SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Célula de Desenvolvimento Regional e Planejamento Participativo

PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 – 2011
1as OFICINAS REGIONAIS
“O CEARÁ QUE QUEREMOS – RESPEITANDO A DIVERSIDADE REGIONAL”

MACRORREGIÃO LITORAL LESTE/JAGUARIBE
RELATÓRIO DAS OFICINAS
Municípios sede dos eventos: Aracati e Limoeiro do Norte

MAIO / 2007

OFICINA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 - 2011
MACRO REGIÃO DO LITORAL LESTE
DADOS DA OFICINA
Data:
Local:
Horário:

24 e 25 de Maio de 2007, (Quinta – feira e Sexta – feira)
Sede Limoeiro do Norte - FAFIDAN
Sede Aracati - Auditório do Liceu
08:00 – 17:30H

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 282 participantes, sendo 122 na oficina de Limoeiro do Norte e 160 em Aracati. O publico
participante envolveu os diversos segmentos entre 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: ARACATI
MUNICÍPIOS PRESENTES: Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Itaiçaba
e Pindoretama

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: Leste/Jaguaribe

DATA: 25/05/07

LOCAL: Aracati
RELATOR: Regilberto José Silva
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO
- Jornada de trabalho excessiva

ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução salarial.
- Lotar os professores na sua área de conhecimento;
- Não superlotação das salas de aulas;
- Dotar as unidades educacionais com estrutura física adequada em todos os níveis de ensino;
- Desvalorização do profissional da
- Discussão ampla com a classe representativa dos professores no que diz respeito a melhoria
educação
salarial;
- Política de valorização aos professores que se destacam efetivamente no trabalho do magistério;
- Atendimento médico para tratamento de doenças oriundas do ofício.
- Implantações de CEFET´s/CENTEC
- Ausência de curso técnico superior - Implantação de curso técnico na região
- Extensão UECE no litoral leste (cidade pólo)
- Políticas educacionais de incentivo a leitura
- Dificuldade de ler e escrever por
- Rever os critérios de avaliação
parte dos discentes
- Professores habilitados e que se identificam com o processo de alfabetização.

- Investimento na capacitação específica para professores alfabetizadores.
- Falta de estrutura física e humana - Aperfeiçoamento do pessoal, através de cursos, treinamentos, oficina
para educação especial.
- Reestruturação das escolas.
- Elevado quadro provisório dos
- Concurso público por área específica
profissionais.
- Interferência político-partidária na - Eleição direta para o núcleo gestor.
educação.
- Dissociar a eleição de diretores da eleição de prefeitos
- Adaptar o currículo as novas tecnologias e as peculiaridades regionais.
- Currículo descontextualizado.
- Abrir mais espaços na parte diversificada da grade curricular.
- Discutir amplamente a construção da proposta curricular.
- Aquisição de microônibus nas regiões para atender aos alunos e acabar de vez com o chamado
-Transporte deficiente
Pau-de-Arara.
- Capacitação com profissionais especializados nessa área
- Construção de escola padrão nos municípios que estão com essa carência. (Fortim)
- Falta de professor especializado em - Excluir gradativamente os atores não professores que atuam como tal, sem o devido diploma e/ou
habilitação.
laboratório e salas de multimídia.
- Remunerar como prêmio o professor que atingir índices positivos capazes de mudar uma realidade
existente. Exemplo professor que alfabetizar 100% de seus alunos.
-Problemas Elétricos nas escolas

- Colocação de transformadores nas escolas públicas estaduais, para resolver os problemas elétricos
nas escolas públicas.

RELATOR: Júnior Barbosa/Marcos Cavalcante (KITO)
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
PROPOSTAS DE AÇÕES

TURISMO e LAZER

- Infra-estrutura deficiente

- Falta de informações aos turistas

- Ampliação do aeroporto de Aracati;
- Duplicação da CE-040 (Aquiraz-Aracati);
- Reforma da ponte Juscelino Kubitschek;
- Reforma e construção de estradas vicinais que liga os centros urbanos aos pontos turísticos;
- Construção de estradas municipais
- Construção do Centro de Convenção Regional
-Dotar os locais turísticos com equipamentos
-Apoio a implementação do projeto monumento para revitalização do sítio histórico de Aracati.
- Modernização das barracas das praias
- Dotar os locais turísticos com equipamentos e mão-de-obra qualificada.
- Sinalização turística nas rodovias e cidades da região. (Luis Fálio de Sales - infra-estrutura e
urbanismo – Aracati)

- Confecção de material promocional (DVD, folders, banners, lâminas) e divulgação das potencialidades
turísticas da Costa Leste.
- Falta de apoio ao turismo religioso - Apoio ao turismo religioso
- Capacitação para o turismo sustentável.
- Baixa capacitação
- Dotar os locais turísticos com mão-de-obra qualificada
- Capacitação dos guardas e monitoramento das áreas destinadas ao lazer.
- Falta de eventos culturais
- Construção de avenidas e praças com área para exercícios físicos na beira dos rios.
- Falta de acesso coletivo da cidade - Facilitar acesso de pedestres a praia e as barracas
/ interior e interior / cidade por meio - Criação de mais terminais em pontos apropriados e criação e regularização de cooperativas coletivas
de cooperativas credenciadas
em pontos da cidade para a região praieira e região praieira para a cidade.
- Falta marketing turístico.

- Falta de programa e equipamento
de atividades para crianças, jovens,
adultos e idosos.
- Falta de locais apropriados para o
llazer (cinema, cine e teatros)
CULTURA
- Falta de apoio financeiro aos
eventos municipais e regionais.
- Formação de platéia
- Equipamento e espaços culturais
e divulgação.
- Melhor definição do que é “Mestre
da Cultura”.
- Políticas Públicas voltada para
cultura.
- Curso para profissionalização dos
artistas.
- Capacitação para gestores
culturais.
- Conservação do patrimônio
histórico arquitetônico.

- Criação de uma Política e programa de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.
- Construção de infra-estrutura e equipamentos apropriados ao lazer (praças, cines, teatros, parques
infantis, parques arborizados e ciclovias)
- Apoio financeiro e logístico aos eventos municipais e regionais e continuação dos editais.
- Criar programas de possibilitem o acesso da população a bens, produtos e serviços de ordem cultural.
Ex. levar o artista a onde o povo está.
- Teatro lotados com sala de exposição (espaço multimídia)
- Ampliar o conceito sobre o Programa Mestre da Cultura incluindo atores que necessariamente seriam
artesão.
- Criação de mecanismo e institucionalização das ações (Conselho Municipal de Cultura).
- Incluir no programa de profissionalização do CEFET.
- Instituir cursos técnicos para formação de gestores culturais e capacitação em elaboração de projetos
para captação de recursos financeiros.
- Destinar políticas públicas para esta finalidade.

- Construção de infra-estrutura e equipamentos apropriados ao lazer (praças, cines, teatros, parques
- Falta de locais apropriados para o
infantis, parques arborizados e ciclovias)
lazer (cinema, cine e teatros)
- Construção de avenidas e praças com área para exercícios físicos na beira dos rios.
- Falta de eventos culturais
- Incentivo e financiamento a eventos culturais (Ex:Festivais da Terra)
ESPORTE
- Falta de espaço para atividade - Construção: Vila Olímpica, quadras cobertas, quadras poli-esportivas, pista de atletismo, pista de
física no meio urbano rural.
skate, galpão para jogos de mesa.
Falta
infra-estrutura
para
-Garantir transporte para deslocamento de professores
deslocamento de professores.

- Falta de estádio de futebol
- Falta de Programas específicos
para crianças, jovens e idosos
- Falta de qualificação dos professores
-Falta de material para execução de
atividades
- Falta de incentivo ao esporte
náutico no Rio Jaguaribe
- Falta de incentivo a alimentação mais
saudáveis nas cantinas das escolas.
- Falta de nutricionista monitorando
a alimentação nas cantinas
AÇÕES INTERSETORIAIS

-Saneamento e Urbanização

- Construção de estádio de futebol – Fortim
- Construção de lance de arquibancadas no Estádio Aracati.
- Capacitação para os profissionais da área do esporte.
- Aquisição de material para manter as atividades esportivas nos municípios
- Programa de incentivo ao esporte náutico
- Recursos financeiros (Bolsa) para orientadores das oficinas de integração à sociedade.
- Material para funcionamento de cantinas de centro para juventude
- Que seja prioridade a inclusão das ações do produtor para o desenvolvimento das ações de
desenvolvimento do turismo no Litoral Leste.
- Infra-estrutura;
- Saneamento;
- Destino final do lixo das regiões;
- Urbanização da margem direita do Rio Jaguaribe na sede do município de Aracati
- Gestão do artesanato voltada para o turismo

- Artesanato e turismo
- Comunicação entre a sociedade
- Criação de uma ouvidoria e de um Conselho do Patrimônio Histórico em cada município.
civil e a instituição pública.
- Postos de policiamento preventivo e ostensivo juntamente com posto de salva-vidas em todas praias,
- Falta de segurança
pólos do litoral leste (policiais qualificados para atendimento ao turista) e operação férias.
- Saúde – falta de atendimento nas
- Postos de saúde 24h equipados nas praias turísticas
praias turísticas
- Capacitação técnicas e tecnológica e escolas profissionalizantes
- Falta de educação com qualidade
- Construções de colégios novos para que os alunos tenham maior aproveitamento na aprendizagem,
- Campanhas preventivas contra a exploração sexual e fiscalização passíveis de multas; políticas
- Exploração sexual
públicas de combate; atuação mais eficaz dos juizados, Ministério Público e Conselho Tutelar.

RELATOR: Ângela Gurgel Jereissati
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social
PROPOSTAS DE AÇÕES

Crianças e Adolescentes
- Alto índice de dependência - Centro de Reabilitação Regional para dependentes químicos;
química entre adolescentes
- Abrigo Regional em Aracati para adolescentes com vínculos familiares rompidos.
Insuficiência
atendimento;
- PROARES

da

rede

de

-Constituição da Rede de Apoio Social em nível local e regional (Criação de Fóruns);
- Rever os critérios de inclusão de municípios de pequeno porte e ampliar a participação no
PROARES;
- Garantir o PROARES II para ações de geração de renda e implantação e implementação dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

- Desarticulação entre programas
- Continuidade e fortalecimento aos Encontros Regionais de gestores e técnicos da Assistência Social
sociais e políticas públicas básicas
Benefícios Eventuais
Despesas
com
benefícios
eventuais (auxílio funeral, etc.),
assumidos
somente
pelo
municípios,
quando
também Co-financiamento estadual para Benefícios Eventuais
deveriam ser assumidos pelo
Estado
Segurança Pública
- Fortalecimento das guardas municipais
- Falta de equipamentos, policiais,
- Equipar e manter o aparato policial
viaturas;
- Batalhão da Polícia Militar na 7ª Região
- Falta de pessoal preparado para - Concurso para aumentar o efetivo
abordagens adequadas;
- Cursos de capacitação continuada para policiais.

- Inexistência de Delegacia da
Mulher, considerando a população Implantação e implementação da Delegacia da Mulher.
do município pólo.
- Falta de cadeia pública regional

- Construção de Cadeia Pública Regional para 150 internos

RELATOR: Andréa/Amália Gonçalves Arruda
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO
Atenção Básica
- Deficiência na infra-estrutura das
Unidades Básicas de Saúde (U.B.S)
- Falta de profissional médico.
- Subfinanciamento da atenção
básica.
- Insuficiência do elenco de
medicamentos da atuação básica.
- Paralisação do pólo de educação
permanente.
- Morosidade de retorno dos
resultados de exames (LACEN) e
consultas ambulatoriais.
Atenção Secundária/Terciária
- Insuficiência na oferta dos
serviços
de
média
e
alta
complexidade nos processos de
regionalização (micro e macro)

ÁREA TEMÁTICA: Saúde
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Custear a manutenção e ampliação da atenção básica (equipamentos e infra-estrutura) em regime
de parceria das três esferas governamentais.
- Agilizar o cadastro de reserva único para o concurso do PSF.
- Redimensionar o financiamento da municipalização.
- Ampliar e garantir o elenco de medicamentos da atenção básica de acordo com a série histórica e
perfil epidemiológico do município.
- Ativação do Pólo de Educação.
- Agilizar as respostas de diagnósticos fortalecendo parcerias.

- Ampliar, atualizar e garantir os serviços de média e alta complexidade.

- Sucateamento dos hospitais
(equipamentos, recursos humanos
especializados,
estrutura
especializados, estrutura física).
- Deficiência no controle e avaliação
da auditoria.
- Insuficiência do teto financeiro
para atenção secundária e terciária.
- Inexistência ou insuficiência de
equipamentos que garantam a
qualidade
no
atendimento
hospitalar.
- SAMU inoperante na região.
- Deficiência na qualidade de
assistência prestada nos CAPS
relacionado
com
Recursos
Humanos e manutenção.
- Inexistência de CAPS ADL
(problema gravíssimo de drogas na
região litoral leste) dependentes
químicos de drogas lícitas e ilícitas)
- Deficiência para referência na alta
complexidade
- Dificuldade na manutenção do
CEO
Questão Emergencial
- Leitos de UTI

- Garantir recursos para o funcionamento adequado dos hospitais

- Contratação e capacitação de médicos auditores, assim como de uma equipe específica.
- Revisão e ampliação dos valores dos tetos financeiros hospitalares.

- Aquisição de equipamentos hospitalares adequados e modernos.
- Agilizar a operacionalização do SAMU.
- Avaliação e ampliação nos recursos destinados ao CAPS

- Habilitação de CAPS AD para o litoral Leste (construção, recursos humanos, equipamentos).

- Ampliação nas referências na lata complexidade
- Ampliação e regularidade nos recursos destinados ao CEO

Sugestão: Implantar com urgência os hospitais Pólos para que possamos ter uma maior resolutividade da média complexidade e assim
reduzirmos a demanda reprimida para leitos de UTI. - Rolefic Bandeira – Aracati.

IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Agronegócio, Agricultura Familiar, Infra-estrutura,Indústria
e Comércio, Ciência e Tecnologia
PROPOSTAS DE AÇÕES

AGRONEGÓCIO
- Programa de apoio à cadeia produtiva do pescado
- Construção de Parques de Exposição Regional
- Programa de apoio à agroindústria
- Implantação de Desenvolvimento Agrícola de Mata Fresca (Aracati)
- Deficiência de estrutura e serviço de
- Programa de Apoio à cadeia produtora da apicultura/fruticultura/ carcinicultura/avestruz/
apoio ao agronegócio.
algicultura/ostricultura/mandioca
- Apoio a criação de cooperativas nas regiões.
- Apoio a implantação do pólo de fruticultura agroleste.
- Instalação do pólo agroindustrial no distrito de mata Fresca em Aracati.
AGRICULTURA FAMILIAR
- Aquisição de tratores e implementos para os sindicatos dos trabalhadores rurais
- Apoio à produção das charqueadas
- Desburocratização para acesso à exploração da agricultura familiar.
- Programa de fortalecimento de assistência técnica (agentes rurais)
- Falta de política de apoio à agricultura
- Fortalecimento do Programa Hora de Plantar
familiar
- Criação da Escola da Pesca na Regional.
- Programa de Cursos de capacitação do Pequeno Produtor Rural.
- Programa de apoio aos assentamentos rurais na região.
- Viabilizar recursos para o setor, com criação de cooperativas e tratores para o beneficiamento
IINDÚSTRIA E COMÉRCIO
- Construção de Centro de Convenção na região
- Deficiência de políticas na área da
- Apoio à construção de áreas de comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas
indústria e comércio
(artesanato)

- Construção e reforma de Centros de artesanatos na região.
- Programa de atuação industrial para a região
- Incentivo a micro e pequena indústria
- Construção de abatedouro e frigorífico industrial na região
- Construção de Porto Seco Regional (Facilitar Exportação)
- Inclusão do Aracati no plano de desenvolvimento industrial do Ceará
INFRA-ESTRUTURA
VIÁRIA/AEROVIÁRIA/COMUNICAÇÃO
- Construção da estrada: Jaguaruana-Itaiçaba-Aracati (S. José via Boca de Forno)
- Duplicação do trecho Iguape – Aracati
- Construção do trecho CE-040 a BR-116 (via Serra do Felix)
- Construção do Trecho Cacimba Funda-Cajazeras
- Construção do Trecho Córrego dos Fernandes-Santa Tereza
- Infra-estrutura deficiente da Malha - Construção Córrego do Retiro-Ce praias Majorlândia e Quixaba
Viária da Região
- Construção CE 040 – Tanques
- Construção Palhano-CE 123 (via Tabuleiro do Luna)
- Dragagem do Rio Jaguaribe da Foz até a barragem do canal do trabalhador
- Construção da estrada que liga a comunidade de Redonda a Retiro Grande em Icapuí.
- Viabilização da estrada (Aracati-Jaguaruana)
- Escoamento de produção ribeirinha
- Deficiência na infra-estrutura aeroviária - Ampliação e modernização do aeroporto do Aracati
Deficiência
infra-estrutura
de
- Construção de torre de antenas para celulares.
comunicação
INFRA-ESTRUTURA
ENERGIA/RECURSOS HÍDRICOS
- Deficiência de energia rural

DE
- Ampliação da rede elétrica trifásica na região com substituição de 50% dos transformadores.
- Programa de incentivo às energias alternativas

- Construção de canal Jaguaruana – Icapuí
- Construção do açude das Amarelas (Beberibe)
- Construção da adutora Barragem de retenção do Jaguaribe (Boca Forno – Itaiçaba)
- Deficiência na distribuição e utilização - Transferência de Água do Canal do trabalhador para as lagoas da região
dos recursos hídricos
- Elaboração de Projeto de Pequenos Barragens na Região
- Construção de adutora para Distritos: Serrote/Camurim/Rancho do Povo (Itaiçaba)
- Construção de Espigões para proteção das populações praianas.
- Construção adutora: Cajazeiras/Cacimba Funda/Mata Fresca/Tanque do Lima
PESCA
- Pesca
- Estruturar equipamentos para proporcionar o desenvolvimento da pesca
Ciência e Tecnologia
- Apoio à implantação de campus avançado da UECE
- Adequação de cursos para pescadores e agricultores/carpintaria naval/mecânica
- Fraca base tecnológica na região
- Implantação de município digital.
- Apoio à instalação de rastreadores nos barcos pesqueiros da região (controle da pesca da
lagosta).
- Uece
- Implantação de uma unidade em Aracati.

RELATOR: Maria Cecília Silvestre
IDÉIA – FORÇA: Economia para uma vida melhor
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Habitação, Saneamento, Meio Ambiente
PROPOSTAS DE AÇÕES

SANEAMENTO BÁSICO
- Falta de rede de saneamento
básico em todos os municípios - Elaborar e implantar um programa completo de saneamento básico nas cidades (coleta, drenagem,
tratamento).
(Pindoretama).

- Drenagem de águas pluviais nas
cidades, e drenagem nas encostas
das falésias da praia.
- Rede de distribuição não atende
toda a população.
- Falta de reservatórios de água
(poços, cisternas) na zona rural.
Falta
de
banheiros
nas
residências, principalmente na zona
rural.
HABITAÇÃO
- Déficit habitacional nas sedes,
periferias e na zona rural.
- Incidência de moradias em áreas
de risco e em condições precárias.
- Inexistência ou falta de aplicação
dos PDDU’s
- Baixa qualidade das habitações
existentes.
MEIO AMBIENTE
- Ocupação desordenada da área
litorânea
por
veranistas
e
equipamentos turísticos (dunas e
falésias)
- Expansão da carcinicultura na
zona de interface terra – mar
(ecossistemas frágeis) protegidos
por Lei.
- Destruição do manguezal.
- Desequilíbrio ambiental.
- Existência de lixões, provocando a
degradação ambiental.

- Elaborar e implantar um programa de drenagem nas cidades.
- Ampliação da rede de distribuição de águas para toda a população (urbana e rural).
- Construção de reservatórios, perfuração de poços e construção de cisternas para a zona rural.
- Programa de apoio à implantação de banheiros / sanitários para atender carência nas periferias das
cidades e zona rural, através de agentes de saúde e ONG’s.

- Constituição de um fundo para a construção de casas, que pode ser em forma de mutirão.
- Garantir a participação das Associações de Moradores na gestão para a aplicação eficiente dos
recursos.
- Criação ou atualização e aplicação dos PDDU’s.
- Garantir a qualidade das habitações de acordo com as necessidades das famílias.

- Ordenamento do uso e ocupação da área litorânea – PDDU.

- Definir áreas para o desenvolvimento da carcinicultura, e fazer cumprir a legislação vigente,
principalmente para APP’s (manguezais, no caso)

- Instalação de aterros sanitários com coleta seletiva e reciclagem;

- Estudo de viabilização de consórcio entre municípios com programa de educação ambiental.
- Poluição dos recursos hídricos e
do solo, por falta de consciência - Definir programas amplos e contínuos de educação ambiental, e implantar, de acordo com cada
contexto local, incentivando práticas de recuperação dos ambientes degradados.
ambiental.
- Fortalecimento dos órgãos competentes para maior eficácia no cumprimento da Lei (ampliar o quadro
Pesca
predatória
e
não técnico);
cumprimento da legislação vigente. - Criação de APA’s;
- Incentivar criação viveiros de mudas para reflorestamento
OUTRAS PROPOSTAS
- Para preservação do rio Jaguaribe, uma equipe com uma lancha para monitorar a degradação e
- Preservação do rio Jaguaribe
promover a educação ambiental entre Fortim e Aracati.
- Manutenção Sítio Histórico
- Manutenção e reforma do Sítio Histórico da Cidade.

RESULTADOS DA OFICINA
Sede:LIMOEIRO DO NORTE

MUNICÍPIOS PRESENTES: Alto Santo, Jaguaruana, Morada Nova, Palhano,
Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Ererê, Iracema,
Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Pereiro, Potiretama

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: Litoral leste e Jaguaribe

DATA: 24/05/07

LOCAL: Limoeiro do Norte
RELATOR: MICHEL-MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA
IDÉIA – FORÇA:

ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior

TEMA CRÍTICO

PROPOSTAS DE AÇÕES

- Formação continuada insuficiente

- Formação continuada e acompanhada
- Adequação da estrutura física, respeitando as modalidades de ensino e as diferenças (construir
escolas padrão, (ex. CEI, Liceu)
- Equipamentos adequados
- Obrigatoriedade da avaliação institucional nas escolas públicas no Ceará (lei)
- Incluir no Currículo Escolar, na parte diversificada, uma disciplina que envolva a família e os filhos

- Estrutura física inadequada
- Falta de avaliação institucional
- Pouca participação da família
- Alto índice de analfabetismo de
adulto
- Falta de domínio da leitura e
escrita
- Ausência de merenda escolar no
Ensino Médio
- Repasse atrasado e cota
insuficiente do transporte escolar
- Inexistência do Plano de Cargos e
carreira

- Implantar um Programa para EJA (profissionais habilitados, com avaliação e acompanhamento)
- Programa de apoio aos municípios no aspecto de leitura e da escrita (avaliação feita pela
universidade)
- Criar um Programa para oferta da merenda escolar
- Garantir o repasse em tempo hábil e ampliação das cotas
- Implantação do Plano de Cargos e Carreira para os Profissionais da Educação

- Falta de acesso às novas
- Capacitação continuada nas novas tecnologias
tecnologias (professores e alunos)
- Falta de cursos profissionalizantes - Implantação de cursos profissionalizantes conforme vocação do local ou região para alunos
matriculados (Ensino Médio) e professores
- Falta de novos cursos de nível
- Expansão de Campus no interior com oferta de novos cursos
superior (interior)
- Pouca relação da universidade
- Redimensionar os projetos de formação (estagio, currículo)
com o sistema na escolar
- Possibilitar condições – formação e infra-estrutura aos professores da rede pública para o trabalho
- Educação Inclusiva
com crianças e adolescentes
- Desemprego
- Capacitação profissional de acordo com o mercado e potencialidades regionais

RELATOR: Eliane
IDÉIA – FORÇA:
TEMA CRÍTICO
Cultura
- Ausência de espaços culturais que
contemplem as diversas leituras
artísticas (cinema, artes, teatro,
dança, música)
- Falta de Compromisso dos
empresários locais no investimento
(patrocínio/apoio) das atividades
artístico/Culturais
- Ausência por parte do poder
público e do Legislativo em
priorizar/executar no orçamento um
maior percentual para as ações
esportivas, artísticas e culturais

ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Implantação de Centros Culturais ou Pontos de Cultura devidamente equipados em cada município
- Criar mecanismos por parte do Poder Público para sensibilização (Seminários, Fóruns, encontros)
junto aos empresários
- Conscientizar / divulgar as Leis de Incentivo à cultura
- Reestruturar, capacitar os conselhos municipais de cultura e os fóruns regionais para que possam
atuar como interventores das dotações orçamentárias
- Priorizar o acréscimo de verbas no orçamento estadual destinadas ao investimento no interior do
Estado

- Falta de apoio à comercialização e
a
promoção
da
produção
artístico/cultural (artesanato) e esportiva
- Ausência de uma definição por
parte do Governo de viabilizar a
participação de artesãos, artistas e
esportivas (Produções artísticas),
em eventos estaduais, nacionais e
internacionais.
- Ausência de uma política de
reafirmação,
valorização
e
financiamento dos grupos e artistas
e manifestações populares
Ausência de Centros de
Capacitação e formação regional
voltados para todas as leituras
artísticas/culturais
(Técnicos,
iluminadores, professores, etc.)

- Criar mecanismos de financiamento e promoção para produção de eventos/ações artística,
esportiva e cultural da Região Jaguaribana.

- Criar uma dotação especial para os setores específicos das secretarias de governo para
financiamento/investimento da participação dos atores nos diversos eventos

- Criar programas/projetos específicos

- Aproveitamento dos espaços públicos existentes nos finais de semana para implantação de cursos,
seminários e oficinas

- Criar novas bibliotecas, reestruturar e aumentar o acervo de bibliotecas públicas/escolas já
- Ausência de bibliotecas públicas existentes
na zona urbana e rural
- Desenvolvimento de uma política de incentivo a leitura
- Implantar a biblioteca ambulante regional (Roladeiras do saber)
- Ausência por parte do Estado de
uma política de formação de - Formar difusores de cultoras
difusores culturais
- Ausência na grade curricular do
ensino fundamental e médio de - Inclusão na grade curricular da rede pública da disciplina arte e cultura
uma disciplina artística/cultural
- Falta de um inventário e
tombamento
dos
bens
do
patrimônio material e imaterial da - Executar um mapeamento do patrimônio edificado e imaterial da Região Jaguaribana para tombamento
região

- Ausência de oficinas estruturadas
para conserto e manutenção de
instrumentos musicais
- falta de equipamentos para os
centros culturais e pontos de cultura
(iluminação,
audiovisual,
instrumentos musicais)
Turismo
- Ausência de uma política voltada
para o desenvolvimento turístico do
Vale do Jaguaribe (Baixo e Médio)
- Falta de infra-estrutura para o
desenvolvimento do turismo do Vale
Jaguaribe (acesso, saneamento,
instalações, equipamentos para
prática de esportes aquáticos, de
aventura,
ecoturismo rural
e
religioso
- Falta de preparo/capacidade da
área
empresarial,
gestão
governamental
e
técnica/profissional
- Ausência do inventário da oferta
turística
(potencialidades)
da
Região
- Ausência de uma divulgação
sistemática do artesanato, turismo e
eventos

- Montar uma parceria do Estado com os órgãos municipais
- Criar um consórcio regional em parceria com a iniciativa pública/privada e com a Sociedade Civil
organizada para instalação, implantação e funcionamento de oficinas especializadas

- Ausência de um calendário
turístico/cultural
da
Região
Jaguaribana e de apoio financeiro
dos eventos tradicionais em cada

- Criar um consórcio regional para definição de um calendário turístico e cultural único da Região
Jaguaribana
- Buscar apoio financeiro na iniciativa privada e no setor público
- Identificar cada evasão nos município e priorizar investimentos em parceria com o Estado

- O Estado dotar os Centros Culturais já existentes para o seu pleno funcionamento e atendimento
das classes e manifestações artísticas,

- Criar roteiros turísticos para fortalecer o turismo na Região Jaguaribana

- Estruturar os pontos turísticos da região através de obras, capacitações e investimentos para
consolidação dos pontos turísticos citados

- Formatar cursos, palestras, seminários e formação técnica

- Identificação das diversas potencialidades, estudo e levantamento dos equipamentos políticos
realizados pelo Estado.
- Criar uma campanha publicitária voltada para a difusão (de forma sistemática) do artesanato, do
turismo e de eventos da região

município
Esporte
- Falta de manutenção dos
equipamentos (Vilas Olímpicas e
escolas) construídas pelo Estado
- Falta de mão de obra qualificada
para desenvolver as atividades
ligadas ao esporte e lazer
- Ausência de equipamentos
esportivos na zona urbana e rural
- Descontinuidade das Olimpíadas
Estudantis regionais, bem como de
outros eventos de caráter regional

- Inventariar os equipamentos existentes na região e promover seu funcionamento e manutenção
- Criar cursos para formação de técnicos especializados nas atividades voltadas para o esporte e
lazer
- Dotar os distritos e vilas rurais equipando-os
- Providenciar levantamento de carências junto aos gestores municipais
- Fazer com que o CREDE assuma a realização dos movimentos esportivos estudantis
- Sensibilizar as ligas esportivas e prefeituras municipais para retomarem as olimpíadas regionais

RELATOR: Adriana Pinheiro Gomes
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social – Segurança Pública e Justiça Social
PROPOSTAS DE AÇÕES

Assistência Social
- Assessoria Técnica Insuficiente

- Implantar Núcleos Regionais de Assessoria Técnica
- Capacitação e Assessoria sobre o orçamento criança

- Ausência de programas de
atendimento especializados na área - Implantar Centros de Referencias Especializados – CREAS – na Região
de Assistência Social
- Ausência de programas de - Implantar casa abrigo para crianças e adolescentes na Região
retaguarda
de
crianças
e
- Implantar Centros (Educacionais) Regionais para Adolescentes Infratores
adolescente em âmbito Regional
- Geração de emprego e renda voltado para a mulher chefe de família, com base nas potencialidades
- Desestruturação Familiar
locais e regionais

- Uso abusivo de drogas lícitas e
ilícitas.
- Uso de Bolsa família como
programa Assistencialista e eleitoreiro
- Ausência de critérios para a
distribuição
dos
benefícios
eventuais entre os municípios
- Precariedade no Atendimento ao
Deficiente (PPD)
- Limitação do co-fiinanciamento da
política do idoso nos municípios
- Inoperância dos conselhos
Segurança Pública

- Regatar a convivência familiar, valores sociais, culturais,humanos e religiosos
- Implantar Centros Regionais de Apoio e Recuperação para crianças e adolescentes drogaditos e
alcoolistas
- Utilizar o Programa Bolsa Família como monitoramento das condicionalidades Saúde e Educação
- Definir e cumprir critérios para a concessão de benefícios eventuais (cestas básicas, urna funerária,
óculos, cadeira de rodas, etc.)
- Acessibilidade adequada dos PPD’S
- Ampliar o número de profissionais e garantir capacitação continuada
- Ampliar ro co-financiamento para todos os municípios na política para o idoso
- Capacitação continuada dos conselheiros para o efetivo exercício do controle social

- Implantar Delegacias Regionais de defesa dos direitos da mulher
- Aparelhamento das policias civil e militar
- Alto índice de violência em geral
- Ampliar o nº de defensores públicos, juizes e promotores.
na região
- Implantar Delegacias de Polícia em todos os municípios com capacidade para atender as demandas
- Implantar delegacias regionais de defesa dos direitos da criança e do adolescente
- Despreparo/baixa remuneração -Capacitação continuada para a humanização do atendimento e ampliar a capacidade investigatória
dos profissionais da área de
- Ampliar o nº de CCDS (Conselhos Comunitários do Desenvolvimento Social) nos municípios da
Segurança Pública
região

RELATOR: Marcelo Uchoa
IDÉIA – FORÇA:Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO
- Farmácias Populares

ÁREA TEMÁTICA: Saúde
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Implantar farmácias populares nos municípios

- Humanização do atendimento

- Faltam veículos e ambulâncias
- Inexistência de um Instituto
Médico Legal (IML)
- Inexistência de um Hospital
Regional (Atenção secundária)
- Ampliar educação em Saúde,
disponibilizando
materiais
educativos
- Carência de material médico
hospitalar
Falta
de
equipamentos
hospitalares
- Falta de estrutura adequada em
algumas unidades de saúde
- Falta laboratório regional
- Falta de Centro Especializado
Odontológico CEO
- Falta CAPS
- Desativação de hospitais
- Falta de recursos para cobrir na
totalidade o atendimento primário
- Lista de medicação básica restrita

- Capacitação em gestão de pessoas na qualidade do atendimento
- Aquisição de ambulâncias equipadas
- Aquisição de veículos para Equipe PSF
- Aquisição de veículos para ações de endemias e vigilância sanitária
- Aquisição de veículos para Agentes de Saúde da zona rural (motoneta)
- Implantar um IML Regional
- Implantar Hospital Regional com atendimento especializado
- Contratar profissionais especializados
- Implementar as campanhas de vacinas
- Criar programa de garantia sistemática de material médico-hospitalar (insumos)
- Aquisição de novos equipamentos e substituição dos equipamentos obsoletos, para os hospitais
públicos municipais
- Reformar, ampliar e construir, unidades de saúde de acordo com os padrões exigidos pelo Ministério
da Saúde
- Descentralização do LACEN
- Implantar CEO nos municípios
- Implantar um CAPS para os municípios (doenças mentais; infantil e dependentes químicos)
- Ativar a unidade hospitalar de Morada Nova e credenciar a mesma
- Injeção de recursos
- Ampliar a lista de medicação básica afim de contemplar o tratamento de outras doenças específicas
(controle de Colesterol, doenças Renais etc.)

- Falta de atendimento de urgência
- Implantar um SAMU regional
móvel

RELATOR: Abdias
IDÉIA – FORÇA:

ÁREA TEMÁTICA: Agropecuária

TEMA CRÍTICO

PROPOSTAS DE AÇÕES

- Fortalecimento das instituições direcionadas à atração de investimentos (Instituto agropólos)
- Incentivo à implantação de indústrias de agronegócio e revitalização das existentes, inclusive focado na
agricultura familiar
- Regularização fundiária (titulação de terras)
- Agilidade no Programa Crédito Fundiário
- Dificuldade do acesso à terra
- Reestruturação dos assentamentos rurais
- Ampliar e melhor distribuir os recursos do FECOP, BNDS e PSJ para os assentamentos
- Deficiência no acesso às inovações - Parcerias no fortalecimento das instituições de P&D
tecnológicas
- Incentivo à modernização
- Deficiência na defesa sanitária dos - Fortalecimento do Sistema de Defesa Agropecuária do Estado
produtos da agropecuária
- Facilitar o acesso dos pequenos produtores às novas tecnologias do mercado
- Criar mecanismos para solucionar o endividamento dos agentes produtivos do setor
- Ampliar o Programa de Assistência Técnica Pública
- Implanta a CEASA Regional
- Deficiência no apoio à produção
- Criar a Central de Recepção de Embalagens de agrotóxicos vazias
agropecuária
- Desburocratizar a outorga d´água
- Criar um Programa de Melhoramento Genético de produtos agropecuários
- Implementar programas de pesquisa agropecuária
- Alta concentração de renda e
- Melhor distribuição de renda e reforma agrária
fundiária
- Burocracia no acesso aos projetos
- Acesso e facilidade aos programas de agricultura familiar
voltados para a agricultura familiar
- Falta implementação dos Projetos - Executar os projetos públicos produtivos (complexo Castanhão, Tab. De Russas, Jaguaribe, Apodi)
Públicos produtivos
- Revitalizar os projetos públicos existentes
- Falta política
agroindústria

direcionada

à

- Construção e recuperação da estrada que liga Potiretama a Rodolfo Fernandes (RN); Ererê a Encanto
(RN), Potiretama-Iracema; Pereiro-Ererê; BR-116 a Curupati; BR 116 – Flores – Quixeré- Cabeça de
Santa Cruz – Km 60 (RN); Est. Morada Nova – Banabuiu (80km); Jaguaribe – Jaguaretama – Banabuiú;
- Deficiência na infra-estrutura de Tomé (limoeiro) – Lagoinha-Quixeré
- Ramal Ferroviário de Quixadá a Limoeiro
transporte
- Recapeamento da estrutura que liga Felipa de ????? ao Distrito de Lagoa Grande 36 km
- Recapeamento da estrada que liga localidade de Lagoa Funda a Boa Abuy e de Boa Abuy a ???? em
Ibicuitinga 75 km
- Construção da barragens estruturantes:
. Rio Figueiredo
. Barra do Riacho do Feijão (MN, IB, Quixadá)
. Riacho do Tapuio (MN)
- Deficiência de infra-estrutura - Criação do 3º Rio (Jaguaribe) hídrica
- Socialização da água do canal de integração para as comunidades rurais e canal do trabalhador
- Perenização do Riacho Araibu (Russas)
- Transposição água Banabuiu - Serrote do Mato (Itana)
- Ampliação do açude do Chile (MN)
- Criação de um programa de construção de cisternas de placas para a área rural
- Falta infra-estrutura (insumo para
- Construção de canal adutor – Gasoduto para a região (Aracati-Iguatu) com ramal para Quixadá
comércio, serviços e indústria)
- Universalização de eletrificação rural
- Deficiência infra-estrutura energia e
- Ampliação da telefonia fixa na zona urbana e rural
comunicação
- Cobertura em toda a região com bom sinal de telefonia móvel
- Redução na carga tributária
- Informalidade do Setor
- Organização e capacitação da classe empreendedora do setor
- Falta de cursos de níveis superior e
técnico direcionados para atividades - Criar cursos direcionados para as atividades desenvolvidas na região
vocacionais na região

- Deficiência de políticas de atração
de investimento que valorizem o - Fortalecer as políticas de atração de investimento para a região
homem.
- Falta de incentivos para ampliação - Criar mecanismos e incentivos para instalação de indústrias na região (leite, frutas, peixe, mel,
do setor
castanha, carne, peles/couros, minerais e outros produtos e atividades)
- Permanência do homem no campo - Implantar projetos alternativos de desenvolvimento adaptados às condições de semi-árido. (Ex.
Mandalas, agroflorestas, sistema agrossilvopastoril e barragens subterrâneas)

RELATOR: Antônio
IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO
Meio Ambiente
- Uso indiscriminado do agrotóxico

ÁREA TEMÁTICA: Habitação, Saneamento e Meio Ambiente
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Implementar programa de educação ambiental rural
. Atuar de forma eficaz no processo de fiscalização (SEMACE e outros)
- Falta de aplicação das leis
. Atuar junto aos órgãos federais e municipais no processo de fiscalização.
(receituário agrônomo e desc. De
embalagens.
. Exigir dos fabricantes e comerciantes de agrotóxicos a construção de locais adequados de acordo
com a legislação.
- Contaminação dos alimentos
. Implementar políticas e substituição do isso de agrotóxicos (orgânicos)
- Desmatamento
. Uso de madeira para cerâmica e - Implementar programa de educação ambiental rural
carvão.
- Implementar programas de reflorestamento nas matas ciliares.
- Incentivar o uso da lenha da roda do cajueiro em substituição da mata nativa.
. Assessoramento mata ciliar
- Exigir das empresas áreas para plano de manejo florestal
- Não cumprimento da reserva legal
nos
perímetros
irrigados
da - Exigir imediatamente o cumprimento da reserva legal em todos projetos em especial a chapada do
Chapada do Apodi e Tabuleiro de Apodi e Tabuleiro de Russas.
Russas

- Uso abusivo da lavra mineral:
(argila,
areia,
pedra
para
pavimentação.
- Poluição dos mananciais (lixo,
esgotos,
pecuária,
vazantes,
carcinacultura)
- Degradação das nascentes
Poluição
e
contaminação
provocadas por matadouro público
e cemitérios
Saneamento
- Falta esgotamento sanitário
- Crise no sistema municipal de
saneamento
por
falta
de
capacidade de investimento em
infra-estrutura.
- Falta aterro sanitário.
- Falta operação e manutenção dos
aterros existentes.
- Existência de lixões em locais
inadequados.
- Ausência da universalização dos
abastecimento de água tratada
- Ausência de políticas de
drenagem pluvial
- Déficit habitacional

- Fiscalizar o uso de lavra mineral de forma eficiente.
- Construção, operação e manter os aterros sanitários respeitando as áreas de preservação
permanente (APP).
- Fazer cumprir o código florestal e demais legislação pertinentes.
- Promover programa de recuperação as áreas de nascentes.
- Elaborar diagnóstico sobre operação, construção e localização dos matadouros e cemitérios visando
orientar os municípios.
- Construir e adequar sistema de esgotamento sanitário.
- Implantar Programa de Modernização e adequação dos Sistemas Municipais de saneamento em
parceria com os municípios.

- Construir e adequar aterros sanitários consorciados, com usinas de triagem e com postagem

- Implantar sistema de abastecimento (tratamento, distribuição) para todos
- Implantar Programa de Drenagem Pluvial em todos os municípios.
- Construir casas atendendo as condições dignas de habitabilidade (infra-estrutura, lazer, esporte,
justiça, saúde, educação)
- Substituir todas as casas de taipa por alvenaria

- Qualidade digna de moradia
- Concentração de habitação sem
- Agregar ao sistema habitacional política de ocupação, emprego e renda
condições de sobrevivência
- Falta políticas para manter o - Fortalecer a agricultura familiar condicionando a permanência do homem no campo através de crédito

homem no campo

subsidiado, assistência técnica, capacitação, comercialização, ampliação das vagas e valor do seguro
safra
- Rever os processos de licenciamento ambiental para construção em áreas de preservação
- Especulação imobiliário em área
permanente, coibindo os licenciamentos irregulares
de proteção permanente
- Fortalecer a SEMACE em ações de transferência e fiscalização perante a sociedade

RELATOR: Gina Eugênia Girão
IDÉIA – FORÇA: Gestão ´Ética, Transparente e Participativa

TEMA CRÍTICO
- Falta de quitação de tributos
municipais
por
empresas
contratadas pelo Estado
- Falta de apoio técnico, logístico,
informativo e proj. sustentáveis para
Associações
- Falta de protagonismo social
- Associações formadas com
objetivos político-partidários e/ou
interesses particulares
Demasiada
exigência
de
documentos para legislação e
prazos curtos de vigência
- Falta de instrumentos/mecanismos
de efetivação da transparência
- Falta de continuidade das políticas
públicas
de
planejamento,
monitoramento e controle
- Fragilidade de Conselhos/Fóruns

ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Política Institucional e
Desenvolvimento Sustentável
PROPOSTAS DE AÇÕES

- O estado deve exigir a quitação dos tributos junto ao município no ato da liquidação dos serviços de
empresas contratadas

- Criação de organismo/instrumento para apoio organizacional, capacitação e orientação ao 3º setor

* Indicativo
- Aumentar o prazo de validade das quitações como INSS, FGTS, etc.
- Formação de instância regional com base nos delegados do PPA para acompanhar, validar, propor e
deliberar sobre as políticas públicas definidas no PPA e em planos já existentes
- Disponibilizar o livre acesso às informações orçamentárias do Estado através da internet e mídia em
geral
- Eleição direta para os Conselhos

Setoriais Municipais/Regionais

- Capacitação para os Conselheiros
- Campanha de sensibilização à participação
- Custeio das despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos Conselheiros
- Falta de definição na composição - Respeitar os atores correspondentes à área/rede de atuação nas leis de criação dos
de Fóruns Regionais
Conselhos/Fóruns
- Falta de clareza da população
sobre
“Desenvolvimento - Capacitação, seminários e construção/implementação dos planos de desenvolvimento regionais com
gestão participativa
Sustentável”
- Poucas oportunidades de geração
de trabalho e renda
- Identificação de segmentos produtivos e formação dos APL´s
- Fragilidade dos APL´s
- Baixo nível de informação dos
- Capacitação dos gestores públicos – ampliação de programa de capacitação já existente
gestores públicos municipais
- Impostos municipais, estadual e
federal
diferenciados
em - Formar novos critérios de distribuição e realizar estudos para arrecadação única
distribuição de arrecadação.
- Pouca responsabilidade social da
- Sensibilização dos empresários à responsabilidade social e fiscal e divulgação dos incentivos fiscais
classe empresarial
- Falta de integração das instâncias
governamentais municipais, regionais, - Criar instrumento de integração das instâncias governamentais no tratamento das APL´s,
estaduais no tratamento e outros assegurando a complementaridade das ações.
segmentos produtivos.
- Falta de definição de percentual
orçamentário
específico
para
órgãos de atuação programática
(Cultura,
Desenvolvimento - Formação de fóruns setoriais para definição dos percentuais de cada setor no orçamento participativo
Econômico, Esporte, Assistência
Social, etc).

