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OFICINA DO  
 

OFICINA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 - 2011  
MACRO REGIÃO MACIÇO DE BATURITÉ 

DADOS DA OFICINA 

Data:  18 de Maio  de 2007, Sexta  - feira 
Local: Sede Baturité– Auditório do CRIA 
Horário:  08:00 – 18:00 
 
 
OBJETIVO:  

 

 “Discutir os temas críticos e as propostas de solução da região“ 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO: 

Palestras, discussões em plenárias e trabalhos em grupos 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTES: 

Estiveram presentes 115 lideranças da região das esferas governamentais em nível municipal, estadual e 
federal, empresários e representantes de entidades patronais, representantes de entidades de trabalhadores, 
ONGs, institutos de pesquisa, escolas técnicas, universidades públicas e privadas, representantes do poder 
legislativo e judiciários e estudantes.   
 
RESULTADOS: 

Os principais resultados da Oficina, poderão ser vistos  e estão abaixo elencados por tema: 
 
 Educação e Ciência e Tecnologia 

 Cultura, Turismo, Esporte .  

 Assistência Social,  

 Saúde 

 Segurança pública e justiça 

 Agricultura Familiar,Agronegócios,Indústria e Serviços 

 Infra-Estrutura/Recursos Hídricos 

 Habitação, Saneamento e Meio Ambiente .   

 Dimensão Político - Institucional.  

 

 



 

 

 

 

 

RESULTADOS DA OFICINA  

Sede: Baturité 
 

 

MUNICÍPIOS PRESENTES: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, 

Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, 

Mulungu, Ocara, Pacoti e Redenção. 

 

 

 

 
 



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 – 2011 
1as OFICINAS REGIONAIS – “O CEARÁ QUE QUEREMOS – Respeitando a Diversidade Regional” 

 
MATRIZ ANALÍTICA DOS TEMAS CRÍTICOS 

 

REGIÃO: Baturité                                                                                                                                         DATA: 18/05/07 

LOCAL: Baturité (CRIA) 

RELATOR: Marta Caetano 

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária                                          ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Baixo índice de aprovação - Escola tempo integral 

- Professor não qualificado (Educação 
Infantil e Ensino Fundamental) 

- Promover e viabilizar cursos de licenciatura e especialização  

- Acabar com a figura do professor temporário e promover concurso público 

- Analfabetismo escolar 
- Composição de quadro de professores da educação infantil e ensino fundamental com 
profissionais de nível superior de formação 

- Merenda escolar (armazenamento, 
insuficiente, inadequado, péssima 
qualidade) 

- Controle externo das ações do Conselho da Merenda 

- Salas multiseriadas - Acabar com salas multiseriadas, promovendo a nucleação 

- Ausência de capacitação de 
profissionais da educação 

- Adesão ao Projeto Pró-Funcionário do MEC 

- Insatisfação dos profissionais da 
educação (baixo salário, falta concurso 
público, ausência de benefícios 
equiparados: capital e interior) 

- Aperfeiçoar o PCCS e PCC  

- Adotar benefícios que elevem a auto-estima do profissional (Plano de Saúde, Vale refeição e 
transporte, etc.) 



- Salas numerosas (Ensino 
Fundamental I e II) 

- Ampliar o número de salas de aulas e reduzir o número de alunos por sala 

- Rever a L.D.B no que se refere ao número de alunos/sala 

- Material  didático insuficiente. - Mais recursos financeiros; capacitação em reciclagem, criar bibliotecas e equipá-las. 

- Evasão escolar 
- Rever a proposta pedagógica; tornar a escola mais atraente (quadras de esporte, sala de 
computação etc...) – tempo integral  

- Falta de carteiras escolar. - Dimensionar a capacidade de ocupação das salas de aula e viabilizar recursos 

- Distorção (idade/série) ensino. 
fundamental/médio 

- Rever uma política de aceleração  primando pela qualidade 

- Inseguranças nas escolas (roubos, 
gangues etc..) 

- Instalar segurança eletrônica, vigilantes 

- Falta de uma extensão da 
universidade 

- Extensão das universidades federal e estadual nas diversas áreas 

- Falta de uma Inst. de ensino 
profissionalizante (CEFET, SENAI etc). 

- Trazer cursos profissionalizantes  

- Construção de um Liceu de Artes e ofícios 

- Falta de espaço para prática 
esportiva 

- Construção de parque olímpico 

- Falta centro especializado para 
educação infantil 

- Construção e aparelhamento de um centro especializado para atender educação  infantil 

- Falta centro especializado e equipado 
para pessoas com  necessidades especiais 

- Construir e equipar centro especializado para atender pessoas com necessidades especiais 

- Escolas despreparadas para receber 
alunos com necessidades especiais 

- Adotar as escolas para receber alunos com necessidades especiais 

- Falta laboratórios (ciências, 
informática, artes) 

- Construir e manter laboratórios nas escolas públicas 

- Faltam profissionais para laboratórios - Capacitar profissionais para laboratórios 

- Transporte escolar – estradas 
- Regulamentar, através de Lei específica, a utilização do transporte escolar 

- Manutenção da via de acesso às escolas 

- Carência de psicopedagogo - Promover concurso na área 

- Inexistência de um currículo que 
atenda as exigências do mercado de 
trabalho 

- Construção de um Liceu de Artes e ofícios. 

- Adequar o currículo conforme a realidade da região /mercado 



 

RELATOR: Martha Verônica Magalhães Castro                                

IDÉIA- FORÇA:                                                                                           ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, esporte e lazer 

I 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

Turismo  

- Falta de infra-estrutura: vias de 
acesso, sinalização urbana e rural 

- Construção, conservação, sinalização das estradas 

- Identificação de trilhas ecológicas e 
demais recursos naturais. 

- Mapeamento, sinalização e mobilização 

- Criar estrutura para atender ao turista 

- Falta receptivo ao turista - Construir e estruturar o receptivo para o turista 

- Falta de mão de obra especializada: 
hotelaria, gastronomia, ecoturismo, 
turismo rural, cultural, religioso 

- Capacitação de profissionais da área e população local nos diversos segmentos com qualidade 
e boa seleção. 

- Certificar os empresários que estimulem o seu profissional a se especializar 

- Falta de comunicação viária na 
região 

- Abrir licitações para criação de redes internas de transporte 

- Falta de conhecimento das 
potencialidades turísticas da região por 
parte  da população 

- Incluir no calendário escolar as temáticas  turismo e cultura regional 

Cultura  

- Falta de recurso para área da cultura 
- Aplicação de 1,5% do orçamento estadual (Fundo de Cultura)  

- Aplicação de 1% por  parte do município 

- Desvalorização da Cultura Popular 
Tradicional 

- Apoio aos grupos culturais tradicionais  

- Divulgação da Cultura Popular através da inserção no Calendário Escolar 

- Degradação do patrimônio histórico 
edificado 

- Mapeamento – tombamento e restauração dos monumentos 

Esporte e Lazer  



- Falta de espaços para prática de 
esporte e lazer 

- Construção de quadras poliesportivas 

- Falta de área de lazer 

- Salão de jogos 

- Academias públicas tendo como forma de pagamento parte do seu tempo com trabalho social 

- Falta de material para prática do 
esporte 

- Viabilizar recursos e projetos destinados ao esporte 

- Falta de profissionais qualificados - Capacitar profissionais 

 

RELATOR: Aparecida 

IDÉIA – FORÇA:  Sociedade Justa e Solidária                    ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social, Segurança Pública e Justiça 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

Criança, Adolescência e 
Juventude  

- Fragilidade das ações voltadas 
para o desenvolvimento infantil 
(saúde, nutrição, educação) 

- Implantar e implementar Centro de Educação Infantil e Nutricional 

- Exploração do trabalho infanto- 
juvenil 

- Fortalecer as ações do PETI 

- Implantar programas estaduais de combate ao trabalho infantil 

- Fragilidade na estrutura familiar - Implementar os trabalhos do CRAS 

- Fragilidade dos sistemas de 
garantia do direito 

- Implantar e implementar o Juizado da Infância e Adolescência 

- Implantar e implementar programas de enfrentamento à violência e exploração sexual 

-Centralização e pouca transferência 
na utilização dos recursos dos 
fundos estaduais de políticas 
públicas 

- Intensificar as ações para arrecadação de fundos 

- Promover a descentralização dos fundos, priorizando as áreas mais críticas 

- Migração da juventude para os 
grandes centros urbanos, pela falta 

- Implantação de escolas técnicas (rurais e outras) 

- Realização de projeto de incentivo da contratação da mão-de-obra loca 



de oportunidade nas áreas de 
profissionalização e geração de 
renda 

- Criar espaços adequados de cultura para a sociedade em geral 

- Desestruturação e fragilidade das 
entidades de organização juvenil 
(UEMBA – GRÊMIO) - Realizar programas com ações dos  jovens para fortalecer a cidadania 
- Consumo de drogas lícitas e 
ilícitas. 

- Segurança Alimentar  

- Desperdício de alimentos (frutas da 
época) por falta de condições de 
beneficiamento, armazenamento e 
comercialização 

- Implementar no projeto São José e/ou outros projetos similares a capacitação, tecnologia, 
estrutura física e equipamentos para produção 

- Armazenamento de produtos regionais, garantindo a segurança alimentar 

Descrença dos produtores de 
alimentos nas políticas 
governamentais de incentivo à 
comercialização da produção 

A não construção dos hábitos 
alimentares locais, em função do 
não investimento em uma educação 
alimentar 

Idosos e Deficientes  

 
- Realizar um projeto de capacitação das entidades públicas que possa implementar ações 
direcionadas à pessoa idosa e pessoa deficiente, de acordo com o que rege a Lei 

 

RELATOR: Nira Marques 

IDÉIA – FORÇA:                                                                                         ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 



- Enorme demanda reprimida para a 
assistência hospitalar e ambulatorial 
 

- Atualizar e efetivar a PPI ambulatorial e hospitalar, com ampliação da oferta e de teto financeiro 

- Ampliar a oferta dasespecialidades: otorrino, neurologia, cardiologia, proctologia e apoio 
diagnóstico: mamografia, tomografia, etc. 

- Falta de capacitação permanente e 
sensibilização dos profissionais  

- Implantar  pólo de capacitação permanente 

- Falta de assistência psicossocial 
para infanto-juvenil, alcoolistas e 
drogadistas 

- Implantar CAPS Infanto- juvenil e AD (Álcool e Drogas) 

- Insuficiência de medicamentos no 
CAPS para atendimento da 
demanda 

- Revisar o elenco e quantidade dos medicamentos dos CAPS 

- Definir a implementar a Política Estadual de Saúde Mental 

- Carência de profissionais médicos 

- Divulgar e disponibilizar o cadastro de reserva do concurso público de base local PSF 

- Criar mais faculdades de medicina pelo Estado na região do Maciço do Baturité 

- Ampliar e flexibilizar a aplicação dos recursos de convênios (HPP e Saúde mais Perto de Você) 
para pagamento de profissionais efetivos 

- Insuficiência na oferta de 
medicamentos pelo NUASF e de 
medicamentos de alto custo não 
financiados pelo Estado 

- Revisar o elenco de medicamentos fornecidos pelo NUASF 

 

- Financiamento do Estado para medicamentos de alto custo 

- Dificuldade de manter os hospitais 
Pólo (equipamentos médico 
hospitalares, infra-estrutura e 
transporte -ambulância, Vans´s, etc.) 

- Ampliar as especialidades e recursos financeiros 

- Aumentar os investimentos em equipamentos, veículos e infra-estrutura 

- Aquisição de gerador de energia 

- Desburocratizar/revisar a Instrução Normativa do convênio Saúde Mais Perto de Você 

- Dificuldade de funcionamento dos 
HPP e HMP. 

- Aumentar os investimentos 

- Investir em equipamentos, veículos e infra-estrutura. 

- Aquisição de gerador de energia. 

- Desvinculação do repasse dos recursos à prestação de contas de outras secretarias como: 
Educação, Cultura e outros (Repasse Fundo a Fundo). 

- Falta de CEO de referência, Centro 
de Zoonoses e Laboratório de Saúde 

- Maior investimento do Estado em Saúde Bucal 

- Implantar  um CEO de referência regional 



Pública (Regional) - Implantar um centro de zoonoses regional 

- Implantar um laboratório de saúde pública regional 

- Implantar laboratório para identificação de vetores de referência regional 

- Falta de um aterro sanitário 
microrregional 

- Implantar um aterro sanitário para tratamento adequado de lixo hospitalar  da região 

- Falta de laboratório de análise 
clínicas para biópsia, HIV, PSA, 
outras 

- Implantar Laboratório de Análises Clínicas de referência regional 

- Falta de medicamentos 
fototerápicos 

- Criar laboratório microrregional de fototerapia 

- Transferência das 
responsabilidades das perícias 
judiciais para as Secretarias 
Municipais de Saúde 

- Realizar concurso público para o cargo de perito pelo Tribunal de Justiça do Estado 

- Insuficiência de leitos de UTI neo-
natal e adulto 

- Aumentar a oferta de leitos de UTI neo-natal e adulto 

- Pouco ou nennhum investimento 
do Estado ações preventivas 
promocionais 

- Investimento do Estado em ações preventivas e promocionais de atenção ao idoso, 
criança/adolescente, mulher e Dengue 

- Necessidade de regionalizar o 
Hospital de Redenção-Ce 

- Regionalizar o Hospital de Redenção-Ce para atender as demandas do Baixo Macilço: Acarape, 
Guaiuba, Barreira e Redenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATOR: JOSAFA 

IDÉIA – FORÇA:  Economia para uma Vida Melhor              ÁREA TEMÁTICA: Agricultura, Infra-Estrutura, Indústria e Comércio 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Desperdício do pendúnculo do caju 
e demais frutas 

- Implantar micro empreendimentos de processamento de frutas nos municípios produtores 

- O INCRA não permite que a 
EMATERCE faça assistência técnica 
nos assentamentos 

- Articular Estado / INCRA para dar assistência técnica aos assentados 

- Falta de estrada de interligação dos 
municípios do Maciço 

- Construção das estradas: Pindanga (Guaramiranga) / Brozo; Mulungu / Caridade; Pacoti / 
Redenção via Distrito Santana 

- Estrada CE – 060 sem acostamento 
e curvas acentuadas no trecho 
Baturité / Guaiúba; e sem faixa de 
pedestre nas áreas urbanas 

- Duplicação da CE – 060 Baturité / Guaiúba 

- Falta de política pública para 
geração de emprego e renda 

- Aproveitamento de infraestrutura existente na região, tais como: armazéns, galpões, prédios 
públicos para atender empreendedores interessados a se instalar na região 

- Falta de incentivo ao 
aproveitamento do potencial da cana-
de-açucar, mamona, gergelim, pinhão 
manso 

- Implanta programa regional de revitalização da cana-de-açucar, e incentivo ao plantio de 
mamona, gergelim e pinhão manso 

- Condições precárias das estradas 
do Maciço 

- Recuperação das estradas: Redenção / Chorozinho via Barreira, Baturité / Jesuíta via 
monumento, Aratuba / Ladeira Grande, Redenção / Gurgusé, Ocara / Baturité 

- Inclusão Digital 
- Implantar e expandir centrais de inclusão digital, centros de informática em toda a região, com 
internet 

- Inexistência de estrutura do SENAC, 
SENAI  e SENAR 

- Articular viabilidade de implantação do sistema na região 

- Insuficiência de recursos do FECOP 
na região do Maciço 

- Alocação de pelo menos 15% dos recursos para a região 



- Ausência de políticas de incentivo 
de implantação de indústria na região 

- Parceria Estado/Município /Confederações/Fórum dos Assentados para garantir a implantação 
de indústrias na região 

- Falta de estrutura nas estradas 
(entrada e saída) dos municípios para 
atender aos turistas 

- Construir quiosques ou barracas padronizadas nas entradas e saídas das cidades com 
estacionamento para comercializar e divulgar produtos regionais/ locais 

- Degradação ambiental: quebradas e 
pé de serra 

- Criar plano de manejo sustentável da floresta de Baturité, inclusive nos assentamentos 

 

RELATOR: Vânia Clementino (Ocara) 

IDÉIA – FORÇA:                                                                               ÁREA TEMÁTICA: Habitação, Saneamento, Meio Ambiente 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

Habitação  

- Construção de casas de forma 
desordenada e irregular 

- Apoio aos municípios para elaboração, conclusão e atualização dos PDP – Planos Diretores de 
Desenvolvimento Urbano 

- Número elevado de moradias 
inadequadas na zona rural e urbana 

- Elaborar programas habitacionais que atendam as necessidades de cada família da zona 
urbana, incluindo a substituição das casas de taipa por casas de alvenaria, envolvendo a 
população beneficiada 

- Intensiva especulação imobiliária 
contribuindo para o êxodo rural e a 
degradação ambiental (desmatamento, 
ocupação irregular do solo e das 
APP’s) 

- Elaborar um cadastro dos beneficiários e fiscalização para evitar a comercialização do imóvel 

- Cumprir a Lei das áreas de proteção ambiental, através da fiscalização e da emissão de licença 
ambiental pela SEMACE 

- Ampliar o número de agentes ambientais do órgão ambiental (SEMACE) que atua na região 

Saneamento Básico  

- Número reduzido de ligações de 
esgotamento sanitário nos municípios, 
gerando problemas de saúde e 
ambientais 

- Implantar e ampliar o SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) 

- Instalar kits sanitários e  um programa de educação sanitária na zona rural 



- Falta de instalações sanitárias 
(banheiros) nas moradias da zona rural 

- Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água e melhorar o Sistema de Tratamento 

- Número reduzido de casas ligadas ao 
Sistema de Abastecimento de Água na 
zona urbana 

- Construir cisternas para abastecimento de água na zona rural 

- Incidência de doenças provocadas 
pela má qualidade da água 

- Concluir as obras de recursos hídricos que estão paradas (Ocara-Barragem-Batente) 

- Falta de reservatórios de água para o 
consumo humano 

- Construir adutora (vazante açude ideal) 

Meio Ambiente  

- Falta de sensibilização e 
conscientização da população de 
como lidar com a produção e destino 
do lixo 

- Programa de Educação Ambiental  

- Incentivar a criação de rede de gestores ambientais do Maciço de Baturité, para que possam 
compartilhar suas dificuldades e progressos 

- Falta de tratamento adequado dos 
resíduos sólidos 

 

- Construir aterros sanitários consorciados 

 

- Criar e implantar programas de reflorestamento na região 

- Uso exagerado de agrotóxicos, 
provocando poluição dos rios, lagoas, 
degradação do solo, problemas de 
saúde nos agricultores e consumidores 

- Destinar recursos para elaboração e execução de programas e projetos de educação ambiental 
para capacitação dos professores (palestras, seminários, visitas in loco, programas de rádio), 
envolvendo toda sociedade civil 

- Falta de sensibilidade dos gestores 
públicos em não coibir o uso de 
agrotóxicos e não apresentar 
alternativas tecnológicas adequadas 
aos agricultores 

- Fortalecimento dos órgãos ambientais para efetivar a fiscalização da venda e consumo dos 
agrotóxicos, evitando a prática das queimadas, dos desmatamentos, fiscalizando também, as 
áreas de preservação e conservação ambiental, fauna e flora, e a criação de animais na zona 
urbana 

- Incentivar a criação de RPPM nas regiões, fortalecendo a preservação ambiental e o turismo 
ecológico. 

- Fortalecer os órgãos ambientais municipais, capacitando os gestores ambientais e demais 
instituições que atuam na área 



 

 

 

RELATOR: Aldemira Correia 

IDÉIA – FORÇA: Gestão, Ética transparente e participativa                            ÁREA TEMÁTICA: Dimensão político institucional    

                                                                                                                             

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Tratar as ONGs com igualdade 
(Governo) 

- Publicidade dos editais na mídia (televisiva, radiofusiva) 

- Publicidade dos editais para contratação de ONG para articulação regional 

- Carência de intervenção nas 
periferias que promova a inclusão 

- Criar um programa estadual de emprego e renda massivo, acessível às associações de base  

- A não integração das 
organizações existentes 

- Constituir fóruns regionais para integração das esferas governamentais e não governamentais 

- Falta de uma política pedagógica 
da participação  

- Falta de integração dos órgãos 
governamentais 

- Consideração governamental de 
quem é quem 

- Falta Sinergia entre os atores 
locais/regional 

- A não interação regional 

- Não existência de fórum regional 

- Política de governo diferente para 
problemas iguais na área ambiental 

- Confusão em conceitos chaves do 
atual governo 

- Falta de política de trabalho e 
renda para área rural/urbana 

- Programas de geração de emprego e renda com aproveitamento das potencialidades locais 



- Falta de política de indústrias para 
o interior, respeitando as 
potencialidades locais 

- Fomentar políticas de turismo rural sustentável 

- Falta de informação do que é 
desenvolvimento sustentável 

- Realizar seminários de nivelamento 
- Remodelação e reflexão na Lei da 
APA ( Área de Proteção Ambiental) 

- Multiplicidade de ações em várias 
instituições com o mesmo objetivo 

- Capacitação e formação de técnicos em desenvolvimento sustentável, em nível local e regional  

- Fomentar políticas de turismo rural sustentável 

- Falta de técnicos com 
conhecimento sobre 
desenvolvimento sustentável  

- Insuficiência de instrumentos para 
continuidade dos projetos 

 

 


