. O Pregoeiro – Ricardo Barroso Castelo Branco.
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de de
Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do
Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,
pelo Ato N° 523/2017 - SECOG, comunica o resultado do PREGÃO
ELETRÕNICO N° 001/2018 – SECOG - Registro de Preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada para locação de Sistema
Informatizado integrado, constante de módulos operacionais que
deverão obrigatoriamente atender ao disposto na legislação vigente
estabelecida pela Lei Federal nº 4.320 e suas alterações; Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF e toda a legislação correlacionada;
Portarias e Decretos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com
legislação aplicada aos Municípios; Lei da Transparência Pública e
Instruções Normativas dos órgãos de controle pertinentes, para atender à
demanda dos equipamentos das secretarias, conforme especificações e
quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo
como resultado ANULADO. SECRETARIA DA CONTROLADORIA,
OUVIDORIA E GESTÃO – Central de Licitações. Sobral - Ceará, 23 de
janeiro de 2018. Ricardo Barroso Castelo Branco - PREGOEIRO.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2017 PROCESSO NÚMERO P0675817 ÓRGÃO GESTOR: Central de
Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. DO OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições
de Equipamentos Odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral,
cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo
de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 052/2017, que passa a
fazer parte desta ata, juntamente com as propostas de preços
apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar,
conforme consta no Processo n° P0675817. DETENTOR DO
REGISTRO DE PREÇO: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ sob o n° 09.560.267/0001-08. Com valor unitário de
R$ 10.500,00 no item 1, valor unitário de R$ 10.500,00 no item 2 e valor
unitário de R$ 537,08 no item 10. GDC DA SILVA COSTA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 09.721.729/0001-21. Com valor unitário de
R$ 534,72 no item 3, valor unitário de R$ 3.955,55 no item 4. JOVIC
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
15.464.751/0001-36. Com valor unitário de R$ 4.237,06 no item 5 e
valor unitário de R$ 4.237,06 no item 6. SERCON INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 59.233.783/0001-04. Com valor
unitário de R$ 51.205,75 no item 7. HUGO F. VINAS ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 14.169.319/0001-50. Com valor unitário de R$ 3.391,52
no item 8, valor unitário de R$ 564,26 no item 9, valor unitário de R$
735,00 no item 12, valor unitário de R$ 2.824,70 no item 13, valor
unitário de R$ 617,71 no item 14, valor unitário de R$ 4.183,00 no item
20, valor unitário de R$ 493,50 no item 25, valor unitário de R$ 1.069,67
no item 35 e valor unitário de R$ 449,67 no item 40. PONTE & BRITO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.394.355/0001-87. Com valor
unitário de R$ 202,00 no item 11, valor unitário de R$ 150,00 no item 21,
valor unitário de R$ 360,78 no item 22, valor unitário de R$ 1.575,00 no
item 23, valor unitário de R$ 117,50 no item 24, valor unitário de R$
380,00 no item 26, valor unitário de R$ 650,00 no item 27, valor unitário
de R$ 550,00 no item 29, valor unitário de R$ 930,90 no item 30, valor
unitário de R$ 313,33 no item 36 e valor unitário de R$ 84,33 no item 38.
DENTFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ
sob o n° 66.818.360/0001-03. Com valor unitário de R$ 387,37 no item
15, valor unitário de R$ 281,18 no item 16, valor unitário de R$ 219,83
no item 17 e valor unitário de R$ 240,00 no item 18. DISTREQUI DO
BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 12.957.821/0001-08. Com valor unitário de R$ 1.999,99
no item 19. MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.696.303/0001-04. Com valor unitário de
R$ 280,00 no item 28 e valor unitário de R$ 6.500,00 no item 41.
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
26.395.502/0001-52. Com valor unitário de R$ 1.056,98 no item 31,
valor unitário de R$ 1.222,73 no item 32, valor unitário de R$ 217,93 no
item 33, valor unitário de R$ 314,80 no item 37 e valor unitário de R$
88,33 no item 39. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico n°
052/2017-SMS; Decreto Municipal n° 1.878, republicado no DOM de
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07/06/2017. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 23 de janeiro de 2018.
Sobral, Ceará, aos 23 de janeiro de 2018. Karmelina Marjorie Nogueira
Barroso – Presidente da Central de Licitações do Município de
Sobral/CE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2018 - CONTRATANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, representada por seu
Diretor Presidente, o Sr. Marcos Martins Santos. CONTRATADO:
HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
HIDRAULICOS EIRELI - ME, representada pelo Sr. Alessandro Régis
dos Santos. OBJETO: Aquisição de Material Hidráulico destinado a
realização de Ligações Prediais de água e Troca de Hidrômetros.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 073/2017. VALOR GLOBAL:
R$ 57.065,00 (cinquenta e sete mil e sessenta e cinco reais).
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: João Batista Fernandes do Nascimento,
Gerente de Suprimentos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
contado(s) a partir da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16 de
janeiro de 2018. Sobral, 23 de janeiro de 2018. MARCOS MARTINS
SANTOS - Diretor Presidente do SAAE. ALESSANDRO RÉGIS DOS
SANTOS – Representante da Contratada.
EXTRATO DO CONTRATO N° 06/2018 - CONTRATANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, representada por seu
Diretor Presidente, o Sr. Marcos Martins Santos. CONTRATADO: HG
COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, representada
pelo Sr. Geraldo Noronha Ferreira. OBJETO: Aquisição de Material
Hidráulico destinado a realização de ligações prediais de água e Troca de
Hidrômetros. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 073/2017.
VALOR GLOBAL: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: João Batista Fernandes do Nascimento,
Gerente de Suprimentos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
contado(s) a partir da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16 de
janeiro de 2018. Sobral, 23 de janeiro de 2018. MARCOS MARTINS
SANTOS - Diretor Presidente do SAAE. GERALDO NORONHA
FERREIRA – Representante da Contratada.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO
CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001001/2018 – Aviso de ALTERAÇÃO de Licitação
– Adendo nº 01 – NOVA data de Abertura: 02 de fevereiro de 2018, às
09h. OBJETO: Marcar NOVA DATA de realização e ALTERAR
EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO da licitação destinada à Contratação
de empresa(s) especializada(s) no Desenvolvimento e Licenciamento de
Aplicativo de Votação para dispositivos móveis, Suporte e Manutenção
do Sistema Legislativo SISLEG e Assistência Técnica, Manutenção e
Suporte ao Painel Eletrônico, conforme conteúdo constante do adendo nº
01. INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara Municipal, Rua Conselheiro
Rodrigues Júnior, s/n, Térreo, Centro. Fone: (88) 3677-7602, Sobral-CE.
22 de janeiro de 2018. PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS –
Presidente.
EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ESTADO DO
CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL – ADITIVO Nº 05
AO CONTRATO Nº 6300802013 – OBJETO: Aditivo de
PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do contrato de Serviços
técnicos especializados rotineiros de contabilidade na área pública, no
âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial
e elaboração dos respectivos balancetes mensais e Balanço Geral da
Câmara Municipal de Sobral. CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL-CE., representada por seu Presidente.
CONTRATADA: F. & J. CONTABILIDADE E ASSESSORIA
MUNICIPAL S/C – ME., CNPJ: 01.606.181/0001-67, representada pelo
sua Sócia-Administradora, a Sra. Maria de Fátima Sousa Vasconcelos.
VALORES: Global: R$ 83.760,00 (Oitenta e três mil e setecentos e
sessenta reais); Mensal: R$ 6.980,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Caput do Art.
57, c/c os § 1º e 2º do Art. 58, ambos da Lei 8.666/93. RUBRICA
ORÇAMENTÁRIA: 0101.01.031.0002.2.071.3390.35.00. DATA:
12/01/2018. INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara Municipal, Rua
Conselheiro Rodrigues Júnior, s/n, Térreo, Centro. Fone: (88) 36777602, Sobral-CE. PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS –
Presidente.
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OUTRAS PUBLICAÇÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE SOBRAL - COMDEMA
ATA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA – 2017 – COMDEMA - Aos vinte
e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às 15h10, no Salão
Saturno do Centro de Convenções, situado na Av. Dr. Arimatéia Monte e
Silva, nº 300, bairro Campo dos Velhos em Sobral-CE, realizou-se a IX
Reunião Ordinária do COMDEMA com a seguinte pauta: 1. Resíduos
Sólidos; 2. Outros Informes; 3. Encaminhamentos. O Secretário Executivo,
Jorge Trindade, inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explica
que não iniciou a reunião no horário previsto, afirmando que não havia o
quórum ideal para o início. Em seguida, o mesmo realiza a leitura do
resumo da ata referente a VIII Reunião Ordinária deste colegiado. Ao fim, o
Secretário Executivo questiona se há alguma contribuição ou intervenção a
ser feita pelos conselheiros. Não havendo pronunciamentos, Jorge
Trindade aprova esta ata. O Secretário Executivo realiza a leitura da ordem
do dia, justificando a escolha da pauta em virtude da grande importância do
tema e do andamento da construção da nova Central de Tratamento de
Resíduo - CTR sendo necessária uma nova adequação dos Municípios a
essa nova realidade. Jorge Trindade afirma ainda que o Ministério Público
tem acompanhado essa adequação dos municípios, instituindo um Termo
de Ajustamento de Conduta – TAC onde são estabelecidas algumas
condicionantes. O Secretário Executivo afirma ainda que além do poder
público, a população precisa também se adequar a essa nova realidade.
Jorge Trindade afirma ainda que há uma audiência pública prevista para o
mês de janeiro, é fruto de diálogo com o Ministério Público, para que a
questão dos grandes geradores previstos no TAC seja apresentada
juntamente com as propostas de adequação aos grandes geradores em
relação à destinação ambientalmente adequada dos resíduos, a qual não
está acontecendo nos Municípios, e que serão convocadas as empresas que
contratam estes serviços de destinação. Dentre as condicionantes do TAC,
Jorge Trindade afirma que o COMDEMA precisa finalizar o anexo da
Legislação de Resíduos Sólidos do Município, sugerindo ao fim desta
reunião marcar uma data para a reunião da Câmara Técnica para concluir
esta Minuta. O Secretário Executivo afirma ainda que dentre os quesitos do
TAC há o Plano de Educação Ambiental com foco nos Resíduos Sólidos,
que foi elaborado e encaminhado para validação ao Ministério Público.
Sobre a pauta principal do dia, Jorge Trindade segue afirmando que em
janeiro haverá a criação de um Núcleo de Resíduos Sólidos através da
Secretaria das Cidades, que terá como finalidade a elaboração de legislação
voltada para o gerenciamento de resíduos sólidos no Município com foco
na inclusão dos catadores e implementação da coleta seletiva. Em seguida,
o Secretário Executivo solicita que o conselheiro Tiago Bezerra realize
uma apresentação sobre a reunião que houve com a Dra. Juliana
Cronemberg, que teve como pauta os resíduos sólidos. Ao fim da
apresentação, Jorge Trindade questiona aos demais se há alguma
contribuição a ser feita. Como resposta, nenhum conselheiro se manifesta.
Em seguida, o Secretário Executivo solicita que a Gerente de Parque e
Jardins da AMA, Lívia Alves, realize uma apresentação sobre o Plano de
Educação Ambiental como foco em Resíduos Sólidos. Ao fim da
apresentação, o conselheiro Luiz Alves, representante da Associação dos
Agentes de Endemias, questiona se haverá alguma visita para conhecer a
Central de Tratamento de Resíduos – CTR. Em resposta, o Secretário
Executivo sugere que no próximo ano, o Conselho realize algumas visitas
de campo, citando a CTR, o Jardim Botânico do Semiárido, o Horto
Municipal e as Centrais Municipais de Reciclagem – CMR. Jorge Trindade
afirma que o Secretário Executivo do Consórcio de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, Joselito Silveira, fora convidado a participar desta
reunião, no qual poderia realizar melhores explicações sobre resíduos
sólidos, entretanto havia compromisso em Varjota e não pôde comparecer.
Jorge Trindade afirma que é necessário haver uma gestão integrada entre os
órgãos parceiros para discutir políticas públicas voltadas para resíduos
sólidos, justificando que o trabalho em conjunto obterá melhores
resultados. Em acréscimo, o Secretário Executivo afirma que ainda não há
uma formação deste núcleo definida, mas sugere que os demais que não
estiverem nesta formação participem das reuniões para a apresentação de
sugestões. Jorge Trindade segue explicando que este Núcleo deverá ser
criado em todos os Municípios que participam do Consórcio, o qual será
instituído através de um Decreto Municipal, e que no caso de Sobral será
assinado pelo Prefeito em janeiro e posteriormente publicado no Diário
Oficial, afirmando que quando publicado encaminhará aos conselheiros
para conhecimento. O Secretário Executivo afirma que há uma minuta no
qual institui este núcleo. O conselheiro Jocely Dantas, representante da
Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, afirma que nos
canteiros centrais de algumas avenidas do Município de Sobral está
havendo acúmulo de resíduos, realizando comparações com as avenidas de
Fortaleza, e sugere que haja ações de educação ambiental no entorno e
providências dos órgãos responsáveis. A representante da Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA, Bianca Terra, sugere haver reflexões nas
questões de resíduos sólidos, tendo em vista que envolve problemas
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financeiros nos Municípios, problemas sociais na inclusão de catadores, e o
incentivo a consumo de bens que produzem mais resíduos. Em seguida, a
mesma questiona se este Núcleo que será criado atuará em propor políticas
públicas; questiona ainda qual será a proposta da Prefeitura Municipal,
enquanto órgão para se ajustar a esse novo cenário que acontecerá em
Sobral, e pergunta ainda se na Central de Tratamento de Resíduos, além do
tratamento do material lixiviado, haverá a intenção da captação de gás para
produção de energia. Como resposta a um dos questionamentos, Jorge
Trindade afirma que enquanto Prefeitura haverá o aperfeiçoamento da A3P.
O Secretário Executivo esclarece ainda que o Núcleo de Resíduos Sólidos
terá como prioridade a implantação da coleta seletiva e a inclusão dos
catadores, mas também irá propor políticas públicas voltadas para a
temática de resíduos sólidos, e afirma que o COMDEMA poderá atuar
neste processo de propor políticas ao Município. Sobre a captação de gás,
Tiago Bezerra afirma que é um caso obsoleto, justificando que na prática é
um gasto de energia, no qual na CTR não haverá uma estrutura adequada
para este recurso, sugerindo ainda que deveria haver uma iniciativa privada
para instalação de estrutura para a produção de energia através da captação
dos gases. Sobre o questionamento relacionado ao ajuste da Prefeitura
neste cenário, Tiago Bezerra afirma que como AMA, está realizando a
cobrança dos Planos de Gerenciamento específicos dos empreendimentos
realizados pelas Secretarias que dão entrada nos licenciamentos
ambientais. O conselheiro Kelson Albuquerque, representante da
Procuradoria Geral do Município, afirma que teve a oportunidade de
conversar com o Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico,
Inácio Neto, no qual foi informado que havia uma empresa que possuía o
interesse em explorar a atividade de biogás das Centrais de Tratamento de
Resíduos Sólidos e do tratamento dos esgotos, afirmando ainda que nos
próximos dias deverá haver uma conversa com o Joselito Silveira para
melhores explicações. Jorge Trindade afirma que quando a CTR estiver em
funcionamento, deverá haver uma maior procura das empresas para a
realização de atividades. Sobre a fala do conselheiro Jocely Dantas, o
Secretário Executivo afirma que a situação dos canteiros de algumas
avenidas de Fortaleza é crítica, e no caso de Sobral explica que
precisamente nos estabelecimentos localizados na Avenida do Contorno, a
fiscalização ambiental os notificou pelo depósito irregular de resíduos. A
conselheira Maria do Carmo, representante da Secretaria do Urbanismo e
Meio Ambiente – SEUMA, afirma que no início do ano a Secretaria das
Cidades contratou a empresa de consultoria I & T para a realização do Plano
de Coleta Seletiva da Região Sertão Norte. Em acréscimo, a mesma afirma
que o Plano fora entregue no dia 11 deste mês, entretanto ainda não foi
validado. A conselheira Maria do Carmo sugere que o plano quando
validado, seja apresentado no COMDEMA. O representante da Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, Vicente Lopes, sugere que a
empresa que está construindo a CTR apresente ao Conselho o projeto do
empreendimento. O mesmo sugere ainda que seja apresentado através de
data show as atribuições do núcleo de resíduos sólidos e as informações
relacionadas a este decreto. Em acréscimo, o conselheiro Vicente Lopes
concorda sobre a inclusão dos catadores e da importância da comunicação e
divulgação destas obras que estão em andamento, justificando o momento
para propor ações de educação ambiental à população. O Secretário
Executivo afirma que as sugestões serão acatadas, e justifica que não
realizou a apresentação deste Decreto, tendo em vista que ainda não há uma
minuta pronta, havendo apenas uma proposta de minuta realizada pela
Secretaria das Cidades, a qual precisará passar por adequações. O
Secretário Executivo reforça ainda que quando esta Minuta estiver pronta,
será encaminhada ao Conselho e explica que este Núcleo será algo paralelo
ao COMDEMA. O conselheiro Vicente Lopes reforça sua sugestão da
apresentação do projeto da CTR, justificando que a iniciativa privada
precisa conhecer para poder investir na produção de energia. A conselheira
Bianca Terra sugere que a Secretaria de Educação através das escolas
municipais participe deste processo, justificando que os problemas
contínuos e permanentes que a cidade vem passando se resolverão através
da educação, no qual os professores poderão repassar o conhecimento para
os alunos para que seja posto em prática dentro de casa e na comunidade. A
Gerente de Educação Ambiental da AMA, Margareth Muniz, responde que
já existem projetos implantados dentro das escolas municipais em que são
abordadas diversas temáticas, incluindo os resíduos sólidos, afirmando
ainda que se reuniu com o Secretário da Educação, para a articulação de um
momento com o corpo gestor das escolas para serem apresentados estes
projetos e seus objetivos. A conselheira Isabelle Oliveira, representante da
Secretaria da Educação, afirma que a secretaria vem trabalhando a
educação ambiental, e informa que neste ano por ter tido uma mudança de
gestão e de terem sido realizados muitas avaliações nas escolas, houve uma
maior dificuldade e conclui que há professores fazendo especialização em
educação ambiental, os quais posteriormente irão reforçar o corpo docente
para que seja melhor trabalhado e elaborado planos e projetos efetivos de
educação ambiental nas escolas. A conselheira Maria do Carmo afirma que
para haver uma sensibilização da população é necessário haver uma
colaboração das instituições, órgãos, igrejas, associações parceiras e mídia
para um melhor resultado. O conselheiro Kelson Albuquerque afirma que
este colegiado deveria se certificar das ações ambientais realizadas pelo
poder público e sociedade civil, e sugere que o Secretário Executivo do
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Consórcio realize algumas explanações relacionadas em uma reunião
ordinária do COMDEMA. Em resposta, Jorge Trindade afirma que a
sugestão do conselheiro será acatada e sugere que a Gerente da AMA,
Margareth Muniz, realize uma apresentação para o Conselho sobre as ações
e projetos de educação ambiental e do que está sendo planejado
conjuntamente com a Secretaria de Educação. O Secretário Executivo
inicia os informes, afirmando que o Decreto que institui o Compromisso
Verde foi reformulado, explicando que este Projeto é realizado pelo Poder
Público e iniciativa privada, tendo como finalidade realizar a manutenção
de espaços verdes. O mesmo afirma ainda que este Decreto institui a
criação de uma comissão, sendo a composição nomeada através de portaria
publicada no Diário Oficial, com a finalidade de realizar avaliações sobre o
processo de adoção das praças às empresas interessadas. Em acréscimo,
Jorge Trindade afirma que este Decreto e seus anexos serão encaminhados
aos conselheiros para melhores conhecimentos. A conselheira Maria
Helena, representante da Diocese de Sobral, questiona se alguma empresa
adota a praça localizada em frente ao Colégio Farias Brito. Em resposta, o
Secretário Executivo informa que a Praça Quirino Rodrigues fora adotada
pelo Colégio Farias Brito, sendo necessário haver uma renovação do termo
de compromisso, caso a empresa adotante mantenha interesse. Sobre o
Decreto, Jorge Trindade afirma que o mesmo prevê uma fiscalização
rigorosa às praças que serão adotadas, sendo observada a manutenção
realizada pelas empresas. Dando continuidade aos informes, o Secretário
Executivo afirma que o Conselho Gestor da APA Serra do Rosário fora
criado e sua composição definida, porém ainda não foi publicado no Diário
Oficial, e sobre o Conselho Gestor da Pedra da Andorinha, estão havendo
reuniões de alinhamento para a definição da composição. Jorge Trindade
informa que no dia 18 deste mês, no Centro de Convenções, aconteceu a
Reunião Itinerante do Comitê Integrado de Convivência com a Seca do
Estado do Ceará, no qual a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do
Estado realizou uma apresentação sobre a estiagem e a Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME realizou outra
apresentação sobre as previsões climáticas, a COGERH apresentou sobre a
situação das bacias hidrográficas, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará
- Cagece e a Defesa Civil do Estado do Ceará também se apresentaram, e ao
fim houve um momento para críticas e sugestões da população. O
Secretário Executivo informa também que no dia 14 de dezembro houve o
Seminário Regional do Cadastro Ambiental Rural – CAR, no qual os
proprietários rurais tiveram a possibilidade de conhecer como será
realizado este cadastro e entender qual o tipo de apoio terão, podendo
esclarecer suas dúvidas. Jorge Trindade parabeniza o conselheiro
Cleverton Albuquerque da Superintendência Estadual do Meio Ambiente –
SEMACE pela excelente condução neste Seminário. Em seguida, Jorge
Trindade apresenta ao Conselho um quadro com resumo das pautas e
deliberações do COMDEMA que ocorreram durante o ano, e agradece a
todos pela participação das instituições durante as reuniões. O Secretário
Executivo afirma que a composição deste Conselho deverá sofrer
alterações, tendo em vista que o Projeto de Lei que altera o COMDEMA
deverá entrar em vigor nos próximos meses através do qual as reuniões
poderão tornar-se bimestrais, afirmando que quando necessário sejam
realizadas reuniões extraordinárias. Jorge Trindade apresenta uma
proposta de calendário das reuniões do ano de 2018 para os conselheiros,
permanecendo, assim, os encontros nas últimas quintas-feiras de cada mês.
O Secretário Executivo afirma que os conselheiros poderão sugerir pautas
para as próximas reuniões, e que nesta reunião foram propostas algumas
pautas, sendo elas, a apresentação da estrutura da CTR pela construtora;
apresentação do Decreto do Núcleo de Resíduos Sólidos, quando
instituído; e apresentação dos projetos de educação ambiental do
Município. Em acréscimo, Jorge Trindade sugere a pauta para a próxima
reunião, uma apresentação da COGERH sobre a situação da Bacia
Hidrográfica do Acaraú e uma análise das previsões meteorológicas
divulgadas pela FUNCEME. ENCAMINHAMENTOS: 1.Decreto do
Compromisso Verde aos emails dos conselheiros; 2. Calendário das
Reuniões do ano de 2018 aos emails dos conselheiros. Por fim, o Secretário
Executivo deu por encerrada a reunião às 17h, no qual eu, Jorge
Vasconcelos Trindade, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que
ficará disponível para fins de leitura, análise e aprovação do Colegiado.
Sobral, 21 de dezembro de 2017. JORGE VASCONCELOS TRINDADE SECRETÁRIO EXECUTIVO.
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
FUNSAMS

CONVOCAÇÃO Nº 01/2018 – FUNSAMS - Cumprimentando-os
cordialmente, vimos por meio deste, convocar para V Reunião do Conselho
Gestor do Fundo Socioambiental, a realizar-se no dia 30 de janeiro (terçafeira) às 9h, na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMA,
situada na Avenida Euclides Ferreira Gomes, 825, Bairro Coração de Jesus,
onde teremos a seguinte ordem do dia: 1.Apresentação do quadro
demonstrativo do FUNSAMS; 2.Apresentação da Diretoria de
Licenciamento e Fiscalização da AMA; 3.Apresentação do Cercamento
Lateral da REVIS Pedra da Andorinha; 4.Encaminhamentos. Sobral – CE,
23 de janeiro de 2018. JORGE VASCONCELOS TRINDADE PRESIDENTE DO FUNSAMS.

