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 SOBRAL / IBIAPABA
RELATÓRIO DAS OFICINAS
Municípios sede dos eventos: Tianguá e Sobral
MAIO / 2007

OFICINA DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2008 - 2011
MACRORREGIÃO DE SOBRAL / IBIAPABA
DADOS DA OFICINA
Data:
Local:
Horário:

22 e 23 de Maio de 2007, (Terça – feira e Quarta – feira)
Tianguá - Auditório do Liceu
Sobral - Auditório da UVA
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 216 participantes, sendo 102 na oficina de Tianguá e 114 em Sobral. 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: Tianguá
MUNICÍPIOS PRESENTES: Croata, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São
Benedito,Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará

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: Ibiapaba

DATA:22/05/07

LOCAL: Tianguá
RELATOR: Aurileda
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Educação
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Professor sem nível superior
- Programa de formação continuada (Universidade Pública na Serra da Ibiapaba)
- Professor da Educação Básica
atuando em áreas que não são da - Programa de especialização para professores da Educação Básica (Educação Infantil,
Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio – área específica e EJA)
sua especialização.
- Aumento de repasse do PDDE
- Falta de material didático
- Criar um fundo financeiro do Estado para aquisição de material didático
- Escolas despreparadas para - Capacitar profissionais para o atendimento de alunos com necessidades especiais
alunos
especiais:
falta
de Contratar
profissionais
multidisciplinares
(fonoaudiólogos,
psicólogos,
terapeutas,
professores especializados em psicopedagogos)
educação especial e estrutura física - Adequar as escolas para receber alunos especiais
- Falta de estrutura física adequada
para o funcionamento de Pré- - Construir creches e escolas equipadas
escola, Ensino Fundamental e
Médio
(quadras,
parques, - Construir escolas de ensino médio na zona rural
bibliotecas, banheiros, auditórios,

laboratórios, refeitórios)

- Construir quadra coberta, laboratório, bibliotecas
- Núcleo gestor sem um programa - Sistema de escolha de gestores com critérios estabelecidos
de capacitação
- Programa de formação em gestão escolar (graduação e pós-graduação)
- Transporte escolar (verba do
- Verba para aquisição, contratação e manutenção de transporte escolar adequado
Estado insuficiente)
- Recursos escassos para o Ensino - Programa de melhoria do Ensino Médio com inclusão de merenda escolar, transporte, material
Médio.
didático, recursos humanos e concursos públicos
- Estado ainda assumindo o Ensino
- Repassar a competência do Ensino Fundamental II para o município
Fundamental
- Desvalorização do profissional da
Educação e baixo salário dos - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
professores
- Falta cursinho gratuito para alunos
- Criação de cursos pré-universitários para alunos da rede pública
da rede pública
- Alunos com baixo nível de - Escola em tempo integral
aprendizagem
- Parceria com Instituições Públicas e Privadas com estágios e/ou bolsas de estudos
- Difícil acesso ao Ensino Superior
- Criar cursos universitários atendendo às vocações regionais
gratuito
- Falta Ensino Médio na zona rural.
- Construir escolas de Ensino Médio na zona rural
- Falta de Ensino Profissionalizante - Construir Escola Técnico Agrícola na região da Ibiapaba
na região
- Criar um CENTEC
- Reformular o EJA, criando novas estratégias da atração de alunos (cursos artesanais, culturais,
- Falta de estímulo para o aluno do esportivos)
EJA permanecer na escola
- Capacitação de professores
- Propaganda
- Carga horária sem tempo - Reformulação da distribuição da carga horária com 20 horas de regência e 20 horas de
suficiente para o planejamento
planejamento
- Necessidade de uma maior
articulação
e
parceria
das - Estreitar a parceria entre as Secretarias da Educação do Estado e do Município, como forma de
Secretarias da Educação do Estado viabilizar as ações que favoreçam as melhorias educacionais

e dos Municípios
- Programa permanente de avaliação da produtividade do professor com base no nível de
- Falta de programa de verificação
adequação dos conteúdos
da
qualidade
dos
serviços
- Intervenção constante do poder público estabelecendo metas de rendimento para cada nível de
educacionais
ensino
Sugestões da Plenária
- Banda larga
- Consórcio regional para merenda escolar

RELATOR: Glailson
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

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

- Existência de potencialidades
culturais da região que não são - Desenvolver ação permanente, através dos órgãos municipais e estaduais, de apoio e
devidamente
valorizados
e comercialização das atividades artísticas culturais
aproveitados
- Criar Secretaria Municipal da Cultura; Conselhos Municipais; Fundo de Cultura
- Inexistência de organização
institucional
no
âmbito
dos - Criar uma premiação para a região que se organizar institucionalmente na área da cultura
- Reconhecer a SECULT como instrumento de gestão, os fóruns e Conselhos por parte da
municípios
Secretaria Municipal e Estadual
- Inexistência de equipamentos
culturais
regionais
(museu, - Criar, implantar e manuter equipamentos culturais de caráter regional (centro cultural, salas de
biblioteca, teatro, escola de arte, capacitação, casas de espetáculos, salas de cinema ou vídeos clubes, teatro, escolas de arte e
bibliotecas por bairro)
cinema, casa de espetáculo)
- Fragilidade das instituições - Promover a reestruturação da RITUR
representativas da cultura, turismo, - Fortalecer as ações dos fóruns e conselhos regionais
esporte e lazer
- Desenvolver ações compartilhadas: Região/Estado

- Falta de Leis municipais que
tratem da preservação e do
tombamento material e imaterial
- Existência de festivais culturais
reveladores de talentos que são
desarticulados da cadeia produtiva
da cultura (produtores, difusores,
comercialização)

- Criar projetos de lei específicos para os municípios, tombamento e preservação ambiental
- Criar políticas de promoção, divulgação e comercialização (cadeia produtiva da cultura)
- Criar projetos âncoras para a região
- Criar feiras e festivais de caráter regional

- Criar e implantar projetos como: aeroporto regional, projeto de sinalização turística, estruturação
- Inexistência de infra-estrutura para dos atrativos turísticos
estruturação da atividade turística
- Criar postos de informação turística
(estrada,
aeroporto,
mobiliário,
- Recuperar as estradas
sinalização)
- Criar pólos de lazer
- Debilidade na capacitação do - Desenvolver política de capacitação para gestores, atores e produtores culturais
turismo na gestão pública e privada - Criar espaço de difusão grupos
- Ausência de uma conscientização - Implantar projeto de iniciação turística nas escolas; projetos de conscientização e sensibilização
política da região
turística
- Má qualidade dos serviços - Promover políticas de capacitação para gestores e funcionários, de equipamentos turísticos;
prestados no atendimento da
iniciativa privada (hotéis, pousadas,
bares, não adesão a cartão de - Implantar o selo de qualidade SEBRAE
crédito)
- Dificuldade de acesso ao crédito - Desenvolver política de cooperativismo que fortaleça as instituições públicas e privadas ao setor
adequado às atividades turísticas e
- Melhorar e facilitar o acesso a editais de cultura no Estado
ambientais (cooperativa de crédito)
- Ausência de ações e projetos da - Definir ações e projetos junto aos municípios, dentro de uma visão de política compartilhada
SETUR – CE junto à região da
- Definir articuladores regionais da cultura da região
Ibiapaba
- Inexistência de equipamentos
públicos para a prática de esporte - Desenvolver projetos para implantação nos municípios de: vila olímpica, quadra de esportes,
ginásios, estádios e pistas de esportes radicais
(vila olímpica)

- Promover políticas de capacitação e apoio a grupos, associações e liga desportiva
Deficiência
na
qualificação - Incentivar e valorizar a promoção de talentos locais
profissional
de
pessoas
que
trabalham as diversas modalidades - Criar escolinha de esportes nas áreas de risco dos municípios
- Promover jogos regionais
esportivas e de lazer
- Garantir o acesso de atletas nos jogos olímpicos em nível estadual e municipal
Sugestões da Plenária
Criar centros poli esportivos municipais

RELATOR: João Bosco
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

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

- Ausência de unidades para
atendimento de adolescentes em
conflito com a Lei, visando a - Implantar unidades de medidas sócias educativas regionais para adolescentes em conflito com a
reintegração dos mesmos na Lei (semi liberdade, internação 45 dias)
comunidade
- Ampliar projetos existentes e captar recursos para manutenção e funcionamento das ações (Pólo
- Alto índice de consumo de drogas,
de Atendimento, CRAS, Projeto Agente Jovem)
principalmente na adolescência
- Construir e implementar Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (regional)
- Alto índice de violência sexual - Implantar uma Unidade de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS regional
infanto
juvenil
e
violência - Implantar abrigo para atendimento às vítimas
doméstica, com ênfase na mulher, - Implantar Delegacia Regional Especializada para a Mulher
criança, idoso e deficiente
- Fortalecimento da rede de proteção social
- Famílias desestruturadas com
enfraquecimento dos laços afetivos - Instalar Centro de Referência da Assistência Social em todos os municípios – CRAS
e dos valores morais
- Visão assistencialista e a cultura - Implementar Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

de subserviência

- Capacitação, campanhas, oficinas e monitoramento do Estado (STDS) aos municípios, de todos
os agentes da rede sócio assistencial
- Falta de autonomia social, política - Desenvolver e ampliar ações de geração de emprego e renda, de acordo com as potencialidades
e econômica das famílias
da região, com sustentabilidade
- Idosos vulneráveis pela relação - Fiscalizar a atuação dos pequenos Bancos privados no que concerne a obediência às Leis que
obsessiva dos Bancos no que se tratam do assunto, bem como do Alvará de funcionamento pela Prefeitura
refere
aos
empréstimos
- Campanha de esclarecimento para idosos e famílias sobre o assunto
consignados
- Falta de avaliação sistemática (2
em 2 anos) da perícia médica com
relação
ao
BPC
(Benefício - Pressionar o INSS para disponibilizar profissionais médicos para fazer revisão do BPC, conforme
Prestação Continuada) da pessoa previsto na LOA
portadora de deficiência
- Superlotação dos presídios
- Construção de um presídio regional para a Ibiapaba
municipais
- Ausência de delegacias de
polícias nos municípios da região:
Viçosa, Ibiapina, Croata, Carnaubal, - Reimplantar as delegacias policiais nos municípios e aumento do efetivo
Guaraciaba do Norte e Graça
- Ausência de uma delegacia - Construir e implementar a delegacia regional e aumento de efetivo, com humanização no
regional com melhor estrutura.
atendimento
- Falta de co-financiamento do
Estado para trabalhar o idoso na - Ampliar recursos do Governo Estadual (FEAS) destinado ao segmento idoso, obedecendo os
critérios do SUAS
Assistência Social
- Falta de estrutura física e de - Implantar o núcleo regional da STDS (antiga articulação regional)
recursos humanos para trabalhar a - Elaborar e aprovar Projeto de Lei para regulamentar a política de Assistência Social no município,
política de assistência social conforme previsto no SUAS
(SUAS), conforme NOB-SUAS
- Construir Centros de Referência de Assistência Social – CRAS nos municípios

RELATOR: Ana Maria Ribeiro de Melo
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Saúde
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Ampliar a rede de abastecimento de água
- Falta de saneamento básico
- Construir aterros sanitários através de consórcios
- Construir e ampliar a rede de esgoto
- Indefinição do reconhecimento da - Articular junto aos gestores municipais a regularização dos agentes de endemias
categoria de agente de endemias
- Apoiar o processo em cada município
pelo Governo do Estado
- Monitoramento da água e dos alimentos
- Incentivo à agricultura orgânica
- Contaminação da água, solo e
- Assessoria técnica por especialista para os agricultores
alimentos por agrotóxicos
- Implantar o selo verde
- Desativar as plantações dentro da bacia do açude Jaburu
- Incentivo ao uso de EPI
- Uso inadequado de agrotóxicos
- Realizar pesquisa para saber o índice de contaminação pelos agricultores
pelos agricultores
- Promover educação ambiental
- Funcionalidade do Hospital Pólo - Aumento de investimento financeiro no hospital
de Tianguá
- Manutenção do PDR atual
- Falta investimento no controle de
- Investimento pelo Estado no controle de endemias (programas)
endemias pelo Estado
- Ausência de um sistema de
- Implantação do SAMU (Serviço de Atenção Médico de Urgência) na região
urgência e emergência
- Ausência de política para a saúde
- Implantação de CEREST (regional)
do trabalhador

- Alto número de pacientes com
problemas mentais
- Ausência de saúde bucal
especializada
- Desorganização administrativa da
regionalização do Estado
- Alta demanda para atendimento
de pacientes com problemas renais
(dificuldade de acesso / Sobral)
- Falta de capacitação permanente
para os profissionais de saúde
- Baixa resolutividade na macro de
Sobral
- Ausência de um Plano de Cargos
e Carreiras
- Falta de um centro de zoonose.
- Falta de investimento na estrutura
da atenção básica
- Falta de incentivo ao uso da
medicina alternativa
- Elevado índice de morte por
acidentes
- Elevado índice de morte por
causas perinatais
- Elevado índice de mortalidade por
causas cardiovasculares
- Práticas inadequadas no abate de
animais
- Elevado índice de óbitos por
causas mal definidas

- Incentivar a implantação de CAP’s nos municípios
- Implantar um CAPS tipo 2 (regional)
- Implantação de CEO (regional)
- Adequar as regiões do Estado de acordo com suas especificidades
- Implantar um Centro Regional de Hemodiálise
- Capacitação permanente de conselheiros de saúde e demais categorias profissionais
- Descentralizar a Prog. Pactuada e Integrada (PPI);
- Definir o papel da Santa Casa de Sobral como referência da macro
- Implantar o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da área de saúde
- Implantar o Centro de Zoonose em nível regional
- Reforma, construção e aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde,
adequando-as à nova política da saúde
- Incentivo à política de medicina alternativa com assistência técnica especializada
- Implantar os serviços de cardiologia
- Melhorar as vias de trânsito (alargamento, sinalização, proteção)
- Implantação de leitos de médio risco e/ou UTI neonatal
- Implantar o serviço de cardiologia
- Aumentar a disponibilidade de leitos na macro de Sobral
- Realizar parcerias de implantação de matadouros dentro das normas de condições de higiene
sanitária
- Implantar o serviço de verificação de óbitos por causas mal definidas na região

- Ausência de um médico legista
- Ausência de médicos especialistas

- Manter médico legista na região
- Implantar um Centro de Especialidades Médicas

RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Economia Para Uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Agricultura Familiar, Agronegócio, etc
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Necessidade de mananciais para - Construção de açudes e conservação dos existentes; construção de canais de irrigação e
perenização do riacho Quatiguaba; construção do açude Arebê, utilização da água do Jaburu para
consumo humano e produção
agricultura, pequenas obras hídricas (cisternas)
- Implementação do SELO VERDE; fiscalização e punição; programas de educação no uso de
- Uso de agrotóxicos de forma defensivos e educação ambiental; incentivo à agricultura orgânica; construção de indústria de
abusiva
produção de adubo orgânico; profissionalização do ensino médio em áreas afins (contextualização
da educação compatível com a realidade)
- Falta de assistência técnica nos - Fortalecimento do Sistema ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)
aspectos
da
produção
e
- Implementação dos DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável) nos municípios
comercialização
- Concentração de terras e
- Regularização fundiária; reforma agrária
irregularidades fundiárias
- Agricultura familiar ainda sem
- Implantação do DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável)
apoio institucional concretizado
Processo
avançado
de - Ampliação da APA da Ibiapaba; plantio direto; redução das queimadas; programa de
devastação ambiental
reflorestamento
- Dificuldade de acesso ao crédito
- Diminuição do processo burocrático
rural
- Necessidade de melhoramento, - Reativação da residência do DERT na Ibiapaba
construção,
pavimentação
e
- Alargamento da CE - 187
manutenção de estradas vicinais
- Necessidade de ampliação de - Construção de nova Ceasa

mercados públicos e Ceasa
- Fortalecimento e revigoramento de agroindústrias canavieiras
- Necessidade de implantação e - Implantação do Renova Cana
melhoramento de agroindústrias
- Construção de novas usinas
- Revitalização de engenhos e casas de farinha
- Necessidade de atrativos à - Construção do aeroporto regional
indústria
- Revitalização da cultura da cana-de-açucar
- Garantir infra-estrutura aos pólos industriais
- Pólo industrial
- Construção de anéis viários nas cidades (alças de contorno rodoviário)

RELATOR: Lidomar Nunes
IDÉIA – FORÇA: Economia Para Uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO

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

Meio Ambiente
- Controlar e substituir em longo prazo o uso de agrotóxicos para o sistema orgânico
- Implantar políticas de incentivo à prática de atividades agro-ecológicas
- Desmatamentos e queimadas - Implantar políticas voltadas para educação ambiental nas comunidades rurais
desordenadas
- Implantar um posto de fiscalização da SEMACE na região da Ibiapaba
- Disposição inadequada dos
- Construir aterros sanitários consociados
recursos sólidos
- Perda da biodiversidade regional
- Criar áreas de preservação ambiental permanentes
- Falta de educação ambiental - Inserir a disciplina de educação ambiental no currículo escolar
voltada para nossa realidade
- Promover fóruns, eventos, etc., com temas de educação ambiental
Saneamento
- Falta do sistema de saneamento
Implantar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água
básico na maioria dos municípios
- Uso inadequado dos agrotóxicos

- Poluição dos recursos naturais
(água, ar, solo)
- Aumento de doenças de
veiculação hídrica e contato direto
com outros resíduos
- Desperdício de efluentes (das
ETE’s)
Habitação
- O homem do campo sem
condições dignas de moradia e
sustentabilidade, migra para as
áreas de risco dos centros urbanos

tratada

- Sistema habitacional inadequado

- Adequar o sistema habitacional urbano e rural: água, luz, esgoto, escola, posto de saúde, área de
lazer e acesso ao transporte

- Reutilizar o efluente para irrigar culturas compatíveis com o padrão de qualidade
- Construir moradias no campo, de modo a evitar o êxodo rural
- Remover habitantes das áreas de risco em consonância com o PDDU

LOCAL: Tianguá
RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Gestão, Ética, Transparente e Participativa
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Político Institucional
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Atendimento nas secretarias para - Qualificar e profissionalizar os servidores que recebem o público nas secretarias de Estado
com o seu público (jogo de - Identificar a aptidão dos servidores para a função
empurra-empurra)
- Informar ao servidor do Governo como um todo
- A preferência para aliados
políticos
em
detrimento
dos - Garantir o que é pactuado no PPA, que seja executado de forma participativa
municípios com prefeitos contrários
- Baixo nível de compreensão de
desenvolvimento regional pelas - Capacitar os entes políticos da região, através de fóruns de educação
lideranças locais
Falta
de
instrumento
de - Criar um articulador político com escritório para dar suporte

articulação e comunicação prévia
das ações do Governo em tempo
hábil
- Ausência de fiscalização das
ações do Governo
- Corrupção na política rodoviária
estadual e receita estadual nas
cancelas
- Fiscalizar sem uma prévia
campanha educativa pelo DERT
- A falta de igualdade entre os
políticos
e
associações
nas
reinvidicações

- Conselho de Desenvolvimento Regional
- Fazer agenda regional de datas para não haver conflitos de eventos de interesse do município
- Criar um articulador político com escritório para dar suporte
- Investigar, punir e abrir um canal para a população denunciar – 0800 / site
- Fazer campanhas educativas antes, durante e depois da fiscalização do DERT
- Dar o mesmo tratamento ao político e ao líder de associação

- Abrir a sala de situação, disponibilizando o processo de acompanhamento dos projetos em
- A não continuidade dos programas
execução na região
e projetos pelo Governo
- Criar uma Lei que obrigue aos sucessores dar continuidade às ações em andamento
- Dispersão da região Sobral /
- Separar; considerar a Ibiapaba uma região específica
Ibiapaba
Sugestão da Plenária
Criar Agência de Desenvolvimento Regional da Ibiapaba

RESULTADOS DA OFICINA
Sede: Sobral
MUNICÍPIOS PRESENTES: Alcântaras, Cariré, Forquilha, Frecheirinha, Groaíras,
Hidrolândia, Massapé, Meruoca, Moraújo, Reriutaba, Santana do Acaraú, Sobral

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: Sobral / Ibiapaba

DATA: 23 /05/07

LOCAL: Sobral
RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Educação
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Construção e Manutenção de escolas, quadras cobertas, bibliotecas, laboratórios (informática,
ciências humanas e exatas)
- Aquisição de veículos adequados
- Transporte Escolar
- Construção e manutenção das estradas
- Capacitação e habilitação para motoristas
- Concretizar o ensino interdisciplinar
- Baixo nível de aprendizagem na
- Qualificação do professor
educação básica
- Estrutura Pedagógica
- Formação docente sem nível superior
- Concurso público para professores de nível superior
e insatisfatória
- Lotação de professores respeitando a sua área de formação
- Distorção idade-série na Educação
- Formação continuada
Básica
- Infra-estrutura (escolas, laboratórios)

- Gestão escolar (critério de escolha, - Seleção de gestores com critérios estabelecidos
envolvimento comunitário, formação de - Formação para gestores
gestores, monitoramento)
- Acompanhamento e avaliação de gestores

- Atendimento para a Educação Infantil
(faltam escolas, material didático,
formação dos professores, número
insuficiente de professores, espaço
público).

- Construção de escolas adequadas
- Manutenção das escolas
- Equipar as escolas com material específico
- Professores com formação específica em educação infantil

- Ensino em tempo integral
- Evasão escolar
- Recursos necessários tornando uma escola atrativa e acolhedora
- Escolas abertas para alunos e familiares
- Capacitação de professores das séries iniciais
- Alfabetização nas séries iniciais (1ª a
- Material didático e paradidático
3ª série)
- Salas de reforço
- Proeficiência em Língua Portuguesa
- Formação de professores em Língua Portuguesa, lingüística e demais áreas
(5º ao 9º) e demais áreas
- Parceria rede de educação Estadual
- Regulamentar (estreitar) parcerias entre SEDUC e Secretarias Municipais
e Municipal
- Desvalorização dos profissionais de
- Implantação do PCCS
da educação e baixos salários
- Educação que gere sustentabilidade
- Cursos profissionalizantes em nível fundamental, médio e superior de acordo com a região
local
- Falta de equipe multidisciplinar nas - Contratação de profissionais multidisciplinares, principalmente para o atendimento de alunos com
escolas
necessidades especiais
- Livro didático e paradidático para o
- Dotação de verbas para compras de livros didático e paradidático
Ensino Médio
- Distância da Academia com a - Revisão de currículos
Educação Básica
- Promover o diálogo entre instituição de ensino básico e superior
- Construção qualificada e adequada para o desenvolvimento do ensino da pesquisa e extensão
- Fortalecimento e/ou reimplantação dos Campi avançados da UVA em Tianguá e Camocim
- Infra-estrutura das universidades
(cursos regulares)
- Construção e implantação de uma FADEC na região da Ibiapaba

- Formação docente para o Ensino
Superior
- Baixos salários dos professores de
nível superior
- Número insuficiente de professores
de nível superior
- Baixa qualidade em alguns cursos de
nível superior
- Transporte para alunos de nível
superior
Restaurante
e
residência
Universitária

- Qualificação docente do professor de nível superior para o exercício do Magistério
- Formação docente continuada
- Implantação do PCCS
- Concurso público para professores efetivos
- Avaliação e monitoramento dos cursos em nível superior
- Dotação de recursos para aquisição de transporte escolar para alguns universitários
- Construção imediata de residência e restaurante universitário

RELATOR: Regina
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária

ÁREA TEMÁTICA: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

- Criar uma política pública cultural dirigida à criança e adolescente
- Ausência de políticas públicas
voltadas para incentivar a arte
- Escola de arte e ofício
(cultura municipal priorizando a
- Centros culturais: museus, bibliotecas, teatros, galerias de arte
criança e o adolescente)
- Incorporar no currículo escolar a arte e a cultura
- Ausência de intercâmbio entre - Criar um projeto cultural intinerante inter-regional, onde seja valorizada em todas suas leituras
artistas e a produção cultural de
caráter
municipal
e
regional - Criar concursos literários regionais
/estadual
- Ausência de tombamento do
patrimônio material e imaterial e dos - Elaboração de um inventário e tombamento dos sítios paleontológicos e arqueológicos e patrimônio
sítios
paleontológicos
e ambiental / histórico e material voltada para prática científica e turística
arqueológicos

- Falta de interesse em resgatar
culturas populares em processo de
extensão
- Ausência de curso superior para
formação de arte / cultura / turismo
- Ausência de investimentos público
na infra-estrutura turística e na
acessibilidade, na capacitação e
promoção de atividade do interior
- Inexistência de prática esportiva
nas
escolas
públicas,
principalmente nas zonas rurais
- Ausência de equipamentos e
materiais para prática esportiva /
lazer

- Mapeamento cultural da região resgatando as manifestações culturais em processo de extinção e
promovendo eventos para fortalecer e divulgar estas promoções (palestras, apresentações públicas,
etc.)
- Criar cursos técnicos e superior nas artes (plástica, histórica, estilísmo, turismo, teatro, música)
Obs: existem muitos profissionais de música na região, carentes de treinamento
- Criar um programa específico de interiorização do turismo que contemple: capacitação, infraestrutura / sinalização, acessibilidade, promoção (catálogo, vídeo, etc.)
- Estruturar e disponibilizar profissionais permitindo uma disseminação do esporte nas escolas
públicas e priorizando a diversificação esportiva
- Construção de equipamentos (vilas olímpicas, quadras esportivas) dotando os espaços públicos e
mobiliários esportivos

RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

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

- Abuso de drogas lícitas e ilícitas /
- Criação de Centro de Reabilitação e habitação para dependentes de drogas em nível regional
violência
- Insuficiência de lazer, esporte e - Ampliação da rede de atendimento local para trabalhar crianças, adolescentes e jovens
cultura para trabalhar o jovem na - Ampliação dos Projetos Jovens nos municípios
zona urbana e rural
- Construção de pólos de lazer com recursos para manutenção dos mesmos nos municípios
- Ampliar recursos para projetos de inclusão produtiva na zona rural e urbana com a ampliação de
- Insuficiência de política de
crédito solidário
geração, trabalho e renda para as
- Interiorização da política de atração de investimento para os municípios de menor porte
(
famílias
interiorização da indústria)

- Priorizar o apoio à agricultura familiar
- Incrementar a política de economia solidária
- Insatisfação do atendimento ao - Ampliar recursos para trabalhar os idosos nos municípios, priorizando a proteção desse idoso
idoso / poucos recursos para
trabalhar esse segmento (co- - Ampliar a capacitação para os profissionais trabalharem os idosos no seu desenvolvimento pleno
financiamento do Estado)
- Inexistência de uma política
estadual de atenção à pessoa com - Implantação da política de atenção à pessoa com deficiência, co-financiando recursos para os
municípios
deficiência
- Ampliação da capacitação dos operadores da política de assistência de forma sistemática para
- Aumento de violência, abuso e trabalhar a prevenção da violência e abuso sexual contra criança e adolescente
exploração sexual contra a criança - Destinação de recursos orçamentários para trabalhar a família nos CRAS
e adolescente
- Implantação do Programa de Agentes Sociais da Família para subsidiar o trabalho com a família
nas áreas de abrangência dos CRAS
- Falta de estruturação física da
STDS na região para assessorar a
política de assistência social – - Criação urgente do Escritório Regional com rotina de visitas aos municípios
Poder Público e sociedade civil
- Inexistência de Centro de - Criação de CREAS através de consórcios municipais, assessorado e implantado pelo Estado
Referência
Especializado
da
assistência social - CREAS nos - Melhor estruturação dos CREAS que existem nos municípios (Sobral, Irauçuba)
municípios de pequeno porte
- Criação de unidades regionais de medidas sócio-educativas, em meio fechado com a internação de
- Elevado número de adolescentes
45 dias e centros de reeducação após a sentença do juiz
em conflito com a lei
- Implantação de medidas sócio-educativas, em meio aberto, nos municípios menores
Falta
de
co-financiamento
estadual para concessão dos - Estado passar a co-financiar os benefícios eventuais
benefícios eventuais
- Ausência de uma política eficaz - Criação de abrigo regional para atendimento às mulheres vítimas de violência
para o atendimento de mulheres
- Institucionalização de uma política pública para mulheres
Falta
de
priorização
na - Ampliação dos recursos, cumprindo o que está estabelecido na norma operacional na questão do

implementação da política
assistência social e do SUAS

de co-financiamento da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
- Capacitações sistemáticas para operadores da política
- Co-financiamento do Estado para implantação de CRAS e/ou manutenção dos CRAS existentes
- Utilização dos recursos para cursos do FECOP, que atendam a demanda rural e urbana,
observando a vocação de cada realidade
- Ineficiência de políticas de
- Criação de crédito solidário para os alunos de cursos profissionalizantes
qualificação
profissional
para
- Garantir uma política integral de comercialização nas iniciativas existentes nos municípios
adolescentes e jovens
- Estruturar uma política estadual de qualificação profissional, observando as potencialidades de cada
município e a condição de autosustentabilidade
- Falta estrutura e profissionais - Instalação da delegacia regional da mulher com profissionais e meios adequados ao atendimento
qualificados para o funcionamento - Concurso público para policiais militares e civis e servidores das áreas
das delegacias da mulher, civil e
- Cursos de capacitação sobre relações humanas para os profissionais de segurança
militar
- Criar delegacia regional da mulher
- A DEAM atende apenas ao
- Criar juizado especial de atendimento a mulher
município de Sobral
- Ampliar o número de defensoria pública
- Construção / reforma de cadeias e delegacias públicas com infra-estrutura básica para seu
- Cadeias e delegacias públicas
funcionamento
precárias
- Estabelecer parceria com iniciativa privada com criação de postos de trabalho para ex-detentos
- Violência doméstica contra idosos, - Campanhas educativas e de esclarecimentos contemplando cidadania e uma cultura de paz
portadores de deficiências, crianças
- Instalação de disque denúncia nos municípios
e mulheres
- Falta de controle ao acesso de - Aplicação das leis de mecanismo de defesa da criança e do adolescente
bebidas alcoólicas e drogas pelos
- Criar mecanismos jurídicos com valorização dos agentes de proteção da criança e do adolescente
adolescentes e jovens
- Ineficiência do sistema prisional na - Criar cursos profissionalizantes dentro dos presídios e de ressocialização e inclusão dos detentos
ressocialização dos detentos
na sociedade
- Baixo investimento na segurança
- Ampliar os investimentos na área de segurança pública preventiva
pública preventiva
- Ineficiência do Poder Judiciário - Rigor no cumprimento da lei

para os violadores dos crimes
contra crianças, adolescente e
mulheres
- Complacência e permissividade
para com as leis do trânsito
- Falta de apoio ao funcionamento
do Conselho Comunitário da Defesa
Social (CCDS)
- Falta de conhecimento e
divulgação da lei Maria da Penha.

- Punir os infratores da lei
- Campanhas educativas pela paz no trânsito
- Instalação e/ou reativação dos CCDS
- Capacitação sobre aplicação da lei Maria da Penha

- Ampliação do número de defensores públicos
- Insuficiência ao acesso de justiça
- Facilitar ao público necessitado informações, através de fóruns e comunicação usando o rádio e a
e informação aos direitos sociais
televisão
- Ausência da mulher nos espaços - Garantir (aumentar) a participação da mulher nas esferas de poder do Estado e sensibilizar o poder
de poder e controle social
municipal para esse fim
- Reforma agrária
- Concentração de terra e renda
- Implementar as leis de incentivo ao pequeno produtor rural (prioridade para agricultura familiar) que
garanta o desenvolvimento sustentável e integrado da região
- Cumprimento da Lei do Nepotismo e demais leis que tratem dessa questão (9840)
- Nepotismo e corrupção nos
- Controle da sociedade sob os poderes a partir dos conselhos de cada poder das ações de
espaços de decisão de poder
transparência
- Falta de política de SAN
(Segurança Alimentar e Nutricional) - Criação da política de SAN no Estado que respeite o meio ambiente
no Estado
- Equipe técnica da rede municipal - Criar equipe técnica interdisciplinar em todas as comarcas, conforme Estatuto da Criança e do
fazendo papel da justiça
Adolescente
Inexistência
de
rede
de
atendimento
às
crianças
e - Garantir intersetoriaridade das ações de governo e sociedade civil na problemática da criança e do
adolescente (rede de atuação)
adolescentes
- Conselhos sem autonomia, - Fazer funcionar com autonomia os mecanismos de controle social existentes no governo, garantindo
recursos para efetivar as políticas recursos e transparência para esse fim

públicas que garantam a justiça
- conselhos, fóruns, oficinas ciclo orçamentário
social

RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Saúde
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Contratação do profissional – médico
- Construção, ampliação e reforma das unidades básicas de saúde
- Criar uma política diferenciada para o Programa Saúde da Família e Saúde Bucal (contratação de
outros profissionais)
- Ampliação da cobertura dos Agentes Comunitários de Saúde pelo Estado (100%) e pelos Agentes
- Atenção básica não resolutiva
de Endemias
- Ampliação do Programa Bucal na Região
- Capacitação de conselheiros
- Cursos de Humanização para os profissionais da Atenção Básica
- Aquisição de Ambulância para os municípios
- Implantação de Centros Especializados Integrados (CEO, CEM, COAS, CAPS, Centro de Zoonozes,
LACEN)
- Criação, nos municípios, de um Centro de especialidades em fisioterapia
- Inclusão na assistência farmacêutica para saúde do idoso
- Carência na Atenção Secundária
- Descentralizar a oferta de medicamentos para os municípios, atendendo a demanda municipal
(especializada)
(osteoporose, menopausa, coração, etc.)
- Implantação de Centro de Referência da saúde da mulher
- Recursos financeiros (incentivo), para melhor operacionalização de pequeno e médio porte
- Corresponder os projetos já existentes – HPP
- Rever a PPI da Assistência
- Colapso na Atenção Secundária e
- Estadualização da Santa Casa de Misericórdia de Sobral
Terciária
- Criação do Hospital Regional

- Implantação de leitos neonatal para atender a demanda
- Ampliação do número de leitos na Unidade de Terapia Intensiva
- Criação de leitos em outras especialidades
- Ofertar as cirurgias eletivas conforme pactuada na PPI
- Ofertar alimentação parenteral, bolsas para colostomia
- Oferta de insumos para pacientes de câncer e problemas renais
- Ampliação de SAMU para atender a demanda da Região

RELATOR: Pedro de Alcântara Pitombeira Maia
IDÉIA – FORÇA: Economia para uma Vida Melhor
TEMA CRÍTICO

- Falta de Acesso à Terra e à Água

ÁREA TEMÁTICA: Agricultura Familiar, Agronegócio, etc
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Reforma agrária
- Regularização Fundiária
- Redistribuição de Terras Devolutas
- Construção de adutora Acaraú/ Forquilha
- Construção de adutora Rio Acaraú/Assent. Alvaçan/Goiabeiras
- Construção do açude Taquara (Graça/Mucambo)
- Construção do Açude Cabaceiras (Reriutaba)
- Ampliação do Programa Cisterna de Placas
- Construção de Barragens Subterrâneas
- Construção de Açude no Rio Caioca (Sobral)
- Construção de Açude no Rio Pajé (Sobral)
- Transposição da água do Rio Acaraú
- Reforma da Barragem no Assent. EMASA ( Sobral)

- Sist. de Abastecimento de água nos assentamentos: Casinhas e Flores, Região do Boqueirão e
Assent. da Picada Razy
- Desenvolvimento de ações adequadas à realidade local, com transferência de tecnologia
Acesso à Tecnologia, Inovação e - Capacitação e qualificação de produtores rurais, levando em conta as potencialidades locais
Profissionalização
- Concurso Público para profissionais nas Ciências Agrárias
- Reestruturar e ampliar a Escola Agrícola de Sobral
- Capacitação das Cadeias Produtivas para agregação de valores aos produtos
Agroindustrialização
- Reativação das agroindústrias já existentes e aberturas de novas
Assistência Técnica e Extensão
- Reestruturação da Assistência Técnica Estatal
Rural
Acesso ao Crédito
Acesso ao Mercado

Capitalizar as Oportunidades

Infra-estrutura

Zoneamento Territorial

- Fortalecer o cooperativismo e associativismo
- Fortalecimento das feiras da Agricultura Familiar
- Programa de Compras Governamentais voltadas para o pequeno produtor
- Garantia de preço para produtores oriundos da Agricultura Familiar
- Fortalecer os APL, Apicultura, piscicultura, ovinocaprinocultura, bovinocultura de leite, artesanato de
palha de carnaúba, fruticultura irrigada, hortigranjeira, confecções, etc.
Fortalecer a exploração da cerâmica, granito, cal, reciclagem de lixo, turismo rural e regional e
extrativismo
- Construção da estrada Alcântaras / Coreaú
- Construção da estrada Santana/ Massapé/ Morrinhos
- Construção da estrada Santana/ Miraíma/ Amontada
- Construção da estrada Sobral/ Miraíma via Caioca
- Construção da estrada Pacujá / Reriutaba
- Aproveitamento racional das margens do Rio Acaraú
- Reestruturar e revitalizar os perímetros irrigados de Jaibaras e Forquilha
- Rever o zoneamento para cultura da mamona e caju.
- Rever o zoneamento do Semi-árido

RELATOR:
IDÉIA – FORÇA: Sociedade Justa e Solidária
TEMA CRÍTICO

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

Saneamento
- Prestar assessoria na elaboração de projetos de saneamento básico para o município
- coletar lixo de forma sistemática na zona rural
- Implementar saneamento por meio de políticas publicas adequadas (ex. adquirir kits sanitários)
Falta de esgotamento sanitário , kit
sanitário na zona rural e periferia - Construir aterros sanitários com ações de coleta seletiva, proporcionando a comercialização dos
resíduos (emprego e renda)
urbana
- Custear a elaboração de um plano de saneamento
Meio Ambiente
Poluição do Rio Acaraú e seus - Incluir no currículo escolar o tema meio ambiente como obrigatório
afluentes
- Promover eventos, fóruns, palestras sobre campanhas educativas nos meios de comunicação
Poluição de recursos hídricos e - implantar políticas públicas de preservação e recuperação dos rios Acaraú, Coreaú e seus afluentes
assoriamento (Acaraú, Coreaú e - Fortalecer outros modelos de sistema de agricultura, tais como agroecologia, agropastoril e
Aracatiaçu)
agrofleresta
Desmatamento e queimadas na
agricultura
- Descentralizar órgão estadual de meio ambiente para regiões pólo (unidades regionais)
Uso de Agrotóxico
Fragilidade do DEMA
- Criar unidades de conservação estaduais (preferencialmente de proteção integral)
Ausência de órgãos ambientais
- Fortaleza os CBHs ( Comitê de Bacias Hidrográficas)
municipais
Processo de desertificação se - simplificar o processo de autorização para o uso alternativo do solo e planos de manejo florestal
efetivando de forma acelerada
- melhorar as técnicas de processo de produto de origem florestal (carvão, lenha etc...)
Falta de políticas educacionais
ambientais efetivas
Aterramento de lagoas, obstrução - Executar o programa estadual de educação ambiental
de caminhos de água (riachos,
Falta de Saneamento Básico

córregos, etc...) área urbana
Desmatamento das matas ciliares
Desrespeito aos critérios
estabelecidos das licenças
ambientais
Habitação
Projeto habitacional inadequado as
para as necessidades atuais (área
- Custear e elaborar plano municipal de habitação
construída com acréscimo na
zona rural e urbana)
- Diagnosticar o déficit quantitativo e qualitativo habitacional
- Substituir casas de taipa por casa de alvenaria
Ausência de diagnóstico qualitativo
- Capacitar os técnicos municipais na elaboração de projetos habitacionais
e quantitativo
- construir vilas rurais com infra-estrutura etc.
Criar cadastro único integrado das famílias atendidas pelos programas habitacionais

RELATOR: Lisianne Tavares
IDÉIA – FORÇA: Gestão, Ética, Transparente e Participativa
TEMA CRÍTICO

ÁREA TEMÁTICA: Dimensão Político Institucional
PROPOSTAS DE AÇÕES

- Verificação e acompanhamento dos PPA’ s dos municípios
- Ouvir a comunidade continuamente através de movimentos organizados
- Dificuldades de participar das
- Fazer com que a demanda dos municípios sejam atendidas por critérios técnicos (projetos
decisões do Estado
encaminhados)
- Pactuar ações do PPA do Estado, considerando os PPA’ s dos municípios
- O medo que o processo de
participação do PPA não seja - Acompanhar de forma contínua, através de disponibilização nos sites, meios de comunicação e
efetivado
fóruns anuais
Falta
de
comunicação
e

divulgação dos índices da região
com relação ao Estado
“Conselheiros”
sem
poder
decisório, só para legitimar
- Os Conselhos não darem
formação e poder aos participantes
- Falta de um sistema que monitore,
controle e acompanhe as políticas
públicas
- Falta de uma política de educação
para participação
- Falta de uma política de incentivos
para processos participativos

- Conselheiro sem atrelamento ao poder público, eleições diretas com a comunidade, respeitando a
paridade e igualdade
- Qualificação, estabilidade funcional quanto conselheiro
- Criação de um Órgão para acompanhar as ações previstas no PPA
- Inserir na grade escolar a educação política e cidadã
- Criar selo do município participativo (premiação)
- Acrescentar os PPA’s às emendas de parlamentares ao orçamento da União

