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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sobral,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Excelentíssimas Senhoras Vereadoras,
Demais Autoridades,
Imprensa,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

PRONUNCIAMENTO
DO PREFEITO

Ao concluir o terceiro ano do mandato a mim outorgado pela população de Sobral e iniciarmos este novo ano
legislativo, o último da atual gestão, aponto quão significativas são as responsabilidades e motivações com as
quais me deparo ao apresentar, a essa augusta Casa Legislativa, a prestação de contas referente aos resultados alcançados no decorrer de 2019, um ano de grandes avanços para nossa cidade. Caminhos foram abertos
para novas e significativas conquistas, muitas delas acordadas com o cidadão sobralense ainda em 2016 e
cumpridas até aqui. Com planejamento, responsabilidade, ousadia e muito trabalho, alcançamos vitórias importantes em todas as áreas, sempre com a compreensão de que os desafios são enormes e que muito temos
ainda para melhorar.
Em meio às muitas questões e justas reivindicações da população, é indispensável que haja da parte da administração a necessária humildade e a presente e insistente disposição de aprofundar o debate, de dar voz ao
melhor da consciência crítica da cidade e de ouvir os diversos mecanismos legais de participação. Esse aprendizado permitiu estabelecer uma interlocução qualificada de ausculta à sociedade, trazendo elementos contributivos para a definição de prioridades e a construção de nossas iniciativas.
Perseguimos, pari passu, o objetivo de ocupar nossa Sobral, melhorando os espaços públicos e proporcionando à população uma nova forma de enxergar a cidade. Nesta ocasião, os frutos da nossa gestão já são palpáveis e visíveis nos quatro cantos do município.
No ponto mais alto e com visão panorâmica e privilegiada da cidade, renasceu o Alto do Cristo, completamente
requalificado e devolvido aos moradores e aos turistas que, agora aos montes, não cansam de admirar a beleza
por lá. Não muito longe dali, o novo Parque Pajeú integra uma das principais e mais impactantes obras estruturais da nossa gestão, que levou dignidade aos moradores dos bairros do seu entorno, e possibilitou a prática
de esporte e lazer para milhares de sobralenses.
Ainda em execução, mas igualmente importantes para Sobral, as obras do Parque Evangelina Sabóia, no bairro
Sinhá Sabóia, Parque Aurélio Ponte, nas Pedrinhas, Avenida Dr. Guarany, Lagoa da Fazenda, Parque Estação
Belchior e Escola de Belas Artes, na antiga estação ferroviária, quando concluídas, também causarão significativas transformações no cenário local.

Ademais, vale realçar, que já somam 33 as novas praças entregues à população, equipadas com playground,
iluminação em LED, rampas de acessibilidade e Wi-Fi gratuito. Para além disso, nos bairros mais vulneráveis
socialmente, construímos os espaços criativos, que levaram mais cor, beleza e limpeza para a região.
Também ampliamos a área de substituição de 100% da iluminação, antes executada nos bairros Terrenos
Novos, Vila União, Dom José I e II, Padre Palhano, Sumaré, Santa Casa e Tamarindo, e agora expandida para o
Dom Expedito, Pedrinhas, Alto da Brasília, Alto da Expectativa e Parque Silvana I e II, seguindo o itinerário das
regiões da cidade onde há maior incidência de violência.
Outra parte, que seria injusto olvidar, é a de que, até o momento, a Prefeitura já executou 461 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e levou 4,4 mil metros quadrados de calçamento a ruas da sede e distritos
do município.
Sonho antigo da população da Serra do Rosário, estamos conseguindo construir a Adutora da Região, que, em
breve, levará água tratada do açude de Jaibaras para moradores do local.
É com satisfação que informo que já estão em execução as obras de saneamento nos bairros Alto da Brasília,
Alto da Expectativa, Parque Silvana, Campo dos Velhos, Dom Expedito e Cohab 2, todas oriundas do empréstimo de U$ 62 milhões, captado pela Prefeitura junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Ao
final dessas obras, nossa princesa do Norte figurará entre as cidades brasileiras com maior cobertura de saneamento básico, cerca de 90% do seu território.
Ao mesmo tempo em que nos preocupamos com saneamento, enxergamos o desafio de se fazer limpeza
pública de forma hábil. Cinco novos e modernos caminhões compactadores foram adquiridos pela gestão para
tornar mais rápida e eficaz a coleta, que ocorre de forma regular e permanente na cidade diariamente. Contudo,
o fato é que não seremos uma cidade limpa, se cada um de nós não nos imbuir da responsabilidade de fazê-la todos os dias, seja conversando com os vizinhos, seja fazendo a coleta seletiva dos nossos resíduos, seja
colocando o lixo nas nossas calçadas apenas na hora que o caminhão passar.
Por esse motivo e com a mesma preocupação, também revitalizamos 35 pontos antes utilizados para o descarte irregular de lixo, que agora se transformaram em ponto de encontro para a população.
Senhor presidente, Senhoras vereadoras, Senhores vereadores,
A Prefeitura também tem trabalhado para a nossa juventude, um dos focos da nossa gestão, garantindo o
funcionamento do maior programa de ocupação e formação para jovens da história de Sobral. O #ocupaJuventude está beneficiando mais de 10 mil jovens por ano com cursos de capacitação, bolsas e outras oportunidades, distribuídas em 11 projetos: Bolsa Universidade, Bolsa Atletas, Jovem Guarda, Inova Sobral, Estágio
Municipal, Robótica Educativa, Capacita Sobral, Jovens Agentes Rurais, Qualifica Sobral, Sobral Empreendedor
e Sobral Profissionalizado.

Com a convicção dos fatos, afirmo que 2019 foi para Sobral um importante ano para o Esporte e Lazer. Consolidamos nossa política nesta área, inaugurando 7 Areninhas, que levaram vida a diversos lugares da nossa
cidade e distritos, modificando todo o entorno da comunidade onde estão inseridas. Oportunizar lazer sadio
às pessoas, sobretudo à nossa juventude, é proteger a vida e garantir melhor futuro. Ainda nessa área, destaco que já chega a 50 o número de academias ao ar livre disponíveis em diversos espaços públicos de todo
o município e que já entregamos 8 ginásios cobertos. Estamos nos preparando para concluir a Vila Olímpica
com a entrega de uma piscina olímpica, a primeira piscina pública de Sobral, uma de saltos e um novo ginásio
coberto.
Não obstante a área da saúde seja evidenciada no país inteiro como um imbróglio, Sobral vem demonstrando
avanços importantes no sentido da melhoria do atendimento ao público nos Centros de Saúde da Família, com
a instalação de totens de avaliação, que mensuram a satisfação dos usuários com as unidades de saúde. Trata-se, sem dúvida, de desafios que, verdadeiramente, precisam ser enfrentados, o que vimos fazendo quando,
outrossim, criamos e implantamos um sistema digital de controle de estoque de medicamentos, que também
melhorou, de forma substancial, o serviço prestado pelo município.
Isso tudo, sem ainda ter mencionado a mais relevante obra entregue na área da saúde para a população, que é
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), maior e mais completo equipamento desta natureza em todo o Estado
do Ceará. Após oito anos de esforços envidados pela gestão municipal e com apoio fundamental do Governo
do Estado, finalmente a UPA de Sobral está funcionando “a todo vapor”, 24 horas por dia, com avaliação de
excelência dos seus pacientes. Entre os outros doze importantes equipamentos na área da saúde entregues por
nós até 2019 está o Centro de Saúde da Família do Nova Caiçara, que recebe uma demanda de mais de 3.000
famílias na unidade. Estamos, também, licitando o novo Centro de Saúde da Família do bairro Sinhá Sabóia,
que será o maior de Sobral.
O empenho dessas estratégias ensejou, mais uma vez, o recorde positivo de Sobral nos indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna, mortalidade de crianças e adolescentes por causas externas e nenhum
óbito causado por arboviroses (Dengue, Zika e Chicungúnia).
Com muito orgulho, digo que 2019 também foi para nós mais um grande ano para a Educação. Além do investimento da Prefeitura de Sobral em novas escolas de tempo integral, incluindo-se os Centros de Educação
Infantil, fortalecemos a carreira do magistério, com a contratação, no acumulado desses três anos, de 529
professores efetivos, por meio de concurso público, mesmo diante do grave contexto econômico e político enfrentado por todo o país e que obrigou estados e municípios a reduzir, drasticamente, custeio e investimentos,
levando alguns deles, inclusive, a atrasar e parcelar salários. Apesar desta dura realidade macroeconômica, o
município de Sobral, que possui finanças equilibradas, manteve sua política de investimentos, e mais, garantiu
o aumento e pagamento em dia dos seus servidores. Da mesma forma, também empossamos 14 orientadores
educacionais, uma carreira inédita no município, composta de psicólogos, que foram lotados nas escolas onde
estão nossos adolescentes de 11 a 15 anos.
Agora, galgamos padrões internacionais de qualidade de Educação. É tanto que avaliamos censitariamente os
alunos do primeiro ano da rede estadual, advindos da rede municipal, por meio do Programa Internacional de

Avaliação de Estudantes (Pisa para Escolas). O desempenho das 16 escolas públicas participantes de Sobral
foi maior que os resultados do Brasil no PISA 2015, confirmando o que os dados da prova Brasil já apontavam
sobre a qualidade da educação de Sobral. Em leitura, o desempenho médio dos 10% de alunos com maior
desempenho do grupo foi de 530 pontos do PISA, ficando acima da média da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) no Pisa 2015, que foi de 493 pontos. A Escola Estadual de Ensino Profissional Lysia Pimentel Gomes foi o destaque do grupo com nota 505,72, superando a nota de países como
Austrália, França e Reino Unido.
No âmbito da Segurança, mesmo tendo a consciência de que não podemos descansar jamais, destaco a redução em todos os indicadores de violência em Sobral no ano passado. Isso traz relativo alento e revigora as
energias dos que, como nós do Executivo Municipal, se dedicam diuturnamente a fazer a segurança da cidade.
Para que a redução desses índices fosse possível, muito diálogo foi construído ao longo dos últimos dois anos
com encontros mensais, em meu gabinete, de membros das polícias Civil e Militar, Judiciário, Ministério Público, e executivos Municipal, Estadual e Federal para traçar estratégias efetivas e conjuntas de combate à violência.
Entendemos que a união de esforços em prol dessa causa é crucial, por isso, investimos em aquisição de
novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, que conta hoje com reforço de 133 novos agentes - o que representa praticamente o dobro do efetivo -, instalamos câmeras de monitoramento, apoiamos a implantação do
Núcleo de Homicídios da Polícia Civil e, de forma inovadora, premiamos em dinheiro os agentes de segurança
que apreenderam armas de fogo e concluíram inquéritos de crimes contra a vida denunciados pelo Ministério
Público. Cumprimos, também, outro compromisso e equiparamos os salários dos guardas municipais à média
salarial do Nordeste, através de um aumento de 20% nos seus vencimentos.
No tocante à mobilidade urbana, realizamos consulta à população de quais deveriam ser as três primeiras
linhas de ônibus que vão compor o transporte coletivo urbano de Sobral. Aproveito o ensejo para anunciar a
Vossas Excelências que a primeira linha, cujo nome e trajeto será Renato Parente - Centro, já deverá começar
a operar no início de março. A segunda (Sinhá Sabóia – Centro) entrará em circulação no início de abril e, por
conseguinte, a terceira (Cidade Universitária) no limiar de maio. Ao mesmo tempo, frisamos a expansão das
ciclovias e a preparação para implantação de novas ciclofaixas.
Sobremaneira, é estimulante poder informar que o Governo Municipal vem cumprindo o propósito de cuidar
direta e indiretamente, conforme já descrito nas ações anteriores, das pessoas que mais precisam do poder
público. Exemplo disso é a criação do Programa Crescer Bem, que tem o objetivo de superar a extrema pobreza
no município e promover o desenvolvimento da Primeira Infância (que compreende o período de 0 a 6 anos de
idade). Para isso, dentre as estratégias está o Cartão Sobral, através do qual famílias em situação de vulnerabilidade social começaram a receber, em novembro, um benefício, que varia de R$ 90,00 a R$ 115,00.
Também vale mencionar a construção de casas, em um vasto programa habitacional, que vem beneficiando
famílias que se encontravam nas duas últimas áreas de risco da cidade. É o caso do Derby Residence, onde
estão morando hoje 16 famílias advindas das Pedrinhas, e o Jatobá Residence, cujas 54 famílias residiam no
antigo Sovaco da Cobra. Já no bairro Sumaré, 14 famílias tiveram suas casas de taipa substituídas por alvena-

ria e, no bairro Cidade José Euclides, outras 6 famílias estão mudando de vida com novas residências.
Ratificamos que, na contramão do que vem ocorrendo no resto do Brasil, investimos na valorização dos servidores públicos, com a realização de concurso para 124 servidores de nível superior e posse de mais de 900,
de 2017 para cá, entre professores, agentes administrativos, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.
Cabe assinalar, ainda, que, de acordo com a legislação pertinente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a
gestão superou novamente os limites legais de 15% e 25% dos gastos com Saúde e Educação, respectivamente, alcançando 20% com Saúde e 26% com Educação. Reduzimos gasto com pessoal para 40%, quando o
limite fixado pelos Tribunais de Contas é de 54%, o que mostra que utilizamos com responsabilidade os recursos arrecadados. Destaque-se que nenhuma crise nacional foi capaz de frear a nossa determinação de fazer de
Sobral um município cada vez mais forte e mais desenvolvido.
Por fim, reitero aqui meu compromisso em continuar a trabalhar de modo intenso e crescente no firme propósito de construirmos uma Sobral de oportunidades, justa, igualitária e pacífica até o último dia da minha mais
honrosa missão, que é ser prefeito da minha cidade.
Muito obrigado.
Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

NOVO ALTO DO CRISTO

O OLHAR mais bonito da nossa cidade

ANTES
DEPOIS

Uma das obras estruturantes da
atual gestão em Sobral, o novo Alto
do Cristo se transformou em um
dos principais pontos de visitação
e contemplação da cidade.

Parque
Pajeú

O Parque Pajeú, entregue em novembro de 2019, se tornou uma ótima opção de lazer e
esporte para os sobralenses. Essa gestão aposta nos espaços públicos bem cuidados para
garantir mais segurança e tranquilidade!
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Parque Evangelina Sabóia

Parque aurélio ponte
Margem Esquerda - Pedrinhas

Sinhá Sabóia
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O parque está sendo erguido no local que antes era conhecido como “Suvaco da
Cobra”, um ambiente degradado, com áreas de alagamento e que, agora, se tornará um
amplo espaço de convivência com praça, equipamentos de esporte e lazer, melhoria do
sistema viário, estacionamento, padronização das calçadas, desobstrução e limpeza da
lagoa e ampliação da vegetação através do plantio de árvores.

DEPOIS

A obra, que inclui 400 metros de calçadão (a partir da Ponte Othon de Alencar até a AABB), quadra
poliesportiva, academia de ginástica ao ar livre, iluminação em LED, paraciclos, playground,
estacionamento, ciclofaixa, escadaria com acesso ao rio, área de convivência, pavimentação em
piso intertravado e um ampla área arborizada, margeia o rio Acaraú e dá continuidade à urbanização
já existente na região compreendida entre as pontes Dr. José Euclides e Othon de Alencar.

DEPOIS

o bras em ex ec uçã o

nova avenida dr. guarany

Parque lagoa da fazenda
coração de jesus

boulevard do arco
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O calçadão foi estendido por cerca de 600 metros em direção ao Aeroporto. Dentro do
projeto de expansão foram contemplados a internalização da rede elétrica, substituição
do asfalto por piso intertravado, canteiro central em granito, requalificação dos passeios
e iluminação em LED.

DEPOIS

A Lagoa da Fazenda está passando por um processo de requalificação, que inclui limpeza e
dragagem (método que ajuda a remover a sujeira presente na água). Além disso, um serviço de
urbanização também está sendo realizado, com novos passeios, playground, anfiteatro, ciclofaixa,
acessibilidade, quadra de vôlei, quadra de tênis e areninha.

DEPOIS
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parque estação belchior e
escola de belas artes

parque lagoa josé euclides
terrenos novos

centro

ANTES

ANTES

A antiga Estação Ferroviária dará lugar a Escola de Belas Artes de Sobral. O espaço
abrigará cursos de artes plásticas e outras atividades. O entorno contará com areninha,
quadra de tênis, playground, pista de skate, terminal rodoviário para ônibus e vans,
academia ao ar livre e Praça do Microempreendedor (54 boxes comerciais, além de
praça de alimentação com outros 7 boxes).

DEPOIS

O Parque vai oferecer um espaço de lazer com pista de skate, campo de futebol, vôlei de areia e
calçadão. Com investimentos da ordem de R$ 3,6 milhões, a obra também contempla iluminação
de LED, dragagem e drenagem da lagoa, construção de muros, pavimentações em vias públicas e
terraplanagem.

DEPOIS

s a ú d e

U PA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Com a UPA, a Prefeitura de Sobral investe na melhoria contínua da Saúde do município.
São 125 profissionais trabalhando na maior unidade de pronto atendimento do Ceará,
inaugurada em julho de 2019. Além de consultas médicas e realizações de exames,
a população também pode contar com dentista 24 horas por dia.
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Menor Taxa de Mortalidade Infantil
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FONTE: SIM - Sistema de Informação de Mortalidade - DATASUS - Ministério da Saúde.
SINASC - Sistema de Informação de Nascidos Vivos - DATASUS - Ministério da Saúde.

Taxa de Mortalidade Infantil no Brasil, Ceará e Sobral
Redução
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14,44

Ceará
Sobral*
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*FONTE: SIM - Sistema de Informação de Mortalidade - DATASUS - Ministério da Saúde.
SINASC - Sistema de Informação de Nascidos Vivos - DATASUS - Ministério da Saúde.
Dados atualizados em 30 de novembro de 2019.

Taxa de mortalidade por dengue,
chikungunya e zika

é zero

s a ú d e

+ Ambulâncias

indicadores da saúde

Novas anbulâncias melhoram o transporte de
pacientes e agilizam o atendimento de urgência.

100%

de cobertura da Estratégia
Saúde da Família

40 mil
é a média mensal de
consultas

80.000
procedimentos de
enfermagem

Em Sobral, o acesso da
população à saúde bucal
está
garantido,
com
atendimento odontológico
em todos os Centros de
Saúde da Família.

educação

escolas de tempo integral
ensino fundamental I e II
A Escola Edgar Linhares,
no Residencial Nova Caiçara, é
uma das 5 escolas de tempo
integral entregues
pela
Prefeitura.
Nelas, os estudantes têm carga
horária ampliada nas disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática,
além de disciplinas diferenciadas
como Projeto de Vida, Protagonismo
Juvenil, Introdução à Pesquisa,
Formação Humana e Práticas
Experimentais nos laboratórios.

NOVA CAIÇARA

educação

rafael arruda

cohab III

bonfim

5 escolas de
tempo integral
entregues
caracará

educação

Laboratório GOOGLE
FOR EDUCATION

LABORATÓRIO
FABLEARN
Os laboratórios FabLearn
são uma parceria entre a Prefeitura
de Sobral e a Fundação Lemann. Nos
laboratórios, os alunos têm contato com
princípios da engenharia, design, robótica
e computação, fazendo o uso de máquinas
e equipamentos de última geração, como
impressora 3D, cortadora a laser, kits de
robótica, marcenaria, costura, eletrônica,
entre outros.

Instalado na Escola Edgar Linhares, o Google for Education oferece tecnologia
de ponta para auxiliar na formação dos nossos alunos. É inovação na educação de
Sobral!

3 novos centros
de educação
infantil

educação

cohab II

JAIBARAS

Os Centros de Educação Infantil do município atendem
crianças de 0 a 5 anos, em ambientes climatizados,
equipados e com profissionais qualificados para
oferecer a melhor educação pública do Brasil. Sobral
atende hoje a 100% das crianças de 4 e 5 anos. O
desafio é ampliar o atendimento de 0 a 3 anos, que
hoje é de 45,59%.

NOVA CAIÇARA

educação

material didático
e fardamento

Nos três primeiros anos do governo
Ivo Gomes, a Prefeitura distribuiu fardamento e material escolar completo
para os quase 35 mil estudantes da
rede municipal de ensino.

educação

mil alunos em

#Sobral noEnem beneficiou mais de 6 Médio
preparação para o Exame Nacional do

Ensino

MATERIAL DIDÁTICO COMPLETO
LABORATÓRIO DE REDAÇÃO
LANCHE
TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
Dos DISTRITOS
PRoFESSORES DOS MELHORES
CURSINHOS

educação

concurso público

529 novos professores
efetivos nomeados

Criação da carreira de orientador
educacional nas escolas

14 p sicólog os

Valorização do magistério com o Prêmio Escola Aprender Melhor e
aumento salarial acima do Piso Nacional dos professores

educação

competências
socioemocionais

De forma pioneira no Brasil, implementamos as
competências socioemocionais no currículo escolar, em
parceria com o Instituto Ayrton Senna. Nossas crianças
estarão mais seguras e preparadas para o futuro!

Estudantes de Sobral têm desempenho em
leitura acima da média de países ricos

Em outubro de 2017, cerca de 1.200 estudantes das escolas públicas de Sobral fizeram a
prova do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa for Schools), que identificou
que o resultado de Sobral é maior do que os resultados do Brasil no Pisa 2015, confirmando
a qualidade da educação do município. O desempenho médio dos 10% de alunos com maior
desempenho do grupo em leitura foi de 530 pontos do PISA, ficando acima da média da OCDE
no Pisa 2015, que foi de 493 pontos. A Escola Estadual de Ensino Profissional Lysia Pimentel
Gomes foi o destaque do grupo com nota 505,72, superando a nota de países como Austrália,
França e Reino Unido.

educação

O maior número de premiações
da história no prêmio escola
nota 10: 81 escolas! também
fomos primeiro lugar no índice
de oportunidades da edcução
brasileira (IOEB)!

ISSO É SOBRAL !
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EM EDUCAÇÃO

IDEB - Resultados e Metas

Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica

*Fonte: MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

juventude, esporte e lazer

Bolsa Universidade
Bolsa Atle tas
Capacita Sobral
Sobral Empreendedor
O maior programa de ocupação e formação para jovens da história de Sobral

Qualifica Sobral
Jovem Agen te Rural
Robótica Educativa
Jovem Guarda
Inova Sobral
ado
Sobral Profissionaliz

Em sua 3ª edição, o programa está beneficiando
mais de

10 mil jovens com cursos de

capacitação, bolsas e outras oportunidades.

juventude, esporte e lazer

3 miniestádios
tamarindo

Jordão
(São Francisco)

7 QUADRAS
COBERTAS

rafael arruda
(recreio)

parque pajeú

margem esquerda
Marcando um golaço, essa gestão inaugurou a 1ª Areninha de Sobral, a TecoTeco, no bairro Alto da Brasília, e outras seis no Parque Pajeú, Margem Esquerda
do Rio Acaraú, distrito de Aracatiaçu, na Cohab 2, Santa Casa e Patriarca.

Sinhá Sabóia
Residencial Meruoca
São José do Torto
Ouro Branco
Rafael Arruda
Salgado dos Machados
Patos

Areinha

Cohab II
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r
e
n
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n
h
a
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juventude, esporte e lazer

Demos a largada da Meia
Maratona de Sobral, que está
em sua 3ª edição e foi um
sucesso, com mais de 1.200
partitcipantes de Sobral, de
outras cidades do Ceará e de
outros Estados.

mundo dos
games

A
Prefeitura
vem
garantindo aos nossos
jovens
o
acesso
gratuito ao mundo dos
games,
incentivando
a concentração, a
estratégia e a assimilação
dos conteúdos. Isso
foi possível graças à
instalação de 4 estações
de games: Cohab I, Vila
União, Tamarindo e
Aracatiaçu.

juventude, esporte e lazer

50

academias
ao ar livre

+ Saúde
+ Lazer
+ Qualidade de vid
a

cultura

bloco
dos
sujos

companhia DE DANÇA

déborah colker
Milhares de foliões foram às
ruas no maior pré-carnaval
Espe táculos in ternacionais
aber tos ao público

da Região Norte ao som de
Timbalada e Daniela Mercury

cultura

Grandes nomes da música brasileira se
apresentaram em Sobral nos últimos 3 anos

Por dois anos consecutivos, o aniversário
de Sobral foi comemorado de forma
inovadora com a Virada Cultural, com
apresentações artísticas em todas as
regiões da cidade e VLT de graça!

cultura

novo museu do eclipse
Evento em comemoração ao centenário do eclipse de Sobral na Praça do Patrocínio

Como parte das comemorações que
celebraram o Centenário do Eclipse de
Sobral, em maio de 2019, com o qual foi
comprovada a Teoria da Relatividade de
Albert Einstein, a Prefeitura de Sobral e o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) reinauguraram o Museu do
Eclipse, que foi completamente requalificado
e atualizado.
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A Prefeitura instaurou a política de bem-estar
animal, com a realização de exames e cirurgias
para centenas de cães e gatos de famílias
de baixa renda. Além disso, já realizou oito
campanhas de adoção de animais.

meio a m bien te

O novo Horto Municipal vem possibilitando a produção de mais de 100 mil
mudas de plantas nativas e exóticas por ano. Ele está localizado no Serrote
do Piaba, distrito de Bonfim, ao lado da Escola Agrícola.

As lâmpadas amarelas deram lugar às lâmpadas

MAIS ILUMINADA e muito
MAIS SEGURA!
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de LED. É a cidade

ANTES
DEPOIS

PARAÍSO
DAS FLORES

Gerardo Cristino
de Menezes

Bairros que agora
são 100% LED!
VILA UNIÃO

DOM EXPEDITO

SUMARÉ

Pedrinhas

terrenos novos

SANTA CASA
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A Prefeitura recuperou mais de 35 pontos antes utilizados para descarte irregular de lixo, que
agora se transformaram em ponto de encontro para a população.
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440 profissionais são
contratados todos os
anos para fazer um
mutirão de limpeza e
sinalização na cidade.

Foram adquiridos 5 novos caminhões compactadores que deram celeridade à coleta de lixo na cidade.
A Prefeitura abriu ruas que antes eram bloqueadas por acúmulo de lixo, pelo crescimento
descontrolado da vegetação, por entulhos e etc.

Tarifa do metrô subsidiada pela
Prefeitura com manutenção do preço
da passagem a R$ 1,00. Isso tem
feito com que o VLT esteja lotado
todos os dias.

Nova caiçara

Limpeza de canais

segurança

Premiação por apreensão
de armas de fogo

A Prefeitura investiu em
segurança com a aquisição de
sete novas viaturas e novas
motos para a Guarda Civil
Municipal.

Promessa de campanha cumprida: posse de 133 novos Guardas (um acréscimo
de 93% no efetivo) e aumento de 20% no salário, equiparando o valor à média do
nordeste.

Com apoio crucial da Prefeitura, o
Núcleo de Homicídios da Polícia
Civíl foi instalado em Sobral e,
de forma inovadora, a Prefeitura
premia em dinheiro Agentes de
Segurança que apreendem armas
de fogo e concluem inquéritos de
crimes contra a vida denunciados
pelo Ministério Público.

segurança

UNISEG
A pedido do prefeito Ivo Gomes, o governador Camilo
Santana empossou 214 novos policiais somente
para o município de Sobral. Eles estão atuando na
Unidade de Segurança (Uniseg).

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura instalou 20 câmeras de
monitoramento para garantir melhor acompanhamneto das ocorrências policiais.

urbanismo

saneamento
ambiental

- Vila Recanto
- Alto da Brasília
- Alto da Expectativa
- Parque Silvana
- Campo dos Velhos
- Cohab 2

PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA
Para tornar a cidade mais acessível para todos, a Prefeitura fez e implementou o Plano
de Mobilidade Urbana. Com isso, foi possível planejar a implantação das primeiras
linhas de ônibus e o bicicletar.

- Dom Expedito

Em novembro de 2018, o prefeito
Ivo Gomes assinou o contrato de
um empréstimo de U$ 50 milhões
junto ao Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF). Com isso
está sendo possível um investimento
maciço em abastecimento de água,
rede coletora de esgoto e tratamento
de resíduos sólidos, além de um
grande programa de Educação
Ambiental. É mais qualidade

de vida e saúde para a
nossa população!

urbanismo

novos
paraciclos

urbanismo

ESPAÇOS CRIATIVOS

Frutos de parceria entre Prefeitura de Sobral e
Governo do Estado do Ceará, esses espaços têm
como objetivo restaurar áreas degradadas e pontos
mal iluminados ou poluídos (pelo descarte irregular
de lixo). Os investimentos ultrapassam R$ 1 milhão.

Espaço
Jardim

Espaço
Movimento

Espaço
Alamedas
Espaço
Infância

INFRAESTRUTURA

33 n ovas praças

entregues à população

Nova caiçara

sumaré

Parque Silvana

INFRAESTRUTURA

Wi-Fi Gratuito

Terrenos Novos

vila união

praças
Mercado
Becco do Cotovelo
Alto do Cristo
Parque Pajeú

INFRAESTRUTURA

Adutora da serra
do rosário

747 km de estradas vicinais

Estrada do recreio

2
4.457 m de calçamen to
na sede e nos dis tritos

Reivindicação antiga da população, a adutora da Serra do Rosário, que vai beneficiar
uma população estimada em 2.300 habitantes, possui 18 km de extensão.
Para que a água tratada chegue até a serra, uma Estação de
Tratamento de Água (ETA) está sendo construída no distrito de
Jaibaras, onde também será captada a água do açude Ayres de Sousa.
A construção da adutora e a implantação da Estação de Tratamento de Água recebem
investimento de R$ 8 milhões.

padronização
de calçadas

Dr. José Euclides
Vila União
Cidade Gerardo Cristino
Jerônimo de Medeiros Prado
Tamarindo
Santa Casa
Cohab II

INFRAESTRUTURA

Asfalto novo na
cidade inteira

Nova avenida
que liga Vila
Recanto 1 e 2

461 mil m 2 De
pavimentação
asfáltica

ANTES
DEPOIS

Rua Oriano Mendes

Sobral é uma das poucas cidades do Ceará a possuir sua própria usina de asfalto. Ela possui
capacidade para produzir 40 toneladas/hora e é um importante instrumento para a melhoria
da qualidade da infraestrutura do município.

DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

programa
crescer bem

Os beneficiários do Cartão Sobral receberão uma renda definida de acordo com
o perfil da família e da quantidade de crianças, podendo o benefício variar de R$
90,00 a R$ 115,00 por mês.

O Programa Crescer Bem é uma iniciativa
que visa a superação da extrema
pobreza no município e a promoção do
desenvolvimento da Primeira Infância
(que compreende o período de 0 a 6
anos de idade). O Programa prevê uma
transferência de renda mensal, por meio
do Cartão Sobral, já entregue para mais
de 250 famílias. Ao todo, o programa
pretende atender quase 600 famílias.

DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

moradia digna

O Derby Residence, no bairro Jocely Dantas,
abriga 16 famílias que se encontravam em uma área de
risco e precisaram sair de suas antigas habitações para a
execução das obras de continuação da Margem Esquerda
do Rio Acaraú (Travessa Benjamim, bairro Pedrinhas).
O resicial é fruto de uma parceria público privado.
A Prefeitura de Sobral cedeu o terreno e a Empresa
Conviver Urbanismo construiu as casas. Cada unidade
custou em torno de R$ 35 mil. As casas possuem dois
quartos, banheiro, cozinha, sala de estar e um terreno
remanescente de 7 metros, que pode ser utilizado para
a ampliação das moradias.

Jatobá Residence

No bairro Sumaré, 14 famílias tiveram suas casas de taipa substituídas por
alvenaria. A ação é fruto do Projeto João de Barro, do Centro de Formação
Humana Padre Ibiapina (Ceprohpi), em parceria com a Prefeitura de Sobral.

O Jatobá Residence, no bairro Cohab
II, vai abrigar 54 famílias realocadas para
a construção do Parque Evangelina Sabóia
(Sinhá Sabóia) e 4 famílias realocadas para a
urbanização da Estação Ferroviária (Centro).
O residencial recebe investimento superior a
R$ 2 milhões do Tesouro Municipal.

DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
ESCRITURA JÁ

central de
atendimentos
no vapt-vupt

O programa “Escritura Já” tem como objetivo a entrega da
documentação que regulariza a posse de imóveis de famílias
beneficiadas com programas habitacionais do município. Já
foram beneficiadas cerca de 1060 famílias dos bairros Novo
Recanto, Dom José, Vila Malhadinha (Bonfim) e Parque Santo
Antônio. O processo é realizado ainda por meio da usucapião
(direito adquirido).

Com a instalação da Central de Atendimentos da Prefeitura de Sobral no Vapt-Vupt, oferecemos
em um só lugar mais de 80 serviços à população, que vão desde a emissão de documentos
ao alistamento militar.

DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na contramão do que vem acontecendo em todo o país, a Prefeitura investe na
valorização dos servidores públicos, com a realização de concurso para 124 fiscais,
auditores e técnicos do município e posse de 700 novos servidores.

O Centro de Referência
da Mulher de Sobral,
inaugurado em março de
2018, oferece atendimento
social
e
psicológico,
além de orientação e
encaminhamento jurídico
para o fortalecimento
e resgate da cidadania
das mulheres vítimas de
violência.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral-CE

