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OFICINA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 - 2011  
MACRO REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL – QUIXADÁ e CANINDÉ  

 
 

DADOS DA OFICINA 

Data:  17 e 29 de Maio de 2007 (Quinta-Feira e Quarta – Feira) 
Local: Quixadá – Centro Vocacional Pio XII  
                  Canindé – Centro de Treinamento da Paróquia 
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 279 participantes, sendo 168 na oficina de Quixadá e 111 em Canindé. 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 judiciário 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: QUIXADÁ 

 

 
MUNICÍPIOS PRESENTES: Banabuiú, Boa Viagem, Choro, 

Ibaretama, Ibicuitinga, Madalena, Quixadá, Quixeramobim, 

Deputado Irapuan Pinheiro, Milha, Mombaça, Pedra Branca, 

Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole. 

 

 



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: Sertão Central                                                                                                                     DATA: 17/05/07 

LOCAL: Quixadá 

RELATOR:  

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária                ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior 
 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Nível de formação dos professores 
- Política de formação continuada para professores e outros profissionais da 
Educação Básica e Superior (intelectual, pedagógico e humano) 

- Baixa auto estima e baixo salários em todos os 
níveis de ensino  

- Revitalização e atualização dos PCRs 

- Não universalização da oferta da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental 

- Universalização da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

- Salas multiseriadas (Educ. Infantil e Ens. 
Fundamental). 

- Desativar as salas multiseriadas buscando a implantação da nucleação 

- Grande número de alunos em sala sem infra-
estrutura. 

- Firmar parcerias com os municípios para construção, reforma e ampliação de 
unidades escolares municipais 

- Situação do transporte escolar 

- Redimensionamento do convênio entre as esferas governamentais responsáveis 
para reestruturação da rede de transporte e vias de acesso (piçarramento, passagens 
molhadas); 

- O transporte do Ensino Médio ser assumido pelos CREDES;  

- Criar linhas de crédito para financiamento de terceiros em benefício da rede de 
transporte escolar 



- Interferência política indicando professores na 
área municipal 

- Promoção de concursos públicos  

- Merenda escolar de má qualidade e/ou 
insuficiente. 

- Aumentar o valor per capita para a merenda escolar; 

- Compra antecipada com repasse  simultâneo para as escolas  

- A Universidade não prepara o professor para o 
ensino infantil 

- Rever a proposta curricular das licenciaturas 

- Relação família-escola - Reforçar a política de gestão colegiada 

- Evasão escolar (indisciplina) - Escola em tempo integral 

- Sistema deficitário de avaliação do aluno - Discussão do processo avaliativo com a participação da comunidade escolar 

- A violência e indisciplina - Escola em tempo integral 

- Garantia da inclusão de pessoas com 
necessidades especiais em todos os níveis 

- Incluir disciplinas nas licenciaturas específicas para o ensino de alunos com 
necessidades especiais  

- Formação continuada de professores e de outros profissionais 

- Baixos indicadores nos primeiros anos de ensino 
fundamental. 

- Formação continuada professores e demais profissionais. 

- Falta de integração entre Estado e Município - Efetivação do Regimento de Colaboração entre Estado e Município. 

- Falta de metodologia para o ensino no meio rural  - Continuação e implementação do projeto Educação do Campo. 

- Material escolar insuficiente no ensino médio - Garantir a expansão, a permanência e a qualidade do ensino-médio 

- Falta de laboratórios e sua manutenção 
- Política permanente de implantação e manutenção dos laboratórios no ensino 
superior e básico. 

- Carência de política, para a juventude e assistência 
para permanência das mesmas nas escolas. 

- Implantação de políticas de assistência social e acadêmica aos alunos dos ensinos 
médio e superior 

- Falta de avaliação periódica do docente - Implementar junto aos municípios política de avaliação institucional 

- Falta de apoio institucional aos pólos rurais 
- Fortalecimento dos pólos rurais no ensino médio (infra-estrutura, transporte, outros 
equipamentos) 

- Função pedagógica dos CREDS - Redimensionar a relação do CREDE com os municípios  

- Contrato temporário. - Concurso público 

- Política educacional deficiente para o EJA. 
- Criação e continuidade de Programa de Incentivo á permanência de alunos, que 
garanta melhoria da qualidade de vida 

- Falta de acompanhamento e de avaliação dos 
recursos do EJA. 



- Exclusão do mercado de trabalho (sem 
perspectivas) 

- Falta de cursos profissionalizantes para egressos 
do EJA 

Ensino Profissionalizante e Superior   

- CENTEC: Falta recursos para compra de 
equipamentos 

- Política permanente de aquisição de equipamentos para os CENTEC´s 

- CENTEC: Falta contrato de gestão. - Assegurar verbas para o contrato de gestão no orçamento 

- Falta cursos com vocação regional - Implantação de cursos públicos e gratuitos após avaliação da vocação regional, 
tanto acadêmico quanto tecnológico. - Dificuldade de acesso ao ensino superior 

- Fortalecimento do ensino superior tecnológico 
- Consolidação do CENTEC de Quixeramobim 

- Implantação do PCCS dos CENTEC´s 

- Fortalecimento do ensino profissionalizante 
- Transformação dos CUT´s em CVTEC´s com cursos profissionalizantes de nível 
médio de acordo com a vocação regional. 

FECLESC – Faculdade de Educação, Ciências e 
Letras do Sertão Central-UECE-Quixadá): Falta de 
salas de aula, gabinetes e livros para biblioteca. 

- Construção de salas e gabinetes 

- Política permanente de aquisição de títulos 

- FECLESC: Carência de mão-de-obra docente e 
funcional. 

- Concurso para auxiliar administrativo, bibliotecários e professores. 

- FECLESC: Defasagem salarial e evasão docente - Implantação do PCCS 

- FECLESC: Falta de equipamentos de informática 
e laboratorial 

- Política permanente de aquisição e manutenção de equipamentos 

- FECLESC: Falta de gratificação administrativa - Implantação do PCCS 

- FECLESC: Falta de uma produção acadêmica 
voltada para a região - Criação de um fórum consultivo das entidades civis dentro da estrutura 

administrativa da FECLESC. - FECLESC: Falta de uma relação com o sistema 
público de ensino 

- FECLESC: Falta novas opções de cursos - Abertura dos cursos de geografia e zootecnia 

- FECLESC: Falta bolsa de estudo, pesquisa e 
monitoria. 

- Ampliação do número e do valor das bolsas 

- FECLESC; Falta de mestrado para as licenciaturas - Implantação de mestrados itinerantes a partir dos programas existentes na UECE. 



RELATOR: Adriano Souza 

IDÉIA – FORÇA:                                                                              ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Orçamento insuficiente para as políticas culturais e 
turísticas 

- Assegurar o percentual mínimo de 1,5% para a cultura 

 

- Frágil capacitação de gestores e atores culturais - Capacitação continuada e formação de gestores e atores culturais 

- Não valorização da identidade cultural regional 
- Inclusão de aspectos da cultura regional no material pedagógico das escolas 

- Implantação de serviços de preservação da memória (construção de museus) 

- Não valorização da identidade cultural regional - Projetos de revitalização das antigas estações da REFESA 

- Dissociação das escolas com as culturas regionais 

- Retomada do Programa Escola Viva 

- Implantação de artes educadoras nas escolas 

- Circuitos regionais culturais com as escolas 

- Falta política de interiorização do turismo 

- Mapeamento dos atrativos turísticos da região 

- Implantação de pólos turísticos 

- Implantação de roteiros regionais 

- Desenvolvimento de plano de marketing 

- Apoio à realização de eventos culturais e esportivos 

- Inexistência de equipamentos culturais e turísticos - Implantação de Centros Culturais (cinemas, museus, teatros) 

- Falta política pública para o esporte 

- Realização de atividades esportivas (jogos, campeonatos, olimpíadas) 

- Construção de unidades esportivas, como quadras, vilas olímpicas e ginásios 

- Projetos sócio educativos de formação de atletas 

- Capacitação de profissionais no esporte (técnicos, árbitros, etc.) 

- Recuperação de equipamentos existentes 

- Inexistência de programas para portadores de 
deficiência 

- Treinamento de profissionais específicos e criação de campeonatos regionais 

 



 

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária                         ÁREA TEMÁTICA:  Assistência Social 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Criança e adolescente na rua; gravidez na 
adolescência; alcoolismo e drogas; ociosidade. 

- Criar um abrigo regional com equipe multidisciplinar para criança e adolescente em 
regime de consórcio entre os municípios 

- Falta de apoio aos grupos juvenis e organização 
cultural 

- Criar centros educacionais agrícolas em locais estratégicos para atender os 
municípios 

- Centro regional para atender jovens com problemas (intersetorial) 

- Falta de recursos para política pública de apoio ao 
idoso e ao portador de deficiência 

- Garantir recursos de co-financiamento para a política de assistência aos idosos e 
portadores de deficiência 

- Falta capacitação para os jovens do meio rural 
- Criar programas de capacitação e profissionalização e de microcrédito 

- Iinserção dos jovens no mercado de trabalho  

- Segurança Alimentar: uso de agrotóxicos - Implantar agentes rurais com formação em agroecologia 

- Desigualdade étnica e cultural gerando 
preconceito 

- Implantar no currículo escolar o estudo sobre étnico e cultural 

- Falta de políticas públicas para famílias - Co-financiamento para os CRAS nos municípios 

- Falta de apoio para política de enfrentamento da 
violência sexual 

- Garantir financiamento para criação de núcleos municipais de enfrentamento à 
violência 

- Segurança Pública: falta de efetivo, infraestrutura 
e recursos  

- Aumento de efetivo nos próximos quatro anos 

- Capacitação em humanização do policiamento 

- Implantação de um piloto de ronda no Sertão Central 

- Ineficiência e carência do Ministério Público - Garantir a presença de juízes, promotores e defensores públicos em cada comarca 

- Falta da Delegacia da Mulher “60.000 habitantes” 
- Criar a Delegacia de Defesa da Mulher e abrigo para as vítimas, em regime de 
consórsio público 

- Rede de assistência social (equipe) - Capacitar os profissionais dos CRAS e do Sistema SUAS 

 

 

 



RELATOR: Tânia e Elizeu Neto 

IDÉIA – FORÇA:                                                                                         ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Falta de profissionais nas CERES para apoio 
técnico aos municípios 

- Novo concurso público, capacitação de profissionais, melhoria salarial e efetivação 
dos aprovados no concurso SESA 2006 

- Recursos insuficientes para vigilância sanitária - Complementação dos recursos destinados à vigilância sanitária 

- Desorganização do NUASF do Estado - Melhorar a organização 

- Falta de atendimento para dependentes químicos 
jovens 

- Criar um Centro de Referencia Regional (CAPS AD.) e  fortalecimento das 
instituições já existentes 

- Falta de transporte especializado - Doação de ambulâncias e transporte para pacientes ambulatoriais 

- Excesso de demanda na atenção secundária 
- Criar um Curso Regional de Medicina (UFC ou UECE), instalação de policlínicas e 
fortalecimento dos hospitais pólos 

- Precariedade do funcionamento do PSF 
- Reestruturação das Unidades Básicas (equipamentos, médicos), criação de banco 
de profissionais de saúde. 

- Não funcionamento da Central de Regulação - Cumprimento da pactuação e aumento da oferta em nível de micro e macro 

- Atraso de repasse dos recursos dos convênios - Repasse Fundo a Fundo (Estado-Município) 

- Falta de hospital regional na região central 2 - Criação do hospital regional do Sertão Central 2. 

- Falta de um serviço assistencial na atenção 
terciária 

- Implantação da 4ª macro regional de saúde para Sertão Central em Quixadá 

- Implantação e custeio do Hospital Dr. Eudásio Barroso Nível terciário (Atenção) 

- Falta de investimento para hospitais de pequeno e 
médio porte 

- Aumento dos recursos financeiros 

- Falta de atendimento para ortese e prótese - Implantar um Centro regional de ortese e prótese 

- Retirada dos equipamentos do laboratório regional 
de Senador Pompeu 

- Fortalecer o laboratório regional e devolver equipamentos para realização de 
exames sorológicos 

- Escassez de medicamentos - Implantação de centros fototerápicos nos municípios (complementação) 

 

 



RELATOR: Maria 

IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor                         ÁREA TEMÁTICA: Agricultura Familiar, Agronegócio, Indústria 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Malha Viária Insuficiente 

- Rodovia Padre Cícero. 

- Entroncamento – Ipaumirim/ Baixio/ Umari/Icozinho/Icó 

- Cariús/Umarizeira 

- Catarina/Cachoeira de fora 

- Orós/Solonópole 

- Piabas/Icozinho/BR 

- Malha vermelha Guassussê Orós 

- Recuperação das CE´s (permanente) 

- Passagem Molhada Cariús no Açude do Muquém 

- Estrutura de armazenamento da produção 
insuficiente 

- Construção de armazéns para Icó (arroz e milho). 

- Construção de armazéns em Quixelô (Arroz). 
- Construção de armazéns em Várzea Alegre (arroz e milho). 
- Construção de armazéns em Lavras da Mangabeira (Milho). 
- Construção de armazéns em Iguatu (mel). 

- Insuficiência no armazenamento/ distribuição e 
acesso a água. 

- Adutora  Muquém /Jucás/Cariús. 
- Adutora Açude FAE/Quixelô. 

- Implantar o Programa de Interligação de lagoas de Iguatu. 

- Construção barragens subterrâneas 

- Adutora Palestina/Igaroi (Orós) 

- Insuficiência no armazenamento/ distribuição e 
acesso a água. 

- Adutora Trussu/Acopiara 

- Programa de Revitalização Rios/Riachos e Açudes Públicos. 

- Construção de cisternas e poços. 

- Conclusão adutora Açude Rosibio – Lavras. 

- Construção de açudes. 



- Agilizar processo de liberação de autorga e licenciamento ambiental para uso da 
água 

Cobertura de energia elétrica insuficiente na zona 
rural 

- Bacia do Orós/Lima Campos 

- Ampliação da rede de energia rural na região Centro Sul. 

- Tarifa de energia subsidiada 

- Distribuição de medidores dupla tarifa para produtores irrigantes 

- Assistência técnica insuficiente 

- Ampliar o nº de escritórios da EMATERCE  

- Cobertura da Assistência Técnica em todas os municípios 

- Ampliação do Programa de Agentes Rurais 

- Efetivação dos Agentes Rurais 

- Programa de reciclagem para técnicos da EMATERCE 

- Instalação de laboratórios de análise de água, solo e plantas regional 

- Capacitação dos técnicos na área de agroecologia 

- Pouca capacitação/formação/ quali-ficação da 
população rural 

- Reativar a Escola Agrotécnica de Lavras da Mangabeira 

- Adequação do currículo e do calendário escolar às necessidades locais  

- Comercialização 

- Garantia de preço mínimo 

- Implantar Programa de Compras Governamentais. 

- Construção de Centros de Comercialização Microrregional de Agricultura Familiar 

- Apoiar a comercialização dos produtos orgânicos 

- Apoiar as feiras locais 

- Ampliar as ações de defesa agropecuária 

- Crédito 

- Desburocratizar todas as linhas de crédito 

- Aumentar o teto e a abrangência do Ceará Empreendedor 

- Readequação/Ampliação do Projeto São José 

- Criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

- Cadeias produtivas desarticuladas (piscicultura, 
apicultura, fruticultura, olericultura, artesanato, 
APL´s) ovinocaprinocultura 

- Implantação de agroindústria voltada para fruticultura 

- Programa de Apoio à Organização dos Produtores da Agricultura Familiar 

- Implantação de unidades de processamento de peixe e mel e produtos da 



agricultura familiar 

- Instalação de tanques de resfriamento de leite, local 

- Instalação de agroindústria de laticínios, regional 

- Programa de melhoramento genético (bovinos, ovinocaprinocultura). 

- Programa de fortalecimento dos APL´s 

- Apoio a construção de curtume, regional 

- Deficiência na regularização fundiária - Ampliar o Programa de Regularização Fundiária 

- Falta de apoio aos programas de convivência com 
o semi-árido. 

- Conservação de solo 

- Plantio direto 

- Reflorestamento das encostas 

- Captação “in situ” 

- Falta de educação ambiental e desconhecimento 
das leis 

- Apoiar a criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento do Meio Ambiente 

- Fortalecer os Conselhos Municipais de Desenvolvimento do Meio Ambiente 
existentes 

 

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

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

Saneamento  

- Contaminação dos mananciais hídricos e dos 
solos por falta de um destino adequado para o lixo 

- Projeto de saneamento básico (SANEAR 2) 

- Construir aterros sanitários de forma consorciada 

- Elevado índice de doenças por contaminação 
hídrica 

- Construr vala séptica para incineração do lixo  hospitalar 

- Projetos de reciclagem do lixo 

- Consumo de água sem tratamento adequado - Implantar estação de tratamento de água 

- Ausência das instalações sanitárias. - Projetos de kits sanitários rurais 

- Falta de reservatórios de água  - Construir cisternas 

- Inexistência de adutoras - Construir adutoras 



Meio Ambiente  

- Contaminação dos mananciais hídricos por 
agrotóxicos 

- Fiscalização e controle rigoroso do uso de agrotóxico 

- Degradação da mata siliar - Implantação de projetos de educação ambiental 

- Assoreamento dos rios - Maior eficácia no atendimento pela SEMACE implantando escritórios regionais 

- Desmatamento e queimadas da vegetação em 
exagero  

- Reflorestamento da mata siliar utilizando plantas nativas ( em especial as que estão 
em extinção) 

- Reflorestamento das áreas degradadas 

- Rigor na aplicação das Leis de Proteção Ambiental 

Habitação  

- Ausência de moradia digna na zona rural, 
contribuindo para o êxodo rural 

- Construção de habitação na zona rural, garantindo moradia digna para o homem do 
campo 

- Substituição de casa de taipa por casas de alvenaria 

- Ausência de moradia para a zona urbana - Projeto habitacional para correção do débito de moradias (zona urbana) 

- Vendas e negociações com casas populares já 
adquiridas 

- Cadastro único para controle municipal, estadual e federal (beneficiários dos 
projetos habitacionais) 

 

RELATOR: Valdênia Maria Ferreira do Nascimento Santos 

IDÉIA – FORÇA:                                                                                           ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Político institucional do 
desenvolvimento sustentável 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- O não investimento do governo respeitando as 
potencialidades locais 

- Capacitar e investir nas redes produtivas locais com a participação de instrumentos 
/atores financeiros 

- A baixa infra-estrutura 
- Descentralização dos investimentos em infra-estrutura respeitando as 
potencialidades locais 



- Interferência política na região. 

- Institucionalizar a participação popular quanto aos instrumentos participativos 
- A falta dos instrumentos participativos 

- A desconfiança para a continuidade do processo 

- Falta de respeito a quem participa 

- Baixa interlocução do governo com a região 
- Retornar os escritórios do governo na região (Ex. cidades) 

- Fechamento das entidades regionais 

- A baixa informação do 3º setor  - Disponibilizar recurso de capacitação 

- Falta de planejamento do desenvolvimento 
sustentável 

- Apoio nas ações planejadas em nível regional 

- A preguiça - Curso profissionalizante 

- Individualização dos gestores municipais - Fortalecer os consórcios públicos comunitários/associações municipalistas 

- Falta de organização das cadeias produtivas. - Capacitação 

- A baixa interlocução com o governo e a região - Institucionalizar a participação popular quanto aos instrumentos participativos 

- Falta de técnicos do governo nas regiões, falta de 
interação 

- Interagir os órgãos do Estado na região 

- Falta de arrecadação de impostos nos municípios - Plano diretor municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA OFICINA  
Sede: CANINDÉ 

 
.   

MUNICÍPIOS PRESENTES: Canindé, Caridade, General 

Sampaio, Itatira, Paramotí e   Santa Quitéria 

 
 
 



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: Canindé – Sertão Central                                                                                                                            DATA:  29/05/07 

LOCAL: Canindé 

RELATOR: Aline 

IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária                        ÁREA TEMÁTICA: Educação Básica, Profissionalizante e Superior 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Baixa qualificação profissional - Implantar uma Universidade gratuita 

- Inadequação da infra-estrutura escolar 
- Elaborar e executar um plano de recuperação / construção de escolas, adequadas às 
condições educacionais, climáticas e pedagogicamente atrativas: infantil, fundamental, 
médio, especial e educação do campo 

- Inadequação do transporte escolar 
- Dotar os municípios de transporte escolar de qualidade e seguro 

- Manter as estradas em condições de tráfego e pontos críticos resolvidos 

- Salário dos professores insuficientes (baixos 
salários) 

- Implementar / adequar os PCR’s dos municípios, com vistas a uma remuneração justa 

- Baixo envolvimento e participação das famílias 
nas escolas 

- Fortalecimento dos programas compensatórios de renda integrada e um plano de 
acompanhamento social (PSF’s da Educação ou seja o PEF) 

- Falta compromisso dos educadores - Acompanhamento e avaliação psico-pedagógico do pessoal do magistério 

- Distorção idade / série - Programas de aceleração e supletivos fortalecidos 

- Falta de material didático ensino aprendizagem 
- Material didático suficiente com qualidade, adequado à realidade regional 

- Informatizar as escolas municipais e ampliar onde já existe conectada à internet 

- Deficiente e ineficiente o ensino vocacional 
profissionalizante da região 

- Implantar CEFET / CENTEC e ampliar a rede de CVT’s e fazer funcionar 



Sugestões da plenária 

 - Construção de escola agrícola (Santa Quitéria) 

 
- Introduzir no currículo escolar do ensino fundamental e médio, disciplinas de técnicas 
agropecuárias nas escolas públicas 

 

IDÉIA – FORÇA:                                                                                              ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Mapeamento turístico 
- Guia dos pontos turístico 

- Elaboração de calendário das festividades regionais 

- Falta de área publicas para prática de esporte e 
lazer 

- Construção de Vilas Olímpicas 

- Construção de guardas polivalentes 

- Liceus . Construção e reforma de estádios 

- Museus desativados ou inexistentes 

- Capacitação de museólogos 

- Reabrir os museus 

- Casa de memória 

- Falta apoio às ações e atividades culturais 

- Disponibilizar espaço cultural  

- Aumento dos recursos para atender maior números de municípios da Região  

- Formação de corais 

- Projeto da Região sem execução 

- Caminho de Assis 

- Liceus 

- Açude João Guerra (lazer) – Itatira x Madalena 

- Estátua de Santo Antônio - Caridade 

- Infra-estrutura, estradas deficitárias e insuficientes 

- Estrada que liga Itatira a Santa Quitéria 

- Estrada que liga Madalena a Quixeramobim 

- Estátua de Santo Antônio em Caridade 

- General Sampaio a Paramoti 



- Canindé a Aratuba 

- Pontos Turísticos sem apoio 

- Casa de Pedra – fazenda São José dos Guenos 

- Estruturar o zoológico de Canindé (reestruturação da área de lazer) 

- Açude do General Sampaio 

- Infra-estrutura para hotelaria e alimentação 
- Capacitação nas atividades gastronômicas 

- Reordenamento dos empreendimentos que exploram as atividades de alimentação 

Sugestões da plenária 

 
- Construir sistemas de bebedouros públicos, banheiros sanitários públicos, em pontos 
estratégicos da cidade de Canindé de modo a atender a demanda oriunda da Romaria 
a São Francisco, com recursos do Estado e Município (FECOP) 

-  - Oficinas de teatro, corais, dança, música 

 - Apoio às bandas 

 - Pavimentação das ruas que dão acesso à estátua de São Francisco 

 - Quadras cobertas nos colégios estaduais 

 - Oficina de cultura e arte aos presos diários 

 - Apoio às ligas esportivas 

 - Apoio às olimpíadas municipais (ex. Santa Quitéria) 

 - Criar um programa de fortalecimento e resgate da cultura local e regional 

 - Fortalecer as culturas de Reizado; Cordel; Cantador de viola; Repentista e Cirandas 

 - capeonato da reforma agrária com os assentamentos de Canindé (Futebol) 

 - Resgatar e apoiar financeiramente o teatro de rua; 

 

RELATOR: Airam Teixeira Lima 

IDÉIA – FORÇA:                                                                                              ÁREA TEMÁTICA: Assistência Social 
 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Adolescente/jovem em conflito com a Lei 
- Criar condições de atendimento para o adolescente infrator conforme determina o 
ECA 



- Implantação do CREAS na Região 

- Falta de co-financiamento do Estado para as 
ações da Assistência Social 

- Implantação do pacto de aprimoramento do Estado com municípios relativo à 
Assistência Social (Aporte de recursos para os municípios) 

- Falta de Assistência Técnica Regional para 
desenvolvimento das ações da Assistência Social 

- Implementar um núcleo de assessoria técnica aos municípios dos sertões de Canindé 

- Programa de capacitação continuada voltado para os atores envolvidos na rede da 
Assistência Social 

- Falta de Programa de Formação Profissional para 
Jovens carentes 

- Identificar/Implementar programa de formação profissional voltados para os 
municípios 

- Reordenamento dos CVT´s atentando para a realidade regional 

- Número elevado de idosos ociosos com bom 
potencial 

- Definir critérios para alocação de recursos do FECOP para essa demanda 

- Desrespeito do estatuto do idoso 
- Regulamentação do estatuto do idoso no Estado e nos municípios da Região 

- Priorizar o atendimento ao idoso nos serviços ofertados na Região e no Município 

- Demanda dos P.N.E. sem programa específico 
- Alocação de recursos para implantação e manutenção de núcleos de atendimento aos 
portadores de deficiências nos municípios 

- Desemprego 

- Incentivo governamental para implantação de fábricas e indústrias aproveitando o 
potencial existente na região 

- Articulação com entidades: SINE-IDT, SEBRAE, CVT para qualificar demandas 
existentes na busca da geração de renda 

- Falta de indicadores sociais regionais para 
operacionalização e monitoramento de programas e 
projetos 

- Criar um sistema de informação regional, integrando os bancos de dados existentes: 
CADUNICO, SISVAN 

- Alto índice de crianças desnutridas 
 

- Criação e regulamentação dos CONSEAs 

- Apoio aos grupos de produção fortalecendo a economia local priorizando as compras 
governamentais 

- Alta incidência de violência contra a mulher. 

- Implantação de um Centro de Referência e Casa de Abrigo para mulheres vítimas de 
violência doméstica 

- Qualificação de profissionais para atendimento às mulheres vítimas de violência 

- Implantação da Delegacia Regional da Mulher 

 Insuficiência de operadores judiciários - Ampliação do Quadro do Poder Judiciário para melhor atender aos municípios 



- Alto índice de violência 

- Melhorar o nível de formação e capacitação das polícias 

- Equipar as delegacias existentes 

- Ampliar o quadro de policiais nos municípios 

- Alto índice de jovens e adolescentes dependentes 
de drogas (químicas) sem apoio para recuperação 
em clínicas 

- Implantar um Centro de Recuperação Regional para dependentes químicos voltado 
principalmente para a juventude 

 

RELATOR: Kayla             Apresentador: Ney Alcântara 

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

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

Atenção Primária  

- Contratação/permanência de médico na ESF 
(Falta) 

- Criar mecanismos (Estado/Município) com o apoio do CREMEC – SESA para 
permanência dos profissionais médicos na ESF de acordo com suas premissas 

- Qualificação dos profissionais em saúde da família  
- Potencializar a Escola de Saúde Pública para qualificação permanente com a 
implantação do PEPS 

- Cobertura da ESB igual a da ESF - Apoio do Governo Estadual na ampliação da SB na atenção básica 

- Corte de recursos linear na ausência de 
profissionais: SF x SB 

- Articulação da SESA-CE na manutenção dos recursos das ESB x ESF, embora na 
ausência do médico e/ou outros profissionais 

- Infra-estrutura deficiente para as ações de SF e de 
SB (física, equipamentos, transporte, etc) 

- Suporte financeiro TRIPARTITE para melhoria da infra-estrutura / equipamentos / 
transporte das UBS 

- Falta cobertura de 100% do PACS 
- Contratação imediata de ACS através do concurso público municipal com apoio da 
SESA (para atender as áreas descobertas) 

- Multifatores de adoecer e morrer (falta 
intersetorialidade); 

- Implementação de políticas governamentais nas três esferas de governo nas ações 
intersetoriais (Apoio do Governo Estadual na qualificação de Gestores municipais – 
saneamento básico, habitação, educação, infra-estrutura) 

- Insuficiência de recursos de apoio e diagnóstico 
no suporte de atenção primária 

- Suporte financeiro TRIPARTITE como incentivo à melhoria da qualidade e suficiência 
aos serviços de apoio diagnóstico 

 



Atenção Secundária  

- Médicos atendendo em regime de urgência - Em nível municipal 

- Escassez de recursos e ou atraso nos repasses 
para a manutenção de serviços e pessoal 

- Suporte financeiro TRIPARTITE para manutenção (serviços, pessoal, hospitais pólo, 
equipamentos, infra-estrutura, transporte (doações de ambulâncias para suporte da 
atenção hospitalar municípios e hospitais pólo)  

- Implantação de um CEM (Centro de Especialidades Médicas) para atendimento a 
atenção especializada na Micro Região  

- Infra-estrutura deficiente (física, equipamentos, 
transporte); 

- Ausência de ambulância própria; 

- Falta um CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) no município pólo para referência 
microrregional (em apoio aos hospitais pólo) 

- Insuficiência de teto físico e financeiro do PPI, 
Média e Alta complexidade 

- Aprovação da Programação pactuada integrada PPI de média e alta complexidade 
com ampliação dos tetos físicos e financeiros de acordo com as necessidades dos 
municípios já em processo de pactuação 

- Fila de espera longa e demorada para consultas 
especializadas: neuro, otorrino, hematologista – e 
apoio diagnóstico (tomografia, mamografia, 
colonoscopia, ressonância, etc.) 

- Ampliação de residências médicas para suprir a carência de especialistas no Estado 
do Ceará e respeito rigoroso aos pacientes  

- Atendimento organizado das filas de espera pela Central de Regulação com controle e 
auditoria dos serviços terciários 

- Deficiência no atendimento especializado/exames 
devido a deficiência do serviço da atenção básica. - Já está contemplado em outras propostas 

- Ausência do servidor de necropsia/laudo próximo 
à localidade (Sertão Central-Sobral) 

- Implantação de IML em médio prazo na microrregional de Canindé e em curto prazo 
encaminhar a demanda à Fortaleza através de rabecão 

- Repasse de recursos insuficientes e atrasados 
para HPP por parte do governo estadual e federal 

- Ampliação com repasses regulares dos recursos dos governos estadual e federal para 
HPP (hospitais de pequeno porte) 

- Recursos insuficientes para apoio às ações de 
especialidades médicas provenientes de programa  
do Governo do Estado (Saúde Mais Perto de Você) 

- Manutenção e ampliação dos recursos financeiros por parte do Governo Estadual 
para atenção de especialidades médicas ao hospital pólo (Saúde Mais Perto de Você) 

- Ausência de suporte financeiro por parte do 
governo estadual para os hospitais de médio porte 
(HMP) 

- Criação de mecanismos de suporte financeiro para atenção às ações e serviços dos 
hospitais de média complexidade (Ex. Boa Viagem) 



Atenção Terciária  

- Escassez ou ausência de especialistas - Ampliação de residências médicas para suprir a carência de especialistas no Estado 
do Ceará e respeito rigoroso aos pacientes  

 

- “Furos”de pacientes nas filas de espera para 
consultas especialidades (desrespeito ao fluxo regular) 

- Escassez ou ausência de leitos nas UTIs e CTIs 
- Aumentar o número de leitos de imediato na capital e em médio espaço de tempo 
para Hospitais Pólo (nas macrorregiões) 

Assistência Farmacêutica  

- Escassez de medicamentos básicos no serviço de 
atenção primária (PSFs). 

- Cumprimento rigoroso na distribuição dos medicamentos pactuados com agilização no 
processo de entrega dos mesmos sem prejuízo ou atraso 

- Problemas burocráticos e operacionais na distribuição 
dos medicamentos aos municípios (Pactuação diferente 
do recebido) 

- Escassez e falta de medicamentos para os 
pacientes especiais (oferta menor que a demanda) 

- Ampliação na oferta de medicamentos especiais com recursos TRIPARTITE 

Outros  

- Escassez de CAPS e falta do AD e I - Implantação de CAPS II, AD e I com recursos TRIPARTITE (Implantar e implementar); 

- Ineficiência nas ações de Vigilância Sanitária - 
VISA (falta estrutura/financiamento) 

- Melhoria no financiamento das ações da VISA com recurso TRIPARTITE 

- Falta de funcionamento / força dos PEPS’s para 
capacitação continuada dos profissionais (Técnico 
de enfermagem, conselheiros, etc.) 

- Fortalecer e estruturar os PEPS com suporte de infra-estrutura, equipamentos, 
transporte e recursos humanos 

- Escassez de recursos financeiros para investir na 
saúde (EC 29) 

- Negociação/articulação para regulamentação e cumprimento efetivo da EC-29. 

- Ausência de CEOs nos municípios da 
microrregional 

- Implantação de um CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) para atender a 
população da 5a CERES 

- Escassez de apoio ao romeiro de um serviço de 
saúde no município 

- Implantação de Centro de Apoio de Atenção a Saúde de Romeiros na sede da 5ª 
CERES - Canindé 

- A não utilização por parte do estado, para 
repasses de recursos financeiros de suporte às 
ações e serviços municipais (atualmente é 
repassado por um convênio unicamente) 

- Criar mecanismo de repasse de recursos fundo a fundo, a exemplo do governo federal 



- Postura agressiva nos momentos de supervisão e 
auditoria por parte dos profissionais da SESA 

- Adoção de uma postura respeitosa e ética com orientação segura das fontes de 
recursos financeiros e logísticos para melhoria de qualidade do serviço 

Sugestão da plenária 

 - Construção de um Hospital Regional em Santa Quitéria 

 

RELATOR:  Aline Cavalcante Vieira 

IDÉIA – FORÇA:                                                               ÁREA TEMÁTICA:  Agricultura Familiar, Agronegócio 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Deficiência da Política de Crédito Agrícola 

- Redução de juros 

-  Desburocratização do acesso ao crédito 

- Acompanhamento sistemático do uso de crédito 

- Cumprimento dos critérios do Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural 
Sustentável para as empresas de elaboração de projetos (credenciamento, 
acompanhamento e avaliação das empresas/técnicos) 

- Estrutura Fundiária Atual/Acesso à Terra 
- Titular e reordenar a estrutura fundiária, providenciar registro em cartório  

- Criação de um Programa Estadual de Reforma Agrária 

- ATER insuficiente 
- Ampliar e estruturar o corpo de ATER através de concurso público, respeitando a 
relação produtor/ATER  estabelecida no Plano Nacional de Assistência Técnica 

- Instalação de escritórios em todos os municípios do Estado do Ceará. 

- Comercialização 

- Criar mecanismos de cooperação Governo do Estado – Conab para fortalecimento 
de políticas públicas de preço mínimo 

- Viabilizar o funcionamento das agências de comercialização no Estado 

- Criar centrais de comercialização de produtos da A.F 

- Incentivo às Feiras Agropecuárias 

- Fragilidade das relações de convivência ambiental 
- Revitalização das microbacias hidrográficas 

- Programa permanente de conservação de solos 

 



- Zoneamento Agrícola 
- Redefinição do zoneamento agrícola, respeitando as culturas efetivamente 
cultivadas em cada município 

- Flexibilização do calendário agrícola respeitando as peculiaridades climáticas anuais 

- Indefinição de um Programa de Fortalecimento da 
Pecuária 

- Implementação de Programas de Fortalecimento da Pecuária (ovinocaprinocultura, 
bovinocultura, apicultura, psicultura, avicultura caipira). 

- Indefinição de Políticas Públicas para a juventude 
rural 

- Revisão da grade curricular dos ensinos fundamental e médio para a educação no 
campo 

- Cursos técnicos de formação profissional para o campo 

- Ausência de incentivo ao cooperativismo e 
associativismo 

- Criação de um Programa de incentivo ao cooperativismo/associativismo 

- Pouco apoio às Secretarias de Agricultura 
Municipais 

- Apoio as Secretarias de Agricultura Municipais 

Infra-estrutura  

- Deficiência da Malha Viária na Região do Sertão 
Central. 

- Construção de Estadas: - Estrada da Fé – Canindé/Itapiúna; - Itapiúna/Pirangi; - 
General Sampaio/Paramoti; - Caridade/Mulungú; - Santa Quitéria/Itatira; - 
Livramento/Monsenhor Tabosa; - Boa Viagem/Manituba/Quixeramobim; - Santa 
Quitéria/ Emairas; - Campos Belos/Guaramiranga; - Canindé/General Sampaio via 
Cangati; - Itatira/Vazante do Curú via Canindé; - Madalena/Quixeramobim 

- Manutenção de Estradas: - Boa Viagem/Livramento (Mons. Tabosa); - Várzea da 
Ipueira/Águas Belas (BoaViagem); - BR 020/Podrinha/Ibuaçu/Jacampaú 

- Eletrificação - Eletrificação em todas as comunidades 

- Telefonia Pública - Garantir o acesso à telefonia pública para comunidades acima de 50 habitantes 

- Transporte alternativo de pessoas - Concessão de linhas de Vans, priorizando os topiqueiros locais 

Recursos Hídricos  

- Construção de açudes estratégicos 
 

- Cajazeiras (Boa Viagem); - Umari (Madalena); - São José (Paramoti); - Poço 
comprido (Santa Quitéria e Quixaba); - Seriema e Batoque (Caridade); - Bonitinho, 
Poço da Pedra e Várzea da Conceição (Canindé);  - João Silva Guerra (Itatira) 

- Gerenciamento dos Açudes - Melhoria do Gerenciamento dos Açudes 

- Urbanização de Rios - Urbanização dos Rios  Canindé e Boa Viagem 

Indústria e Comércio  



- Falta de apoio às cadeias produtivas no campo 
- Beneficiamento: do mel de abelha; de leite; da carne; de peles; de frutas; 

- Apoio ao artesanato 

- Falta de Apoio ao Comércio 
- Redução de taxas de impostos e juros 

- Apoio às micro e pequenas empresas 

Sugestão da plenária 

 
- Apoio do governo estadual para exploração das minas de Santa Quitéria e Itatira 
(fosfato, calcário e urânio) 

 
- Introduzir técnicas de convivência com o semi-árido para melhorar nossa 
produtividade da agricultura de Jequeiro. J. Egito(Gen. Sampio) 

 - Inclusão de fruticultura irrigada como tema crítico 

 - Unificação da política de reforma agrária 

 
- Ampliar o Programa de Recuperação dos Assentamentos de Reforma Agrária, já 
iniciado nos assentamentos do INCRA 

 
- Estrada Fé liga BR 020 a BR 116 Maciço de Baturité a Canindé. Obs. Via Canindé a 
distância é de120km e com esta estrada é de 50Km 

 

RELATOR: Antônio Inácio dos Santos 

IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor                     ÁREA TEMÁTICA: Saneamento, Abastecimento e Meio Ambiente 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Falta sistema de esgotamento sanitário com estação 
de tratamento 

- Implantação e implementação dos projetos de sistema de esgotamento sanitário 
para os municípios. (vilas, bairros, povoados e assentamentos rurais) 

- Falta de sanitários: zona urbana e rural 
- Implantação de projetos de melhoria sanitária para as famílias de baixa renda rural e 
urbana 

- Falta de aterros sanitários (funcionamento e 
conclusão dos existentes) 

- Construção, conclusão e funcionamento dos aterros sanitários (Boa Viagem e Santa 
Quitéria) 

 

 



- Falta de políticas para a reciclagem de lixo - Construção de uma usina de reciclagem do lixo consorciada/regional 

- Falta ampliação da estação do sistema de água - Ampliação das estações de tratamentos de água 

- Falta regularizar as redes do SANEAR existente 
- Execução da 2ª etapa do Programa SANEAR para os municípios dos sertões de 
Canindé 

- Falta limpeza adequada dos leitos dos rios 
- Projeto de revitalização dos leitos dos rios principais que cortam as cidades e 
afluentes – consórcio 

- Falta de rede drenagem e as existentes são 
utilizadas como rede de esgoto 

- Implantação de uma rede de drenagem nas áreas urbanas 

- Escassez de água 
- Perfuração de poços, construção de cisternas, açudes e barragens e recuperação 
dos dessalinizadores existentes 

Habitação  

- Falta habitação adequada 
- Implementação do Programa Cadastro Único para as famílias beneficiadas com o 
projeto habitacional 

- Baixas condições de higiene e saneamento 
domiciliar 

- Construção de casas populares para famílias de baixa renda através de projetos de 
financiamentos e consórcios e implementação do Programa Crédito Solidário em 
parceria Município/Estado/União 

- Falta de planejamento e monitoramento para a 
implantação das habitações 

- Implantação do Programa Melhoria Habitacional 

- Falta de cumprimento e revisão do Plano Diretor: 
Urbano e Rural 

- Implementação e revisão dos Planos Diretores 

- Falta de capacitação do cprpo técnico das 
prefeituras 

- Implantação de um programa de capacitação e desenvolvimento institucional 
voltado para o planejamento urbano e habitacional 

- Proliferação das favelas 
- Programa de urbanização (das favelas) e pavimentação das favelas, bairros 
periféricos e sede dos distritos 

Meio Ambiente  

- Devastação da mata ciliar, desperdício das fontes 
de água 

- Programa de recuperação e revitalização da mata e fontes de águas existentes 

- Queimadas, extração do carvão vegetal sem 
controle, falta de programa de reflorestamento e 
políticas públicas integradas para o território 

- Programa de educação ambiental que contemple a extração de carvão, venda de 
madeira e reflorestamento de forma sustentável e substituição dos agrotóxicos; 

- Atuação e articulação integrada dos órgãos responsáveis pelas questões ambientais 



e movimentos sociais 

- Falta a implementação da educação ambiental 
- Assegurar a transversalidade da educação ambiental através do planejamento 
pedagógico das escolas 

- Tráfico de aves e animais silvestres - Intensificar o combate (fiscalização) do tráfico de aves e animais silvestres 

- Uso inadequado de tratores, falta de assistência 
técnica/manejo adequado do solo no território 

- Intensificar e ampliar a assistência técnica apropriada para a nossa região 

- Falta programa para preservação ambiental (APP) - Criar áreas de preservação e proteção permanente 

- Falta programa de arborização das rodovias 
estaduais com a flora nativa 

- Implantar programa de arborização nas rodovias estaduais com flora nativa/margens 
dos rios e açudes públicos 

- Nascentes dos rios Curu e Banabuiú degradados - Transformar a área (Serra do Machado) em APA 

 

RELATOR: Carlos Eugênio Pereira Soares 

IDÉIA – FORÇA: Gestão Ética, Transparente e Participativa                           ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Política Institucional do 
Desenvolvimento Sustentável 

 

TEMA CRÍTICO PROPOSTAS DE AÇÕES 

- Falta de representação política regional 
- Criar Conselho Regional Integrado de Desenvolvimento Econômico e Salarial 
(CRIDES) 

- Falta de apoio à execução dos projetos 
regionais/territoriais 

- Criar o Instituto de Desenvolvimento das Ações Territoriais dos Sertões de 
Canindé/Secretaria Executiva 

- Fundo Regional para distribuição de recursos conforme indicadores sociais (%) 

- Falta de experiência em consórcio e falta de 
integração entre os municípios para elaborar 
projetos regionais 

- Associação dos municípios dos Sertões de Canindé  

- Consórcio intermunicipal (saúde, escola federal, máquinas,etc.) 

- Fragmentação dos conselhos - CRIDES – Conselho Regionais Integrado de Desenvolvimento Econômico e Social 

- Falta de transparência na aplicação dos recursos 

- Publicar informativo (escrito/radiofônico) da aplicação dos recursos 

- Fórum de monitoramento e avaliação do PPA regional 

- Governos publiquem na internet execução orçamentária 



- Falta de capacitação dos gestores públicos 
- Fórum regional permanente para discussões políticas e capacitação dos 
gestores/conselheiros 

- Falta de política pública estratégica para o turismo 
religioso/rural e ambiental 

- Implementar política pública consistente e sustentável para o desenvolvimento do 
turismo religioso/rural e ambiental 

- Subutilização dos prédios e espaços públicos   
(Municipal, Esradual e Federal) 

- Envolver órgãos do Estado e Município, com participação de membros da sociedade 
civil e criar uma equipe de monitoramento e otimização dos espaços públicos 

- Utilizar espaço físico ocioso do CREDE 7 em Canindé para instalação das 5 Células 
Regionais de Saúde, para reforçar ações intersetoriais 

 

 

 


