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APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental que estabelece, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública do Estado do Ceará, conforme
disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 203 da Constituição Estadual de
1989. 

É o instrumento de planejamento que orienta as escolhas das políticas públicas do estado, adotando as
seguintes premissas: 

I. Gestão Pública para Resultados: execução de políticas e programas que privilegiem o foco em
resultados,  em  detrimento  da  ótica  centrada  exclusivamente  no  gasto,  priorizando  ações  e
contemplando o senso distributivo na alocação dos recursos;

II. Participação  cidadã:  promoção  da  interação  entre  o  Estado  e  o  cidadão,  com  vistas  à
efetividade das políticas públicas, em um processo de planejamento participativo que extrapola
as propostas de campanha;

III. Promoção do desenvolvimento territorial: equilibrando a dimensão territorial, superando os
desafios e potencializando oportunidades regionais; e

IV. Intersetorialidade: implementação de políticas públicas articuladas, centradas em territórios,
trazendo ganhos para a população, para a organização logística das ações definidas, superando a
fragmentação das políticas públicas.

Em cumprimento à premissa da Participação Cidadã, o Governo do Estado do Ceará, por intermédio
da Secretaria do Planejamento e Gestão, em parceria com os diversos órgãos da Administração Pública
Estadual, realizou, durante os meses de junho a agosto, oficinas de Monitoramento Participativo nas
14 regiões de planejamento, estabelecidas pela Lei Complementar Nº 154/2015.

Tais  encontros  regionais  com a  sociedade,  serviram para  o  alcance  de  dois  objetivos:  avaliar  o
primeiro ano de execução do PPA, 2016; e revisar as diretrizes regionais para o segundo biênio do
PPA, 2018-2019.

O presente documento, elaborado a partir da reflexão estratégica sobre as regiões de nosso estado e de
uma discussão qualificada acerca das condicionantes para seu desenvolvimento, está estruturado, além
desta apresentação e da introdução, que abordam a estratégia de gestão participativa e regionalizada do
planejamento público estadual, nos seguintes tópicos:

I. Metodologia  das  oficinas  regionais  de  monitoramento  participativo  –  2017,  que  aborda
como  se  deu  o  processo  de  realização  das  oficinas  regionais,  apresenta  o  Perfil  do
participante, bem como a avaliação das oficinas realizada pelos; 

II. Avaliação e principais pontos, que apresenta a avaliação realizada pelos participantes acerca
do primeiro ano de realização do PPA e os principais pontos discutidos, por eixo, que precisam
de atenção mais especial por parte dos técnicos e gestores estaduais; 

III. Diretrizes Regionais revistas – 2018-2019, que apresenta os Objetivos e Estratégias Regionais
revisados, com o propósito de elevar o nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental
de cada região;

IV. Estratégias Priorizadas, contemplando a relação, por ordem de classificação, das estratégias
identificados como mais prioritárias para a promoção do desenvolvimento de cada região; e

V. Comissão Regional  de Interlocução,  com a relação dos indicados pelos  participantes  para
representar  cada  região  nos processos  de  planejamento  e  monitoramento  participativos  do
PPA.

 

7





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.................................................................................................................................7

INTRODUÇÃO – ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA E REGIONALIZADA DO 
PLANEJAMENTO PÚBLICO ESTADUAL.......................................................................................11

METODOLOGIA DAS OFICINAS REGIONAIS DE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO – 
2017......................................................................................................................................................13

PERFIL DO PARTICIPANTE..................................................................................................................14

AVALIAÇÃO DAS OFICINAS...............................................................................................................18

AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS PONTOS.............................................................................................25

AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO PPA....................................................................25

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS.......................................................................................................27

Cariri............................................................................................................................................27

Centro Sul....................................................................................................................................30

Grande Fortaleza..........................................................................................................................34

Litoral Leste.................................................................................................................................36

Litoral Norte................................................................................................................................39

Litoral Oeste / Vale do Curu........................................................................................................42

Maciço do Baturité......................................................................................................................44

Serra da Ibiapaba.........................................................................................................................46

Sertão Central..............................................................................................................................48

Sertão de Canindé........................................................................................................................50

Sertão de Sobral...........................................................................................................................51

Sertão dos Crateús.......................................................................................................................54

Sertão dos Inhamuns....................................................................................................................57

Vale do Jaguaribe.........................................................................................................................59

DIRETRIZES REGIONAIS REVISADAS – 2018-2019....................................................................62

CARIRI..............................................................................................................................................62

CENTRO SUL.....................................................................................................................................67

GRANDE FORTALEZA........................................................................................................................71

LITORAL LESTE................................................................................................................................75

LITORAL NORTE...............................................................................................................................79

LITORAL OESTE / VALE DO CURU....................................................................................................82

MACIÇO DE BATURITÉ......................................................................................................................86

SERRA DA IBIAPABA.........................................................................................................................89

SERTÃO CENTRAL.............................................................................................................................92

SERTÃO DE CANINDÉ........................................................................................................................96

SERTÃO DE SOBRAL........................................................................................................................100

SERTÃO DOS CRATEÚS....................................................................................................................103

SERTÃO DOS INHAMUNS.................................................................................................................106

VALE DO JAGUARIBE......................................................................................................................109

ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS......................................................................................................113

CARIRI............................................................................................................................................113

CENTRO SUL...................................................................................................................................115



GRANDE FORTALEZA......................................................................................................................117

LITORAL LESTE..............................................................................................................................120

LITORAL NORTE.............................................................................................................................122

LITORAL OESTE / VALE DO CURU..................................................................................................124

MACIÇO DE BATURITÉ....................................................................................................................126

SERRA DA IBIAPABA.......................................................................................................................128

SERTÃO CENTRAL...........................................................................................................................130

SERTÃO DE CANINDÉ......................................................................................................................132

SERTÃO DE SOBRAL........................................................................................................................134

SERTÃO DOS CRATEÚS....................................................................................................................136

SERTÃO DOS INHAMUNS.................................................................................................................138

VALE DO JAGUARIBE......................................................................................................................139

COMISSÃO REGIONAL DE INTERLOCUÇÃO............................................................................141



INTRODUÇÃO – ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA E 
REGIONALIZADA DO PLANEJAMENTO PÚBLICO ESTADUAL

A  gestão  pública  estadual  assumiu  um  compromisso  de  promover  o  aprimoramento  dos
processos  participativos  permanentes  no  Estado,  alavancando  sua  capacidade  de  melhor
identificar  as  demandas  dos  cidadãos  para  elaboração  de  políticas  e  oferta  de  serviços  à
população, bem como de fortalecer a articulação entre instituições participativas e as práticas de
Gestão para Resultados no Estado.

Nesse sentido, a elaboração do PPA 2016-2019 fundamentou-se na premissa de aprofundar a
participação  e  o  diálogo  com  a  sociedade,  levando  em  conta  o  novo  recorte  territorial  e
buscando a  participação qualificada de representantes dos segmentos  público,  empresarial  e
sociedade  civil  organizada.  O  processo  de  participação  foi  definido  em  duas  dimensões:
territorial/regional, com ausculta das regiões e setorial/institucional, mediante dialogo com os
conselhos de políticas  públicas e,  numa segunda fase,  com a análise para  incorporação das
diretrizes regionais ao conteúdo programático das áreas setoriais.

Com respeito à participação na dimensão territorial, foram realizadas 14 oficinas regionais com
o  objetivo  de  promover  a  reflexão  acerca  da  realidade  local/regional,  bem como  elaborar
objetivos e respectivas estratégias a partir das vocações regionais que pudessem alavancar o
desenvolvimento territorial.

A partir da discussão sobre os desafios a serem enfrentados e vocações a serem potencializadas
nas suas respectivas regiões e, em consonância com indicadores ou variáveis das realidades
regionais,  foram  construídos  os  “Objetivos  e  Estratégias  Regionais”  —  os  quais  foram
utilizados para orientar os órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará na elaboração de
iniciativas que integraram os programas do PPA.

O  diálogo  com os  conselhos  de  políticas  públicas  permitiu,  também,  o  conhecimento  das
propostas já consensuadas nos diversos momentos participativos por ocasião da elaboração dos
planos setoriais, reforçando a articulação com os segmentos representados.

Dando continuidade ao processo participativo, estamos na etapa de monitoramento do PPA, que
visa fortalecer o controle social e assegurar a transparência e o acesso à informação, e dar-se-á
mediante  a  realização  de  14  oficinas  regionais,  com  a  participação  de  representantes  das
Regiões de Planejamento do Estado.

O objetivo das oficinas regionais de monitoramento é apresentar e acompanhar a execução do
Plano Plurianual do Governo do Estado em cada região, bem como sugerir prioridades para o
segundo biênio do Plano, 2018-2019.

O exercício desta etapa de monitoramento do PPA faz parte de uma estratégia mais ampla de
fortalecimento da participação cidadã que está sendo desenvolvida pela gestão estadual, que é o
Sistema Cearense de Participação Cidadã.

O Sistema deverá aprimorar e integrar vários eixos de participação cidadã atualmente frágeis e
dispersos, bem como estruturar outros pilares inovadores que darão densidade, visibilidade e
sustentação às iniciativas de participação cidadã, contribuindo para a melhoria da gestão pública
com foco em resultados.

Nesta perspectiva, o Sistema Cearense de Participação Cidadã estabelece cinco dimensões que
incorporam a participação cidadã no planejamento e monitoramento de políticas, programas e
projetos:

 Dimensão PPA, aperfeiçoando seu processo participativo e regionalizado;

 Dimensão  Políticas  Setoriais  e  Transversais,  fortalecendo  os  conselhos  de
políticas públicas;
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 Dimensão Territorial, fortalecendo e ampliando os processos de planejamento do
desenvolvimento territorial e suas instâncias de gestão colegiada;

 Dimensão  Ouvidoria,  estabelecendo  canal  de  relacionamento  com  o  cidadão
difuso e ampliando sua incidência para a melhoria dos processos de planejamento e
gestão das políticas públicas; e

 Dimensão  Planejamento  de  Longo  Prazo,  estabelecendo  pactos  temáticos  e
multisetoriais, a exemplo dos eixos dos “7 Cearás”.

Além disso, o Sistema contará com uma Plataforma Digital que apoiará e ampliará o diálogo
entre os órgãos de governo, os conselhos de políticas e instâncias territoriais e o cidadão por
meio  de  espaços  virtuais  de  conferências,  consultas,  comunidades  e  fóruns,  ações  de
capacitação, produção de notícias e informações relevantes para o cidadão.

A implementação do modelo de participação cidadã enquanto sistema é um desafio conjunto do
governo e da sociedade civil, no sentido de ampliar e qualificar a participação, aumentando sua
incidência nas políticas públicas.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS REGIONAIS DE 
MONITORAMENTO PARTICIPATIVO – 2017 

As oficinas regionais de monitoramento participativo e regionalizado do Plano Plurianual 2016-
2019  tiveram  como  objetivo  promover  uma  reflexão  acerca  das  realizações  do  Governo
Estadual nas 14 regiões, visando a efetividade na implantação das políticas públicas, de modo a
subsidiar a Revisão do PPA para os anos 2018 e 2019. 

Trata-se,  neste  sentido,  da ampliação da Participação Cidadã,  que norteia todas  as fases  do
Plano: elaboração, monitoramento, avaliação e revisão. A sociedade foi envolvida ativamente
nas discussões em cada etapa, enriquecendo os processos da gestão pública e legitimando-a. 

Um dos fundamentos importantes no processo de participação social e promoção do controle
por parte da sociedade nas ações dos entes governamentais é o que usualmente chamamos de
accountability, ou seja, a prestação de contas do governo quanto ao que foi realizado e entregue
ao cidadão, de forma específica, e à sociedade, de forma mais ampla, uma vez que se parte da
premissa da Gestão Pública para Resultados na formulação e implementação dos programas de
governo, onde o cidadão é visto como o sujeito (ou “cliente”) da oferta governamental e, nessa
condição, deve ter seus anseios e expectativas atendidos.

Assim, como parte do Ciclo da Gestão Estratégica da implementação das políticas públicas, o
monitoramento da execução daquilo que se planejou foi feito contando com a participação do
público, cidadão-cliente das ações do governo, para, posteriormente, efetuar os devidos ajustes e
correções mediante a análise do desempenho alcançado.

Desse modo, a realização das oficinas regionais foi fundamental na etapa de monitoramento do
Plano  Plurianual,  uma  vez  que  representa  uma  das  diversas  formas  de  se  promover  a
participação e o controle sociais.

Tais  oficinas  tiveram a participação de representantes  dos  poderes  públicos,  dos  colegiados
territoriais  e  dos conselhos de direitos e de políticas  públicas,  bem como representantes  da
sociedade  civil  e  dos  setores  produtivo  e  acadêmico  e  foram realizadas  utilizando-se  uma
metodologia participativa aplicada em quatro momentos:

 No  momento  1,  os  participantes  eram  divididos  em  grupos  de  trabalho  por  eixo

governamental, de acordo com a afinidade do participante com os temas pautados para
discussão,  buscando  garantir  o  compartilhamento  de  conhecimentos  e  experiências
sobre a realidade local e o tema em questão. No momento da exposição da metodologia,
em plenária, o Coordenador informava as opções de eixos governamentais e respectivos
temas, e o participante se direcionava para os locais de discussão dos grupos conforme a
alternativa escolhida. As salas estavam sinalizadas com os nomes dos eixos e dos temas
em discussão.

 No momento 2, cada grupo por eixo desenvolvia as seguintes atividades: 

a) os trabalhos começavam com a apresentação dos participantes e orientação sobre a
metodologia da oficina. Os facilitadores, os quais eram técnicos da Seplag ou de outro
órgão  do  governo  estadual,  orientavam  os  grupos  sobre  as  atividades  e  o  tempo
disponível para desenvolvê-las. Para facilitar os trabalhos, cada grupo escolhia, entre os
participantes,  um  relator,  participante  da  região  e  responsável  pelo  registro  e
apresentação  dos  resultados  do  grupo,  e  um  correlator,  participante  da  região  e
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responsável pelo apoio ao relator no registro das informações a partir das discussões do
grupo;

b) cada participante analisava individualmente as diretrizes e realizações a partir da
leitura do resgate dos objetivos e estratégias regionais e realizações do Governo na
região e respondia a pergunta sobre sua percepção acerca da execução das ações do
governo, destacando pontos relevantes para discussão no grupo; 

c) era iniciada uma discussão coletiva no grupo, na qual se realizava a análise conjunta
das diretrizes e realizações, discutindo sobre aspectos relativos à oferta do Governo no
primeiro ano do PPA; 

d) posteriormente as diretrizes regionais eram revistas, a partir da discussão aberta e do
registro dos principais problemas,  demandas,  oportunidades,  sugestões, analisando a
necessidade de revisão das diretrizes regionais no sentido de orientar a reprogramação
da oferta do governo para os anos de 2018 e 2019; e

e) por último, eram escolhidos, por meio de votação, os representantes da região para
compor a Comissão Regional de Interlocução do PPA, sendo, preferencialmente,  da
sociedade  civil,  para  exercer  o  protagonismo  de  comunicação  e  articulação  com a
Seplag.

 O momento 3 contemplava a plenária de apresentação dos trabalhos de grupo, quando

todos retornavam para o auditório e cada relator fazia a exposição dos resultados do
trabalho de seu grupo.

 No  momento  4,  era  realizada  a  plenária  de  priorização  e  encaminhamentos,  com

apresentação  dos  representantes  regionais.  Os  referidos  representantes  assumiram  a
missão de protagonismo na região, na comunicação e articulação com a Seplag e dos
encaminhamentos da oficina. Ao final, cada participante recebia seis adesivos, um para
cada eixo, com cores distintas, para indicar qual estratégia regional,  na sua opinião,
deveria ser priorizada.

PERFIL DO PARTICIPANTE 

De modo  a  aprimorar  nossos  mecanismos  de  articulação  e  mobilização  para  ampliação  da
participação  cidadã  nos  processos  de  Planejamento  e  Monitoramento  de  planos,  políticas  e
projetos, observou-se a necessidade de se conhecer o público participante desses momentos de
envolvimento e interface do governo estadual com a sociedade.

Neste  sentido,  foi  elaborado um questionário,  contendo informações  de  diversas  naturezas,
como idade, identidade de gênero, pertença étnico-racial, formação educacional, dentre outras,
com o propósito de mapear o perfil do participante das oficinas regionais de Monitoramento
Participativo do PPA 2016-2019, realizadas entre os meses de junho e agosto de 2017, cujos
resultados são apresentados a seguir.
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Região Sede do evento
Participantes

Poder público Sociedade civil Outros Total

Cariri Juazeiro do Norte 111 64 4 179

Centro Sul Iguatu 87 75 5 167

Grande Fortaleza Fortaleza 197 45 2 244

Litoral Leste Aracati 41 59 1 101

Litoral Norte Acaraú 48 27 2 77

Litoral Oeste / Vale do Curu Itapipoca 36 24 3 63

Maciço de Baturité Baturité 73 65 12 150

Serra da Ibiapaba Tianguá 32 19 - 51

Sertão Central Quixeramobim 110 70 3 183

Sertão de Canindé Canindé 28 22 - 50

Sertão de Sobral Sobral 46 21 - 67

Sertões dos Crateús Crateús 58 81 8 147

Sertões dos Inhamuns Tauá 27 13 - 40

Vale do Jaguaribe Morada Nova 56 51 5 112

Total geral 950 636 45 1631
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AVALIAÇÃO DAS OFICINAS

Ao final da realização de cada oficina,  os participantes tinham a oportunidade de avaliação
diversos aspectos, como metodologia, processo de mobilização, desempenho dos facilitadores,
dentre outros.

A seguir são apresentados os resultados, por oficina e geral, dos pontos abordados.

1) Como avalia o processo de mobilização/divulgação?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 12 48 19 4 3 1 87

Centro Sul 18 41 17 3 - 1 80

Grande Fortaleza 11 27 23 7 - 1 69

Litoral Leste 11 31 22 4 3 1 72

Litoral Norte 5 14 11 7 2 - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 14 27 16 6 2 - 65

Maciço de Baturité 14 26 15 4 2 2 63

Serra da Ibiapaba 14 12 3 - 1 30

Sertão Central 11 39 14 4 1 - 69

Sertão de Canindé 6 11 3 - - 20

Sertão de Sobral 7 28 13 5 2 - 55

Sertões dos Crateús 20 31 14 7 - 1 73

Sertão dos Inhamuns 2 5 4 7 4 - 22

Vale do Jaguaribe 9 16 14 3 2 - 44

Total geral 140 358 197 64 21 8 788
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2) Como avalia a metodologia de trabalho da oficina?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 22 53 12 - - - 87

Centro Sul 17 51 8 1 - 3 80

Grande Fortaleza 20 35 9 4 - 1 69

Litoral Leste 25 38 7 1 1 - 72

Litoral Norte 13 24 2 - - - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 31 28 3 1 - 2 65

Maciço de Baturité 15 33 9 2 1 3 63

Serra da Ibiapaba 8 21 - 1 - - 30

Sertão Central 28 39 2 - - - 69

Sertão de Canindé 7 12 1 - - - 20

Sertão de Sobral 20 32 3 - - - 55

Sertões dos Crateús 28 39 4 - - 2 73

Sertão dos Inhamuns 3 16 3 - - - 22

Vale do Jaguaribe 12 28 2 1 - 1 44

Total geral 249 449 65 11 2 12 788

3) A oficina regional atendeu às suas expectativas?

Região Sim Parcialmente Não
Não sei / Não
quero opinar Total geral

Cariri 52 33 - 2 87
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Região Sim Parcialmente Não Não sei / Não
quero opinar Total geral

Centro Sul 46 31 - 3 80

Grande Fortaleza 32 27 5 5 69

Litoral Leste 46 24 2 - 72

Litoral Norte 25 13 - 1 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 44 17 1 3 65

Maciço de Baturité 26 30 6 1 63

Serra da Ibiapaba 16 13 - 1 30

Sertão Central 49 17 - 3 69

Sertão de Canindé 10 10 - - 20

Sertão de Sobral 39 16 - - 55

Sertões dos Crateús 44 26 1 2 73

Sertão dos Inhamuns 10 10 1 1 22

Vale do Jaguaribe 31 11 2 - 44

Total geral 470 278 18 22 788

4) O tempo para as atividades foi adequado?

Região Sim Parcialmente Não
Não sei / Não
quero opinar Total geral

Cariri 48 26 8 5 87

Centro Sul 52 18 6 4 80

Grande Fortaleza 39 18 12 - 69

Litoral Leste 45 21 5 1 72

Litoral Norte 31 7 1 - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 45 15 3 2 65

Maciço de Baturité 39 9 10 5 63

Serra da Ibiapaba 24 6 - - 30

Sertão Central 47 17 3 2 69

Sertão de Canindé 14 5 1 - 20

Sertão de Sobral 38 15 2 - 55

Sertões dos Crateús 49 18 5 1 73

Sertão dos Inhamuns 16 3 1 2 22

Vale do Jaguaribe 29 12 2 1 44

Total geral 516 190 59 23 788
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5) Como avalia a quantidade de participantes?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 22 52 10 3 - - 87

Centro Sul 15 52 10 3 - - 80

Grande Fortaleza 12 39 11 5 - 2 69

Litoral Leste 23 33 15 1 - - 72

Litoral Norte 3 15 14 6 1 - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 7 26 21 10 1 - 65

Maciço de Baturité 16 28 13 3 2 1 63

Serra da Ibiapaba 2 7 16 5 - - 30

Sertão Central 27 34 7 1 - - 69

Sertão de Canindé 2 9 8 - - 1 20

Sertão de Sobral 4 25 19 7 - - 55

Sertões dos Crateús 36 28 7 - - 2 73

Sertão dos Inhamuns - 4 11 3 4 - 22

Vale do Jaguaribe 7 21 15 1  - - 44

Total geral 176 373 177 48 8 6 788

6) Como avalia a atuação dos facilitadores da oficina?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 34 44 6 1 - 2 87

Centro Sul 29 46 3 1 - 1 80
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Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Grande Fortaleza 32 31 6 - - - 69

Litoral Leste 34 34 3 - 1 - 72

Litoral Norte 22 16 1 - - - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 35 25 2 - - 3 65

Maciço de Baturité 25 29 5  -  - 4 63

Serra da Ibiapaba 12 17 - - - 1 30

Sertão Central 37 29 2 1 - - 69

Sertão de Canindé 9 9 1 - - 1 20

Sertão de Sobral 26 27 2 - - - 55

Sertões dos Crateús 41 29 2 - - 1 73

Sertão dos Inhamuns 5 13 4 - - - 22

Vale do Jaguaribe 23 18 2  -  - 1 44

Total geral 364 367 39 3 1 14 788

7) Como avalia a sua participação na oficina?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 7 67 8 1 - 4 87

Centro Sul 10 60 10 - - - 80

Grande Fortaleza 10 45 12 1 - 1 69

Litoral Leste 17 43 12 - - - 72

Litoral Norte 10 24 5 - - - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 12 45 6 - - 2 65

Maciço de Baturité 10 38 13  -  - 2 63

Serra da Ibiapaba 3 20 6 - - 1 30

Sertão Central 16 44 7 1 - 1 69

Sertão de Canindé 4 16 - - - - 20

Sertão de Sobral 7 41 6 - - 1 55

Sertões dos Crateús 21 44 7 - - 1 73

Sertão dos Inhamuns 3 18 - - - - 22

Vale do Jaguaribe 7 31 6  -  - 1 44

Total geral 137 536 98 3 - 5 788
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8) Como avalia a atuação dos demais participantes?

Região Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não sei /

Não quero
opinar

Total
geral

Cariri 17 64 4 - - 2 87

Centro Sul 14 48 17 - - 1 80

Grande Fortaleza 13 45 10 1 - - 69

Litoral Leste 18 46 8 - - - 72

Litoral Norte 9 26 4 - - - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 14 46 2 - - 3 65

Maciço de Baturité 11 37 12  -  - 3 63

Serra da Ibiapaba 7 19 3 - - 1 30

Sertão Central 19 45 5 - - - 69

Sertão de Canindé 4 14 2 - - - 20

Sertão de Sobral 8 44 3 - - - 55

Sertões dos Crateús 25 34 10 - - 4 73

Sertão dos Inhamuns 2 16 4 - - - 22

Vale do Jaguaribe 8 29 5 1 - 1 44

Total geral 169 513 89 2 - 15 788

9) O local e a infraestrutura foram adequados para o bom desenvolvimento da oficina?

Região Sim Parcialmente Não Não sei / Não
quero opinar Total geral

Cariri 77 9 1 - 87
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Região Sim Parcialmente Não Não sei / Não
quero opinar Total geral

Centro Sul 68 10 2 - 80

Grande Fortaleza 65 4 - - 69

Litoral Leste 58 10 4 - 72

Litoral Norte 37 2 - - 39

Litoral Oeste / Vale do Curu 52 11 2 - 65

Maciço de Baturité 48 14 1 - 63

Serra da Ibiapaba 29 1 - - 30

Sertão Central 65 4 - - 69

Sertão de Canindé 17 3 - - 20

Sertão de Sobral 53 2 - - 55

Sertões dos Crateús 66 4 1 2 73

Sertão dos Inhamuns 20 1 1 - 22

Vale do Jaguaribe 44 - - - 44

Total geral 699 75 12 2 788
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AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS PONTOS 

Como explicado no capítulo referente à metodologia, os participantes das oficinas, a partir da
análise individual das principais realizações dos programas finalísticos (meta física realizada
dos produtos principais das iniciativas), apresentadas por eixo e tema nos cadernos regionais,
preenchiam um formulário intitulado  Percepções sobre a execução das iniciativas,  no qual
cada participante respondia à pergunta "Na sua percepção, a oferta do governo, no primeiro ano
do PPA, atende às expectativas de desenvolvimento (social,  econômico e ambiental)  de sua
região?", indicando uma das alternativas, justificando sua resposta:

1. Sim, de forma satisfatória

2. Sim, mas de forma razoavelmente satisfatória

3. Sim, mas de forma insatisfatória

4. Não atende

5. Não sei / não quero opinar

Após essa primeira fase dos trabalhos, individual,  o grupo discutia os principais pontos que
mereceriam destaque em relação às expectativas de desenvolvidas de cada uma das 14 regiões
de planejamento. Nesse momento, os relatores preenchiam o formulário 2 com os Principais
Pontos Discutidos, os quais serviram de base para a discussão acerca da revisão das Diretrizes
Regionais.

AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO PPA

O resultado da avaliação dos participantes quanto à percepção em relação à oferta do governo,
no  primeiro  ano  do  PPA,  em  comparação  às  expectativas  de  desenvolvimento  (social,
econômico e ambiental) de cada região, está apresentado a seguir, sob dois enfoques: por região
e por eixo, conforme as alternativas 1 a 5, acima explicitadas.

Região
Sim, de
forma

satisfatória

Sim, mas de
forma

razoavelmente
satisfatória

Sim, mas de
forma

insatisfatória
Não atende

Não sei / não
quero opinar

Total

Cariri 12 71 18 8 - 109

Centro Sul 8 53 39 5 1 106

Grande Fortaleza 8 63 38 9 1 119

Litoral Leste 1 37 27 11 2 78

Litoral Norte 6 36 12 3 - 57

Litoral Oeste / Vale do Curu 6 19 15 4 - 44

Maciço de Baturité 12 68 57 9 5 151

Serra da Ibiapaba 3 22 15 3 2 45

Sertão Central 7 63 26 2 2 100

Sertão de Canindé 2 26 11 - - 39

Sertão de Sobral 8 29 15 1 1 54

Sertões dos Crateús 9 40 40 4 1 94

Sertões dos Inhamuns - 16 8 6 4 34

Vale do Jaguaribe 7 45 37 9 3 101

TOTAL 89 588 358 74 22 1131
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A região que apresentou o maior nível de satisfação em relação à oferta do governo no primeiro
ano de execução do PPA 2016-2019 foi o Sertão de Sobral, seguida do Litoral Oeste / Vale do
Curu, do Cariri e do Litoral Norte.

Por outro lado, as regiões que demonstraram mais insatisfação, na opinião dos participantes das
oficinas de Monitoramento Participativo, foram: Litoral Leste, Sertão dos Crateús e Vale do
Jaguaribe.

Região*
Sim, de
forma

satisfatória

Sim, mas de
forma

razoavelmente
satisfatória

Sim, mas de
forma

insatisfatória
Não atende

Não sei / não
quero opinar

Total

Acolhedor 8 49 55 7 4 123

Acolhedor / Pacifico 2 16 12 2 - 32

Conhecimento 22 103 37 4 4 170

Geral 1 9 7 1 2 20

Oportunidade 28 150 95 37 5 315

Oportunidade / Sustentável 8 33 32 5 1 79

Pacífico 3 25 14 7 1 50

Saudável 13 147 80 6 4 250
Saudável / Acolhedor / Pacifico / 
Conhecimento

1 16 1 - - 18

Sustentável 3 40 25 5 1 74

TOTAL 89 588 358 74 22 1131
* Normalmente,  os participantes eram divididos  em seis  grupos:  Acolhedor,  Conhecimento,  Oportunidades,  Pacífico,  Saudável  e Sustentável.  No
entanto, em algumas oficinas, em virtude do quantitativo de participantes, foi necessário juntar grupos, como Acolhedor e Pacífico ou Oportunidades e
Sustentável. Em duas oficinas, Serra da Ibiapaba e Sertão dos Inhamuns, a dinâmica das discussões ocorreu em plenária no auditório.

Como se pode observar, a maioria dos participantes (52%) entende que as principais realizações
do  governo  no  primeiro  ano  de  execução  do  PPA 2016-2019  atende  às  expectativas  de
desenvolvimento  social,  econômico  e  ambiental  das  regiões  do  Estado,  contudo  de  forma
razoavelmente  satisfatória.  Por  outro  lado,  verifica-se  um  razoável  percentual  (40%)  de
participantes  que  demonstraram  que  as  realizações  demonstradas  atendem  de  forma
insatisfatória ou não atendem suas expectativas.

A partir dessa avaliação, foram identificados e discutidos os principais pontos para contribuir
para a ampliação desse nível de satisfação, como relacionado a seguir.
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PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS

Cariri

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Dar efetividade ao plano de educação permanente das políticas sociais públicas.

• Universalizar o cofinanciamento Paif / Paef / Benefícios Eventuais.

• Regionalizar os serviços de média e alta complexidade (abrigos, albergues, Cras
Regionais).

• Realizar capacitação contínua para técnicos do Suas e Conselheiros.

• Prestar  apoio  técnico  e  operacional  para  realização  de  monitoramento  e
assessoramento aos municípios.

• Implementar e potencializar a vigilância socioassistencial na região.

• Reforçar a intersetorialidade das políticas públicas (saúde, educação, assistência
social).

• Dar efetividade as ações de regularização fundiária.

• Dar suporte aos municípios para regularização urbana/rural fundiária.

• Ampliar a oferta de fogões sustentáveis.

• Facilitar o acesso ao PNHR.

• Garantir o correto direcionamento do PNHR.

• Fortalecer o crédito fundiário.

• Desenvolver ações de produção agroecológica.

• Promover educação alimentar e nutricional.

• Tornar  efetiva  a  política  estadual  de  aquisição  de  alimentos  em suas  diversas
modalidades.

• Universalizar o programa de cisternas de placa para que haja uma melhoria na
qualidade de vida da população.

Ceará de 
Oportunidades

• Ampliar o centro de eventos do Cariri.

• Fortalecer  o  turismo regional  com a criação  do escritório  regional  da Setur  –
Cariri e reconhecer a governança do Condetur.

• Criar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos da região do Cariri e implantar
o hotel escola no município de Juazeiro.

• Regionalizar a gestão do distrito industrial do Cariri e assegurar infraestrutura.

• Criar/estruturar o porto seco do Cariri.

• Elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana
do Cariri – RMC.

• Elaborar  convênios  entre  municípios  e  Estado  para
implantação/recuperação/manutenção das estradas vicinais.

• Recuperar/Implantar as estradas estaduais na região. 

• Fortalecer o sistema VLT (ampliação, integração intermodal, bilhete único).

• Incentivar a irrigação, por meio de aquisição de perfuratrizes. 

• Implantar sistemas de reuso de águas cinzas.

• Realizar  eventos  de  conscientização  nas  escolas  e  comunidades  sobre  o  uso
racional da água. 

• Implantar quintais produtivos com assistência continuada. 

• Incluir pequenos produtores nos programas e políticas públicas. 

• Fortalecer  os  órgãos  públicos,  responsáveis  pela  extensão  rural  e  preservação
ambiental.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Estruturar a Ater.

• Aumentar a oferta de sementes no programa hora de plantar de acordo com as
demandas dos municípios.

• Apoiar as casas de sementes crioulas.

• Apoiar as feiras da agricultura familiar e agroecológica nos municípios.

• Capacitar produtores em práticas agroecológicas para diminuir o uso nocivo de
agrotóxicos.

• Apoiar os municípios na construção/recuperação de estradas vicinais. 

• Desenvolver programa de inclusão produtiva da juventude rural.

• Aproveitar as estruturas do Cvtec / Centec de Barbalha para implantação de uma
escola em tempo integral de agricultura, meio ambiente e empreendedorismo 

• Criar escolas com educação voltada para educação do campo.

• Ofertar linha de crédito para os pequenos empreendedores.

• Criar  oportunidades  de  prospecção  de  recursos  para  associações  de  economia
solidária urbana.

• Fortalecer o serviço de inspeção (SIM / SIE / SIF).

Ceará Sustentável

• Implantar  uma  política  educacional  para  a  coleta  dos  resíduos  sólidos  gerado
pelos domicílios e incentivo a coleta seletiva.

• Criar  mecanismo  de  preservação  do  meio  ambiente  no  campo,  no  intuito  de
promover ações de preservação das matas e animais.

• Melhorar a rede de energia elétrica ou tensão adequada.

• Promover ações de sensibilização para a sociedade sobre proteção, preservação do
meio ambiente e educação ambiental (campanhas de educação sobre resíduos sólidos e
consumo consciente dos recursos hídricos e energia).

• Ampliar  a  perfuração  de poços profundos  para  suprir  a  demanda rural  e  para
produção rural.

• Promover feiras agroecológicas.

Ceará do 
Conhecimento

• Melhorar a acessibilidade nas escolas para atender pessoas com deficiência.

• Realizar  formação  continuada  para  profissionais  da  educação,  das  escolas
indígenas, quilombolas e do campo.

• Melhorar a infraestrutura das IES.

• Ampliar  o  apoio  aos  municípios  quanto  à  infraestrutura  das  escolas  da  rede
municipal.

• Incentivar os programas culturais, através de parcerias entre Estado e municípios,
com vistas na identificação e valorização dos povos tradicionais e indígenas da Região do
Cariri.

• Aproximar  a  Academia  com a educação  básica  e  a  formação continuada para
profissionais da educação.

• Fomentar os centros regionais de inovação.

• Valorizar e fomentar a pesquisa e extensão acadêmica.

• Fomentar  a  cultura  popular  com  vínculo  com  a  educação,  proporcionando  o
sustento dos grupos existentes e incentivado a criação de novos grupos.

• Valorizar os mestres da cultura e seus seguidores.

• Ofertar o ensino profissionalizante para a população fora do ensino formal. 

• Ampliar a oferta de transporte para alunos de cursos profissionalizantes de curta
duração nas regiões da zona rural.

• Desenvolver  ações  de  combate  à  evasão  escolar  de  forma  a  garantir  a
permanência dos alunos nas escolas da rede pública de ensino, através de iniciativas de
geração de renda e ampliar a oferta de matrícula na educação infantil.

• Ampliar o ensino tecnológico.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Saudável

• Estruturar ouvidorias na região para fortalecimento do controle social.

• Desenvolver  estratégias  referentes  a  política  de  esporte  na  região  (esporte
educacional, lazer, alto rendimento, iniciação).

• Desenvolver ações voltadas à saúde do homem.

• Ampliar e efetivar a distribuição de medicamentos das Centrais de Abastecimento
Farmacêutico.

• Fortalecer ações de atenção ao deficiente.

• Desenvolver ações de educação permanente em saúde.

• Realizar controle, regulação e auditoria.

• Fortalecer  ações  de  prevenção  e  tratamento  de  DST  /  Aids  na  política  de
promoção à saúde para a região.

• Priorizar a redução da violência para gerar ganhos à saúde pública na região.

• Ampliar o volume de investimento em saneamento básico.

• Formalizar e melhorar o abastecimento de água na zona rural dos municípios.

Ceará Pacífico

• Construir nova unidade do Corpo de Bombeiros em Brejo Santo.

• Reformar as unidades do BM do Crato e Juazeiro do Norte.

• Desenvolver ações de ressocialização dos presos.

• Realizar concursos públicos para aumentar efetivo dos profissionais de segurança.

• Ampliar programas de prevenção as drogas e programas sociais.

• Realizar policiamento ostensivo nas cidades.

• Reforçar a segurança na região oeste do Cariri.

• Oferecer/melhorar assistência material aos presos.

• Realizar policiamento nos distritos e fiscalização nos eventos.

• Adquirir viaturas para PM / BM / PC / Pefoce.

• Ampliar o Proerd em parceria com a rede de assistência dos municípios (Cras /
Creas / Conselho Tutelar).

• Fomentar núcleos de mediação de conflitos.

• Realizar convênios entre Estado e municípios p/ fortalecer as ações de segurança
(Procidadania).

• Desenvolver trabalhos sociais com jovens.

• Realizar a manutenção das unidades do CBM através da criação de um Fundo
(Ex: garantir % da arrecadação da taxa de vistorias e projetos para as unidades do CBM).

• Adquirir equipamentos: Armamento / bafômetro / viatura.

• Oferecer o serviço itinerante em segurança ostensiva e mediação.

• Realizar parcerias entre municípios e os CAPS e SSPDS/Sejus.
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Centro Sul

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Ampliar  o  atendimento  às  famílias  e  pessoas  em  situação  de  risco  e
vulnerabilidade.

• Qualificar de forma continuada os profissionais que trabalham com as famílias.

• Sensibilizar as famílias a desenvolverem visão empreendedora.

• Integrar as políticas públicas.

• Viabilizar tratamento humanizado para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

• Fortalecer a execução dos serviços de proteção social especial.

• Criar mecanismo de controle social sobre a destinação das políticas habitacionais.

• Ampliar a oferta de fogões sustentáveis

• Ampliar os programas e projetos para a agricultura familiar.

• Fortalecer a ATER para o agricultor familiar (continuada e de qualidade).

• Implementar políticas de incentivo e qualificação tecnológica para permanência
do jovem no campo.

• Divulgar o programa de crédito fundiário.

• Ampliar a oferta de cisternas.

• Fortalecer a política de aquisição de alimentos da agricultura familiar.

Ceará de 
Oportunidades

• Garantir a construção da Transnordestina com as três unidades modais previstas
para a região.

• Construir a Rodovia do Peixe.

• Fortalecer a produção no campo.

• Retomar os editais de apoio a projetos produtivos via FECOP e Projeto São José.

• Capacitar o homem do campo sobre a formação de uma cadeia produtiva.

• Fortalecer a infraestrutura para o desenvolvimento da Região.

• Incentivar a construção de ciclovias / ciclofaixa.

• Aumentar  o  horário  de  tarifa  reduzida  de  energia  elétrica  para  a  Agricultura
Familiar.

• Isentar a Agricultura Familiar das tarifas de energia elétrica.

• Implantar um centro de distribuição da Agricultura Familiar.

• Implantar um Núcleo Técnico para acompanhar a Agricultura familiar.

• Universalizar a sistemática de ATER para o meio rural, gratuita e continuada, para
o desenvolvimento da produção de beneficiamento e mercado (renovação e ampliação do
quadro técnico, inserção de ONGs etc.).

• Priorizar  eixos  produtivos  estratégicos  para  agricultura  familiar  apoiando  seu
desenvolvimento.

• Garantir capacitação para agricultores(as) familiares.

• Universalizar as tecnologias de armazenamento de águas para produção (cisternas
de 2ª água, calçadão, enxurrada etc.) e implantar unidades de armazenamento de médio
porte e utilização da água existente no subsolo de acordo com potencial identificado.

• Criar Comissão com representação de cada região para negociar com Governador
uma Agenda Estratégica.

• Integrar a sistemática de planejamento da Seplag à lógica do Desenvolvimento
Territorial  considerando  os  estudos  e  proposições,  possibilitando  a  intersetorialidade
intragovernamental.

• Reduzir  o  valor  das  taxas  de  outorga  e  de  licença  ambiental  para  agricultura
familiar, de acordo com laudos técnicos de não prejuízo ao meio ambiente.

• Apoiar a organização dos agricultores familiares com foco no acesso ao mercado.

• Implantar unidades coletivas de beneficiamento e agregação de valor, adequadas à
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

agricultura familiar e com condição de serem certificadas.

• Desenvolver  ações  de  capacitação  e  dar  incentivo  para  manter  os  jovens  no
campo.

• Priorizar a mudança na energia monofásica para trifásica, no meio rural.

• Ampliar ações voltadas para agroecologia na região, principalmente no que diz
respeito  a  comercialização,  incentivar  as  feiras  de  produtos  orgânicos  e  intensificar  a
divulgação / marketing.

• Reestruturar a Ater na região.

• Criar  um posto de recebimento de embalagens  de agrotóxicos na região,  com
implantação da logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos.

• Avançar no mapeamento e estudo geofísico para identificar fontes alternativas de
captação de água subterrâneas.

• Realizar a perenização de rios através de adutoras de dutos fechados, porque elas
garantem o abastecimento dos municípios e reduz a perda de água pela evaporação.

• Desenvolver ações e projetos para revitalização e proteção das fontes hídricas.

• Intensificar mobilização dos gestores públicos municipais.

Ceará Sustentável

• Implantar unidades de armazenamento de água de médio porte.

• Realizar ações de convivência com a seca.

• Incentivar a produção de energias limpas, implantando energia solar nas escolas,
para produtores, pequenas e médias empresas.

• Implantar projetos de coleta seletiva nos municípios.

• Implantar aterro sanitário nos municípios com custeio do governo do estado para
a iniciativa privada.

• Estimular nas escolas públicas e privadas o debate sobre as questões de educação
ambiental da região.

• Intensificar fiscalização e promover debates sobre o uso abusivo de agrotóxicos.

• Ampliar a atuação na implementação de tecnologias sociais para abastecimento
humano e produção de alimentos, a exemplo das cisternas de placas, cisternas calçadão,
cisternas de enxurrada, barragens subterrâneas, barreiros trincheiras, etc.

• Investir na produção agroecológica de base familiar, no combate ao uso abusivo
de  agrotóxicos,  no  acesso  descentralizado  a  água  e  aos  demais  recursos  naturais  e
incentivar  a  comercialização  da  produção  da  agricultura  familiar  a  partir  da  criação/
ampliação das feiras agroecológicas, da inserção no PAA, PNAE e no acesso aos mercados
institucionais.

• Investir  na proteção  das lagoas  urbanas,  a  exemplo da cidade de Iguatu,  e na
recuperação/proteção do Rio Jaguaribe, o mais importante do território.

• Ampliar investimento em esgotamento sanitário.

• Desenvolver ações de destinação final dos resíduos sólidos, em especial do lixo
eletrônico que são altamente poluentes.

• Implementar ações de educação ambiental, a partir das escolas.

• Intensificar a fiscalização para maior controle da retirada de areia e proteção aos
rios.

• Potencializar as experiências de uso e reuso de águas.

• Divulgar editais que incentivam o desenvolvimento de projetos voltados para a
preservação ambiental.

• Universalizar o projeto cisterna de placas no território.

• Concluir as obras do Cinturão das Águas com compensação ambiental.

Ceará do 
Conhecimento

• Ampliar a oferta das escolas de ensino médio regular e profissionalizante. 

• Rever o termo de cooperação entre municípios e estado, referente ao transporte
escolar.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Ofertar curso preparatório para jovens em situação de vulnerabilidade social, com
vistas no ingresso ao Ensino Superior.

• Implementar Plano Territorial do Centro Sul Vale do Salgado.

• Ampliar a oferta de vagas para escola do campo.

• Ampliar a infraestrutura que viabilize a oferta dos cursos de educação a distância.

• Ampliar o incentivo a economia criativa.

• Intensificar  o  estudo  de  demandas  locais,  considerando  as  potencialidades,
vocações territoriais e manifestações culturais.

• Valorizar os mestres da cultura de todas as regiões.

• Criar escritórios regionais de cultura.

• Melhorar a integração das secretarias estaduais com as secretarias municipais.

• Diversificar a oferta de cursos superior na Região Centro Sul.

• Intensificar a comunicação das ações do governo estadual nas regiões.

• Ampliar o cinturão digital.

• Melhorar a infraestrutura física das escolas de tempo integral.

• Melhorar e ampliar os programas de acessibilidade arquitetônica nas escolas de
educação básica para atender pessoas com deficiências, nas redes municipal e estadual.

• Realizar formação continuada para profissionais da educação,  para atender aos
alunos com deficiências.

• Ampliar, efetivar e garantir a formação continuada dos profissionais da educação
em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo a educação inclusiva com bolsa de
incentivo integral ao profissional.

• Implementar faculdade pública.

Ceará Saudável

• Financiar  projetos  de  implementação  e  modernização  dos  sistemas  de
abastecimento de água e esgotamento sanitário rural/urbano.

• Financiar projetos de redução de perdas e reuso de água servidas, no sistema de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, urbano e rural.

• Realizar  a  macrorregionalização  da  saúde,  considerando  a  atual  situação  de
critérios que a região oferece.

• Implantar ouvidorias da saúde na região, como mecanismo de fortalecimento do
controle social e gestão do SUS.

• Desenvolver ações voltadas à atenção a saúde mental, bem como a questão da
dependência química.

• Efetivar a atenção à saúde do trabalhador e a função dos Cerests.

• Realizar assistência médica humanizada, no domicílio, às pessoas carentes com
deficiência. 

• Implementar as funções da rede cegonha para a garantia de UTIs adulto.

• Realizar política de Atenção à saúde do homem.

• Apoiar os entes federados para as ações de esporte e lazer na região.

Ceará Pacífico • Reforçar o efetivo na Delegacia da Mulher de Iguatu.

• Reforçar efetivo policial através de concurso público.

• Ampliar delegacia regional de Iguatu.

• Renovar frota de viaturas e garantir recursos para combustível.

• Construir uma delegacia em Jucás.

• Implementar programa educacional para prevenção de acidentes de trânsito.

• Manter o funcionamento das comarcas do Judiciário na região.

• Realizar fóruns de Segurança Pública e Penitenciária.

• Fomentar conselhos sobre drogas.

• Ampliar  efetivo  policial  para  ações  de  policiamento  ostensivo  com  foco  no

32



EIXO PRINCIPAIS PONTOS

combate às drogas.

• Reformar o quartel da PM de Iguatu.

• Adquirir viatura para as cadeias públicas.

• Instalar câmeras para monitoramento.

• Modernizar o sistema de comunicação da PM no Interior.

• Oferecer  equipamentos  de  proteção  individual  aos  servidores  da  segurança
pública e penitenciária.
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Grande Fortaleza

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Realizar  Avaliação  de  Efetividade  dos  serviços  socioassistenciais  à
população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a melhoria da sua
qualidade de vida.

• Fortalecer as ações da assistência social para a população vulnerável.

• Abranger todos os municípios com o cofinanciamento.

• Compensar  os  municípios  que  não  foram  contemplados  na
regionalização dos abrigos com aumento do cofinanciamento.

• Criar Cras e Creas.

• Implantar um Plano de Formação Permanente.

• Avaliar efetividade da política de assistência social.

• Realizar concurso público para profissionais do Suas, com a criação e
efetivação do Plano de Cargos e Carreiras e salários para garantir a continuidade
dos  serviços  aos  usuários  e  estabilidade  dos  profissionais  da  Política  de
Assistência Social.

Ceará de Oportunidades

• Estruturar banco de dados da produção, no setor primário, implantando
sistema de informação para trabalhar e sistematizar base de dados para assessorar
a tomada de decisão em alocação de recursos e política públicas. 

• Implementar Sigacom na SDA em parceria com as prefeituras.

• Estruturar política de pesca artesanal na SDA e Seapa. 

• Estruturar  uma  política  de  economia  solidária  (criar  marco  legal  no
Ceará).

• Definir política de reparação para os povos e comunidades tradicionais.

• Fortalecer a política territorial e os colegiados.

• Melhorar a articulação dos governos Estadual e municipais.

• Melhorar articulação entre as secretarias de Governo, entre a sociedade
civil e governo e entre o poder executivo e legislativo.

• Executar uma política de apoio ao cooperativismo.

• Reestruturar o serviço público de emprego.

• Fortalecer política de microempreendedorismo (as ações são dispersas e
voltadas aos grandes empreendimentos).

• Rever o recorte territorial.

• Apoiar a mobilidade da sociedade civil para viabilizar a participação.

• Fortalecer políticas para a saúde do trabalhador.

• Valorizar o profissional responsável pela Ater.

• Melhorar as condições de produção e comercialização para incrementar a
competitividade.

• Inserir a Região Metropolitana no Semiárido.

• Validar com a sociedade o documento de revisão do PPA.

• Realizar manutenção de rodovias.

• Implantar  saneamento  básico  (abastecimento  de  água,  esgotamento
sanitário e destinação final adequada de resíduos sólidos) em locais de destino
turístico.

• Reduzir  valores  de  contrapartidas  exigidas  pelo  Estado  para  celebrar
convênios com os municípios.

• Descentralizar os investimentos nas regiões de planejamento.

• Disponibilizar  informações  qualitativas  que  especifiquem  /  declarem
melhor  as  entregas  do  Governo  e  sua  contribuição  para  a  evolução  dos
indicadores.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Sustentável

• Disponibilizar  informações  qualitativas  dos  dados  apresentados  pelo
Estado. Ex: poços implantados: falta da informação/transparência da qualidade da
água.

• Monitorar a qualidade da água no entorno dos lixões.

• Implementar a gestão integrada dos resíduos sólidos regionais: central de
tratamento, coleta seletiva, logística reversa etc.

• Fortalecer  a  educação  ambiental,  a  gestão  dos  recursos  hídricos  e  as
governanças.

Ceará do Conhecimento

• Realizar concurso público para contratar novos professores e reciclar os
atuais.

• Melhorar a qualidade da educação, em geral.

• Tratar a educação no Estado de forma sistêmica.

• Preparar os profissionais da área de educação para o trabalho junto aos
povos tradicionais (povo de terreiro, ciganos, quilombolas, indígena).  

• Reduzir a evasão de alunos nas escolas de ensino fundamental e médio
do nosso Estado.

Ceará Saudável

• Aumentar a execução das ações programadas.

• Realizar o que foi programado nas iniciativas.

• Reforçar  o  papel  do  controle  social  na  saúde  através  dos  conselhos
municipais de saúde.

• Universalizar  os  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento
sanitário.

• Ampliar e fortalecer as ações de esporte e lazer.

Ceará Pacífico

• Atuar de forma mais contundente na prevenção da correção do menor
infrator.

• Fortalecer as políticas sociais preventivas, realizadas pelas SSPDS, tais
como projetos  Guardiões  Mirim  do  Rio  Cocó,  Cavaleiros  do  Futuro,  Proerd,
dentre outras.

• Atuar de forma mais contundente na prevenção da correção do menor
infrator.

• Fortalecer a política de segurança pública comunitária e reativa.

• Investir  e  estruturar  as  ações  de  inteligência  na  polícia  do  Estado  do
Ceará.

• Realizar concurso público nas áreas de segurança pública e justiça. 

• Revisar e revitalizar o mapeamento territorial da segurança pública de
todo o Estado.

• Ampliar, melhorar e qualificar os centros de atendimento aos usuários de
drogas.

• Intensificar a resolutividade na apuração e na elucidação dos crimes.
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Litoral Leste

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Criar unidades móveis em atendimento à proteção básica social.

• Melhorar as condições habitacionais.

• Fortalecer e interiorizar o acesso à justiça.

• Fortalecer os colegiados territoriais.

• Implantar a delegacia regional da mulher.

• Capacitar de forma continuada a Rede de Proteção Especial.

• Ofertar casa-abrigo regional para a mulher com direitos violados.

• Construir  instrumental  unificado  para  aferição  dos  dados  referentes  à
violação de direitos da população vulnerável.

• Ampliar a oferta de centro socioeducativo para adolescentes em medidas
socioeducativas.

• Ampliar o PAA e PAA Leite na região.

• Fortalecer a Ater para os agricultores de base familiar.

• Fortalecer e ampliar o Programa Primeiro Passo.

• Ampliar o Pronatec.

• Realizar o concurso público para contratação de extensionistas com visão
multidisciplinar.

Ceará de Oportunidades

• Reestruturar a assistência técnica e extensão rural.

• Intensificar a fiscalização dos produtos agropecuários.

• Promover ações de fomento ao artesanato.

• Melhorar a execução dos projetos produtivos voltados para os pequenos
e médios produtores.

• Criar editais para seleção de projetos de empreendedorismo com apoio
institucional junto às instituições de crédito.

• Apoiar  institucionalmente  os  municípios  na  elaboração  de  cartas
consultas  aos  organismos  internacionais  e  outros  que  contemplem  as
especificidades locais da Região a partir de levantamento de dados primários.

• Fortalecer iniciativas de requalificação urbana, serviços e indústria.

• Considerar  no planejamento  das  ações  do Governo,  o  direcionamento
apontado pelos representantes da região.

• Descentralizar as ações de marketing turístico.

• Desenvolver o turismo de base comunitária.

• Fortalecer articulação entre Estado / município.

• Preservar o modo tradicional de desenvolvimento das comunidades.

• Desenvolver  um plano de turismo para o Ceará,  levando em conta as
demandas e potencialidades de cada região.

• Revisar o projeto Orla.  

Ceará Sustentável • Intensificar as ações para garantia do abastecimento hídrico das cidades e
comunidades devido o agravamento da seca nos últimos seis anos.

• Intensificar as ações de sensibilização e educação ambiental.

• Intensificar as ações de fiscalização ambiental para coibir a degradação
ambiental por atividades como a carcinicultura, agronegócio, dentre outros.

• Desenvolver ações para preservação e recomposição de matas ciliares,
com  implementação  de  plano  de  manejo  sustentável  e  desenvolvimento  do
ecoturismo regional com foco na preservação ambiental.

• Implementar mais unidades de conservação de uso restrito e APAS no
Litoral Leste.
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• Integrar  os  órgãos  da  sociedade  civil,  poderes  públicos  municipais,
Estadual e Federal com o fortalecimento dos Comdemas – Conselhos Municipais
de Defesa do Meio Ambiente.

• Realizar  a  regularização  fundiária  das  áreas  indígenas,  quilombolas  e
comunidades tradicionais (pescadores artesanais).

• Apoiar  a implementação dos sistemas municipais de meio ambiente e
integração com os sistemas estadual e federal.

• Fomentar  as  atividades econômicas  sustentáveis  com foco  no turismo
ecológico, agroecológico e comunitário.

• Criar Conselho Regional de Meio Ambiente do Litoral Leste.

• Criar um departamento especializado em estudos de Impacto Ambiental
de atividades potencialmente poluidoras, no órgão ambiental licenciador.

Ceará do Conhecimento

• Fortalecer o programa Paic na região do Litoral Leste.

• Ampliar  a  formação  dos  profissionais  da  educação,  com  foco  no
atendimento dos alunos com necessidades especiais, diversidade sexual, religiosa
e étnica.

• Institucionalizar  e  ampliar  as  parcerias  entre  diversas  políticas  para
atendimento dos alunos especiais.

• Ampliar  a  oferta  dos  cursos  de  ensino  superior  na  região  do  Litoral
Leste.

• Fortalecer  a  cooperação  do  Estado  com  os  municípios  na  gestão  do
transporte escolar.

• Revitalizar os equipamentos de CVT da região.

• Ampliar a oferta da educação superior através das universidades abertas.

• Ampliar a cooperação do Estado com os municípios no atendimento da
educação infantil.

• Instituir  políticas  de  educação  que  contemplem  nos  currículos
educacionais  a  valorização  da  cultura  regional,  e  a  realidade  dos  povos
tradicionais.

• Ampliar o atendimento educacional para os povos tradicionais da região
do Litoral Leste.

Ceará Saudável • Implantar centro de zoonoses.

• Fortalecer o controle social através da maior participação dos conselhos
distrital  e  local,  com garantia  orçamentária  e  financeira  e  de  capacitação  dos
conselheiros.

• Revisar  a  política de incentivo para a maior resolutividade da Região
Litoral Leste em relação aos HPP, Hospitais Estratégicos e Hospitais Polo.

• Fortalecer o controle social através da maior participação dos conselhos
distrital  e  local,  com garantia  orçamentária  e  financeira  e  de  capacitação  dos
conselheiros.

• Revisar  a  política de incentivo para a maior resolutividade da Região
Litoral Leste em relação aos HPP, Hospitais Estratégicos e Hospitais Polo.

• Aumentar a resolutividade dos serviços de média e alta complexidade na
Região Litoral Leste através da construção e funcionamento do Hospital Regional
do Vale do Jaguaribe e das Redes de Atenção à Saúde com fluxo de regulação.

• Implementar  a  Política  de  Saúde  do  Trabalhador  através  do  Cerest  e
Ceresta.

• Implantar o Centro Regional de Zoonoses na Região Litoral Leste.

• Reorganizar o fluxo de referencia e contra-referencia entre os serviços
sob gestão consorcial e os serviços terciários.

• Fortalecer a política de apoio aos atletas na Região Litoral Leste. 
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• Garantir a manutenção dos espaços esportivos existentes nos municípios
e instalação  de equipamentos esportivos na Região Litoral  Leste  com projetos
efetivos a longo prazo.

• Fortalecer as políticas públicas na Região Litoral Leste através de ações
de esporte e lazer.

• Tornar os jogos escolares uma política pública de Estado.

• Implementar tecnologia de dessalinização da água.

• Aumentar  a  cobertura  de  domicílios  com  esgotamento  sanitário  para
além do limite rural.

Ceará Pacífico

• Promover a reabilitação social dependentes químicos.

• Implementar medidas preventivas mais eficazes.

• Dar maior apoio financeiro para as instituições que cuidam dos viciados.

• Resgatar a credibilidade dos serviços prestados pelo Estado.

• Estabelecer parcerias entre governo e instituições filantrópicas.

• Promover cursos de capacitação para tratarem de dependentes químicos.

• Fortalecer  a  infra-estrutura  da  Policia  Militar  e  Civil  e  administração
penitenciária oferecendo armamento, transporte etc.

• Ampliar efetivo de profissionais da segurança pública.

• Resgatar  os  programas  de  acolhimento  de  Jovens  nos  quartéis  pelos
militares  oferecendo  materiais,  estrutura,  especificamente  o  JBV  (Jovem
Bombeiro Voluntário).
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Litoral Norte 

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Ampliar oferta de centro de atendimento socioeducativo e clínico para
jovens dependentes químicos, numa estratégia territorial.

• Ampliar a quantidade de escolas em tempo integral na rede municipal,
em especial no fundamental II.

• Ampliar a oferta dos serviços de proteção social básica e proteção social
especial e qualificar os técnicos, priorizando o atendimento às famílias.

• Intensificar  a  fiscalização  nos  limites  dos  municípios  com  relação  à
entrada das drogas.

• Ofertar  moradias  populares  e  substituir  as  casas  de  taipas,  nos
aglomerados urbanos e na zona rural (PNHR).

• Ampliar as ações de regularização fundiária.

• Ampliar a divulgação dos programas voltados para o desenvolvimento
agrário do Governo do Estado.

• Criar equipamentos com ações participativas e integradoras para crianças
e adolescentes (exemplo: centros urbanos de cultura e arte).

Ceará de Oportunidades • Capacitar  os  profissionais  dos  órgãos  envolvidos/competentes  e
associações comunitárias para atendimento e fortalecimento a agricultura familiar
e produtor rural.

• Dar  continuidade  aos  projetos,  programas,  políticas  na  agricultura
familiar.

• Fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural priorizando realização
de concurso público urgente. 

• Fortalecer  a pesca artesanal  na região,  priorizando o combate a pesca
predatória da lagosta.

• Trabalhar  melhor  as  potencialidades  do  Território,  fortalecendo  as
cadeias produtivas para melhorar trabalho e renda. 

• Acelerar a entrega dos títulos de terra para os agricultores.

• Fortalecer  a  articulação  entre  as  esferas  de  governo  em  prol  da
agricultura familiar.

• Fortalecer  o  PAA e  PNAE apoiando a  aquisição  de  selo de  inspeção
(SIM, SIE, SIF).

• Promover o escoamento da produção da agricultura familiar.

• Realizar a dragagem para passagem das embarcações em Camocim. 

• Adquirir uma lancha a motor para rebocar as embarcações artesanais.

• Maior agilidade da Seapa na liberação das licenças das embarcações.

• Reestruturar  o  Terminal  Pesqueiro  que  se  encontra  fechado.  Os
pescadores artesanais se sentem penalizados pela situação, inclusive com receio
devido à possibilidade de a administração ser passada para um particular.

• Fiscalizar especulação imobiliária que está prejudicando e ameaçando a
pesca artesanal.

• Garantir a proteção da pesca artesanal no território. 

• Melhorar a atuação da Semace e do Ibama.

• Fortalecer as cadeias produtivas do Território com inclusão do turismo
rural da agricultura familiar.

• Proteger as áreas de reservas ambientais.

• Aumentar investimentos na energia e indústria.

• Urbanizar  a  praia do Guriú,  portal  de entrada do Parque Nacional  de
Jericoacoara.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Urbanizar a praia do Preá.

• Melhorar  sinalização  nas  estradas  de  Fortaleza  para  os  municípios  da
região. 

• Intensificar os investimentos na infraestrutura turística da região.

• Construir  e  urbanizar  o  canteiro  central  da  CE  204  na  Avenida  Dr.
Francisco Neves que dá acesso à Praia do Maceió, no município de Camocim.

• Construir calçadões na CE 085 do Detran (Rotatória) até a Igreja de São
Francisco.

• Realizar pavimentação asfáltica na CE 085 à sede do distrito de Guriú
em Camocim e da CE 085 até a localidade de Tatajuba.

• Asfaltar a Antônio Zeferino Veras com requalificação e urbanização do
Lago Seco na Avenida Manoel César Siqueira ligando à CE 204.

• Ampliar investimentos para fortalecer infraestrutura turística de todos os
municípios da Rota das Emoções.

• Ampliar os investimentos em promoção turística da região.

• Fortalecer  ações  de  policiamento  e  segurança  nesta  região  turística  –
PMTUR e polícia militar.

Ceará Sustentável

• Fortalecer o Pacto de Cooperação do Parque Nacional de Jericoacoara.

• Ampliar o controle dos recursos ambientais.

• Criar, fortalecer e apoiar as unidades de conservação.

• Efetivar a política de resíduos sólidos na construção e manutenção dos
aterros sanitários, coleta seletiva e ações de educação ambiental.

• Fiscalizar, de forma contínua, os recursos naturais.

• Construir viveiros de mudas.

• Fortalecer ações do Programa de Educação Ambiental.

Ceará do Conhecimento

• Garantir  a  permanência  do  aluno  na  escola  e  ampliar  a  oferta  de
matrículas nas escolas de tempo integral.

• Implantar centros infantis nas áreas rural e urbana.

• Apoiar a implantação de escolas integral para a educação básica.

• Promover e fortalecer um currículo contextualizado com a realidade do
território.

• Maior  observância  aos  cumprimentos  das  resoluções  do  Conselho
Estadual.

• Promover  iniciativas  na  escola  que  fomentem a  valorização  do  meio
ambiente e da cultura local.

• Promover fortalecimento institucional do Centro Vocacional Tecnológico
(CVT).

Ceará Saudável • Fortalecer  a  assistência  farmacêutica  com  foco  na  questão  de
medicamentos.

• Ampliar acesso da atenção da rede hospitalar com foco na regulação.

• Maior resolutividade na oferta de serviços pelas policlínicas.

• Fortalecer o controle social (eventos e capacitação).

• Implantar rede de atenção às urgências. 

• Fortalecer a rede materno infantil. 

• Aumentar oferta de leitos de UTI.

• Fortalecer a atenção a saúde no nível terciário com ênfase na assistência
traumaortopedia. 

• Fortalecer a vigilância em saúde com ênfase no controle de endemias nas
ações da Vigilância Sanitária.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Fortalecer políticas públicas de esporte e lazer, com ênfase na promoção
da saúde.

• Ampliar abastecimento de água e esgotamento sanitário.

• Promover  ações  intersetoriais  envolvendo  saúde,  educação,  esporte  e
lazer.

• Instalar UPA em Cruz.

Ceará Pacífico

• Intensificar  a  fiscalização  nos  limites  dos  municípios  com  relação  à
entrada das drogas.

• Melhorar a estrutura e manutenção das unidades prestadoras de serviços
judiciários  e  de  policiamento  ostensivo,  delegacias,  penitenciárias  e  perícia
forense, bem como criação de novas unidades.

• Diminuir o tempo de atendimento prestado pelo sistema de segurança
pública  (polícia  civil,  polícia  militar  e  perícia  forense),  envolvendo  melhor
comunicação entre as vinculadas.

• Realizar concurso público no judiciário e na segurança pública.

• Criar  vara  ou  juizado  especial  nas  cidades  que  receberam  os
jurisdicionados das comarcas extintas pela reorganização administrativa do poder
judiciário.

• Criar delegacias especializadas da mulher nas microrregiões.
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Litoral Oeste / Vale do Curu

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Ampliar a Assistência Técnica para o homem no campo.

• Ampliar  a  oferta  de  alimentação  para  pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade alimentar.

• Ampliar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de
risco pessoal e social.

• Ampliar os programas habitacionais.

Ceará de Oportunidades

• Implementar  ações voltadas ao cultivo e preservação da carnaúba, por
meio de uma iniciativa específica dentro do Programa de Desenvolvimento da
Agropecuária Familiar.

• Promover  políticas  de  controle  e  erradicação  da  plante  trepadeira
(cryptostegia grandiflora).

• Reestruturar  a  Ater,  garantindo  assistência  técnica  aos  projetos  em
execução e evitando a descontinuidade e desperdício de recursos públicos.

• Promover  oportunidades  de  qualificação  profissional  as  pessoas
socialmente vulnerável. 

• Promover  ações  de  para  atração  de  indústrias  voltadas  a  vocação  da
região.

• Apoiar a organização de consórcios públicos com a finalidade de fazer
certificação sanitária dos estabelecimentos e produtos de origem animal e vegetal
– Suasa.

• Fortalecer a cadeia produtiva do artesanato das comunidades tradicionais
do território. 

• Melhorar a qualidade na prestação do serviço de transporte público.

• Ampliar o suporte técnico e financeiro do estado, visando à promoção
pelos municípios de atrativos do capital privado, tanto na infraestrutura quanto de
incentivos fiscal e formação técnica da mão de obra.

• Fortalecer  e  ampliar  o  apoio  técnico  continuado  na  agroindústria  da
região, para que possa ter um resultado efetivo para as comunidades atendidas.

• Restaurar estradas e rodovias da região que se encontram degradadas.

• Construir  estrada  que  ligue  Uruburetama  a  Itapipoca,  passando  pela
comunidade de Severino e Ipu Mazagão.

• Concluir a Estrada da Banana que liga Itapajé a Uruburetama.

• Reconstruir a estrada que liga Uruburetama a Tururu.

• Realizar pavimentação asfáltica da CE, que liga a BR 222, quilometro
155- localidade de São José, localidade de Boqueirão, distrito de Missi (Distrito
de Irauçuba, Brotas distrito de Miraíma).

• Elaborar e implementar  um plano de desenvolvimento e implantação de
uma rota turística nas serras e nas comunidades locais existentes, valorizando as
riquezas regionais e naturais e  intensificando as ações já realizadas pelo governo
do estado.

• Realizar o inventário turístico da região.

Ceará Sustentável • Ampliar a oferta de poços profundos, melhorar os convênios e parcerias
com os municípios para manutenção de dessalinizadores.

• Concluir a implantação dos poços já perfurados na região.

• Melhorar  a  qualidade  das  adutoras,  mantendo sempre  atualizadas  dos
estudos  e  as  previsões  da  capacitada  hídrica  dos relatórios,  e  ofertando  ações
alternativas.

• Construir os açudes do Riacho do Paulo no município de Apuiarés e em
São Luiz do Curu que se encontram em estágio de projeto.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Potencializar e incentivar o uso de energia solar na região.

• Realizar monitoramento e estudo de impacto ambiental nas implantações
das usinas eólicas.

• Apoiar os municípios na estruturação de consórcios públicos, conforme
prevê  a  política  nacional  dos  resíduos  sólidos  visando  à  criação  dos  aterros
sanitários, como também incentivar os consórcios de construções e manutenção
de matadouros públicos.

• Ampliar  as  tecnologias  de  convivência  com  o  semiárido,  para  as
comunidades  rurais  que  tem  uma  maior  dificuldade  de  acesso  à  água  de
qualidade.

• Incentivar a descentralização da gestão ambiental, capacitando os órgãos
ambientais municipais para exercerem a competência legal de licenciar todas as
atividades relativas ao meio ambiente.

Ceará do Conhecimento

• Construir centros de cultura na região.

• Intensificar as políticas de inclusão às pessoas com deficiência tanto na
questão da infraestrutura quanto na qualificação dos docentes para tratar com esse
público.

• Reativar o programa de educação dos detentos.

• Ampliar a oferta de escolas em tempo integral.

• Ampliar  e  facilitar  vagas  para  os  profissionais  de  educação  para
qualificação em nível de mestrado e doutorado.

• Implantar escolas quilombolas na região e fortalecer o cumprimento das
leis Nº 10.639/2003 e Nº 11.645/2009 nas escolas de educação no campo.

• Incluir  no  programa  Inclusão  e  Equidade  na  Educação,  o  termo
quilombolas nas iniciativas.

• Ofertar  cursos  de  graduação  condizentes  a  necessidade  da  região
(exemplo direito e medicina).

• Criar  um  curso  de  graduação  específico  de  estudos  da  cultura
quilombola.

Ceará Saudável

• Fortalecer os conselhos municipais de saúde e o seu papel na gestão do
SUS (Fóruns, capacitação, gerenciamento, financiamento).

• Implantar  ouvidorias  de  saúde  como  mecanismo  de  articulação  entre
governo e sociedade.

• Implementar política da assistência farmacêutica com foco na questão da
distribuição de medicamentos.

• Implantar ações de drenagem urbana – saneamento básico.

• Implementar  a  atenção  especializada  na  região/  HPP  (hospital  de
pequeno  e  médio  porte)Implementar  a  atenção  especializada  na  região/  HPP
(hospital de pequeno e médio porte).

• Desenvolver ações de vigilância sanitária.

• Implementar política de atenção à saúde bucal e do trabalhador.

Ceará Pacífico

• Ampliar o efetivo das Polícias Civil e Militar nas cidades com 20 mil
habitantes.

• Recuperar a infraestrutura dos presídios.

• Realocar o presídio, hoje no centro da cidade.

• Garantir a proteção dentro das comunidades indígenas.

• Ampliar as ações de combate e de preservação ao uso de drogas, com
foco prioritário nos adolescentes e jovens.

• Ampliar o quadro de defensores públicos.

• Promover a conservação adequada das cadeias públicas.
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Maciço do Baturité

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Ampliar as ações de proteção social básica.

• Promover a ampliação dos serviços socioassistenciais de Proteção Social
Especial de média e alta complexidade.

• Implantar  mais  equipamentos  de  proteção  social  nos  municípios  da
região.

• Ampliar as ações no âmbito das políticas socioassistenciais.

• Ampliar  o  cofinanciamento  estadual  àqueles  municípios  que  não
possuem benefícios eventuais e Paif.

• Fortalecer os conselhos setoriais, proporcionando orientação e recursos
financeiros.

• Implantar equipamento social em Redenção.

• Promover  a  qualificação  continuada dos profissionais  das  políticas  de
Assistência Social.

• Ampliar o apoio no atendimento de crianças, adolescentes, jovens e suas
famílias em situação de risco pessoal e social.

• Desburocratizar o acesso das entidades da sociedade civil aos editais e na
implantação de programas, projetos e serviços.

• Melhorar  as condições ambientais nas unidades habitacionais no meio
rural.

• Valorizar os povos e comunidades tradicionais.

• Promover  ações  voltadas  a  pessoas  de  outros  estados/países  que  vem
estudar na região.

• Ampliar a oferta de moradia de interesse social na área rural.

• Reassentar famílias atingidas por barragens.

• Promover ações de educação alimentar e nutricional.

• Fortalecer o processo de regularização fundiária.

Ceará de Oportunidades

• Fortalecer políticas voltadas para o aumento de emprego e renda.

• Reestruturar a Assistência Técnica e Extensão Rural.

• Promover  ações  para  potencializar  a  produção  e  comercialização  da
agricultura familiar.

• Promover maior celeridade na liberação dos projetos produtivos do São
José.

• Recuperar estradas.

• Ampliar  ações  de  apoio  a  implementação  de  empreendimentos
econômicos.

• Ampliar  as  oportunidades  de  qualificação  profissional  às  pessoas
socialmente vulneráveis.

• Fortalecer a produção orgânica.

• Fortalecer as cadeias produtivas da região.

• Promover a feira de agricultura familiar.

• Fortalecer ações voltadas para o artesanato local.

• Priorizar apoio ao acesso dos agricultores aos selos de inspeção.

• Fomentar a agroindústria familiar.

• Apoiar o fortalecimento do potencial turístico.

Ceará Sustentável • Desenvolver ações de preservação ambiental (capacitação, mapeamento
das comunidades, dentre outras).

• Garantir oferta de água de qualidade.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Fortalecer a política de resíduos sólidos.

• Ampliar  a  oferta  de  rede  trifásica  nas  comunidades  rurais  e
assentamentos.

• Ampliar oferta de água encanada e de poços, de qualidade.

• Construir matadouros públicos regionalizados.

• Fortalecer fiscalização do uso e comércio de agrotóxicos.

Ceará do Conhecimento

• Repensar a política de formação continuada.

• Rever regime de cooperação inerente ao transporte escolar.

• Melhorar  qualidade  da  oferta  de  transportes  para  os  alunos  da  Rede
Estadual de Ensino.

• Apoiar municípios na garantia de acesso a educação infantil (adequação
dos espaços físicos, ampliação do número de creches).

• Qualificar profissionais que trabalham na educação especial.

• Promover  programa  educacional  para  minimizar  a  violência  e
criminalidade voltado para crianças e jovens residentes em áreas de risco, que
vivem em estado de vulnerabilidade.

• Monitorar  e  concluir  as  obras  paralisadas  (exemplo:  Escola  Nomo
Basílio – Palmácia).

• Fortalecer ações de apoio ao setor cultural.

• Ampliar ações voltadas às manifestações culturais da região.

Ceará Saudável

• Implantar hospital regional.

• Implantar centro regional de controle de zoonoses.

• Ampliar os serviços de saneamento básico.

• Ampliar  a  oferta  de  especialidades  médicas  (exemplo:  geriatria,
endocrinologia).

• Implantar  Polo  de  Educação  Permanente  em Saúde  (PEPS)  em nível
regional.

• Implantar unidades de pronto atendimento.

• Implantar Centro de Apoio Psicossocial (Caps).

• Ampliar ações voltadas para implantação das ouvidorias municipais do
SUS.

• Ampliar os serviços de atenção à saúde prestados nos hospitais polo e
hospitais de pequeno porte.

• Intensificar ações de promoção e capacitação em saúde.

• Melhorar a oferta de serviços ligadas à prática esportiva e alimentação
saudável.
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Serra da Ibiapaba

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Implantar defensorias públicas na região.

• Fortalecer a participação social nos projetos governamentais. 

• Ampliar e manter os Cras.

• Ampliar o número de Cras / Paif e os benefícios eventuais cofinanciados
pelo Estado – Secopi, bem como aumento do valor repassado.

• Elaborar e implementar plano de educação permanente dos profissionais
das áreas da Assistência Social, de forma contínua e sistemática.

• Implantar unidades de acolhimento regionalizado para idosos, crianças e
adolescentes.

• Intensificar o apoio aos municípios para implantação e manutenção de
sistemas de segurança alimentar e nutricional – Sisan.

• Apoiar o fortalecimento da política habitacional nos municípios por meio
do fomento à implementação de planos, conselhos, conferências e fundos.

• Intensificar  o  assessoramento  in  loco aos  municípios  da  região,  no
âmbito da Gestão do Suas, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Ceará de Oportunidades

• Melhorar a infraestrutura rodoviária. 

• Atrair  investimentos  para  a  região  para  maior  geração  de  emprego  e
renda.

• Intensificar a política de qualificação profissional. 

• Fortalecer a Ater para agricultura familiar com foco na agroecologia. 

• Reestruturar os serviços de Ater.

• Reativar o programa Convivência com o Semiárido.

• Intensificar fiscalização dos órgãos ambientais nos loteamentos.

Ceará Sustentável

• Implementar políticas públicas em defesa do meio ambiente em virtude
do forte processo de degradação do meio ambiente, contaminação dos recursos
hídricos com uso excessivo de agrotóxicos.  

• Promover a educação ambiental.

• Promover ações de reflorestamento na região.

• Promover a destinação adequada dos resíduos sólidos.

Ceará do Conhecimento

• Implantar uma universidade na região da Ibiapaba.

• Implementar   políticas  públicas  que  garantam  maior  assiduidade  do
aluno  que  sai  do  ensino  fundamental  para  o  ensino  médio,  culminando  na
Educação Superior. 

• Implementar  tempo  integral  para  escolas  de  ensino  médio  não
profissionalizantes. 

• Implantar um Polo UAB na região da Ibiapaba.

• Fortalecer os CVTs e Cvtecs para o desenvolvimento da região.

• Implantar escolas no modelo Escola Fazenda Agrícola (EFA).

Ceará Saudável • Melhorar o sistema de abastecimento de água nos municípios da região.

• Ampliar terapia nutricional de segurança alimentar.

• Melhorar a estrutura da auditoria e controle social do Estado, inclusive
com maior participação dos auditores nos municípios.

• Construir um Caps AD e um CEO regional.

• Implantar Samu na região.

• Criar centro de hemodiálise na região.

• Construir um centro de zoonoses.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas.

• Orientar o desenvolvimento e implementação do reuso da água.

Ceará Pacífico

• Estruturar as delegacias de toda a região da Ibiapaba.

• Aumentar efetivo da área de segurança pública. 

• Intensificar ações de prevenção as drogas.

• Criar delegacias especializadas em defesa da mulher. 

• Implantar perícia forense.

• Repensar a nucleação das comarcas na região.
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Sertão Central

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Garantir  a  orientação  para  o  acesso  dos  municípios  aos  programas  e
projetos existentes relativos à política habitacional.

• Ampliar os projetos de melhoria das condições ambientais nas unidades
habitacionais no meio rural.

• Reforçar  as  ações  de  Proteção  Social  Básica  (atendimento  e
acompanhamento) de apoio às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em
situação de risco pessoal e social.

• Aumentar  o  cofinanciamento  da  Proteção  Social  Básica  e  Proteção
Social Especial na região.

• Garantir a capacitação dos trabalhadores do Suas.

• Fortalecer o processo de regularização fundiária, principalmente na zona
rural.

• Promover  o  acesso  das  minorias  à  Justiça,  com  a
implantação/implementação da Defensoria Pública. 

• Capacitar os técnicos que atuam no Sisan.

• Fortalecer as ações de assistência técnica e extensão rural (Ater),  com
garantia de qualidade e continuidade.

• Implementar,  com  urgência,  o  redesenho  da  Política  de  Segurança
Alimentar e Nutricional e o fortalecimento dos conselhos.

• Implantar os Creas regionalizados.

• Efetivar  as ações de monitoramento e avaliação das políticas públicas
sociais.

Ceará de Oportunidades

• Construir  estrada  que  liga  o  município  de  Milhã  ao  município  de
Quixeramobim.

• Melhorar os espaços e equipamentos públicos.

• Restaurar a estrada que liga Banabuiú a Jurema.

• Melhorar a infraestrutura das rodovias.

• Realizar investimento estadual na área de turismo.

• Implantar/implementar empreendimentos de médio e grande porte.

• Construir galpões para instalação de industrias.

• Implementar  ações  mais  eficaz  para  geração  de  emprego  e  renda
(primeiro emprego, agricultura familiar etc.).

• Intensificar  as ações da assistência técnica para o desenvolvimento da
agricultura familiar.

Ceará Sustentável • Avançar  nas  políticas  de  convivência  com  o  semiárido  com  a
implementação de políticas de reuso das águas,  considerando as condições das
quadras invernosas no Estado.

• Intensificar  ações  de  orientação  aos  produtores  sobre  técnicas
agroecológicas relativas ao uso de agrotóxicos.

• Promover a destinação adequada dos resíduos sólidos. 

• Fortalecer ações de armazenamento dos recursos hídricos.

• Construir mais reservatórios.

• Ampliar a instalação de poços.

• Ampliar as ações de educação ambiental.

• Ampliar as ações de preservação do meio ambiente.

• Desenvolver política de revitalização das nascentes.

• Interligar o açude de Banabuiú ao açude de Pedra Branca. 
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• Intensificar  os  investimentos  em tecnologia,  principalmente  no  aporte
hídrico para garantir a sustentabilidade para o consumo humano.

Ceará do Conhecimento

• Ampliar a oferta planejada das escolas de tempo integral  da educação
básica, de forma atender a demanda da região.

• Ampliar a formação dos profissionais da educação, voltada para atender
as pessoas com deficiência.

• Melhorar a acessibilidade arquitetônica nas escolas para atender pessoas
com deficiência.

• Adequar os currículos para as escolas de tempo integral e educação do
campo.

• Ampliar a oferta de educação profissional na modalidade à distância.

• Ampliar a oferta dos cursos de especialização scricto sensu.

• Desenvolver políticas de fomento a cultura voltadas para os municípios.

• Trabalhar a cultura de forma transversal e intersetorial. 

• Valorizar os profissionais da educação.

Ceará Saudável

• Elaborar planos municipais de saneamento básico.

• Aumentar a dispensação de medicamentos.

• Promover a incineração de medicamentos.

• Revisar o fluxo de exames laboratoriais.

• Efetivar  o  funcionamento  do  Hospital  Regional  na  organização  de
atenção na média e alta complexidade na região,  considerando o seu plano de
trabalho em sua totalidade.

• Incentivar a instalação de ouvidorias em saúde nas estruturas municipais.

• Ampliar os serviços de saneamento básico.

• Implementar  política  ou  projetos  de  esporte  e  lazer  na  região,
fortalecendo parcerias.

• Implantar  projetos  que  contemplem o  desenvolvimento  desportivo  na
região.

Ceará Pacífico

• Garantir a permanência das comarcas.

• Implantar Delegacia da Mulher, Centro de Referência e casas de Apoio.

• Criar Delegacia de Plantão 24h para maiores cidades da região.

• Aumentar e qualificar o efetivo de policiais na sede dos distritos e zona
rural,  integrando as ações de segurança pública com as Guardas municipais de
cada cidade.

• Fortalecer as ações de prevenção em segurança pública.

• Ampliar o Proerd na zona rural. 

• Ampliar o campo de atuação do Proerd até o Ensino Médio.

• Prover serviços de monitoramento com câmeras de segurança.

• Ampliar  número  de  viaturas,  motos,  rondas  e  equipar  por  meio  dos
Equipamentos  de  Proteção  Individual  os  agentes  de  segurança  pública  e
penitenciária.

• Implementar apreensão de drogas com incentivos mediante gratificação.

• Construir cadeias públicas padronizadas.

• Ampliar e modernizar o sistema carcerário.

• Aumentar o efetivo para a Segurança Penitenciária.

• Capacitar e empoderar os conselhos em geral.

• Criar  e  estruturar  uma  unidade  do  corpo  de  bombeiros  em  locais
estratégicos.
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Sertão de Canindé

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Fortalecer políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social.

• Ampliar as ações de Assistência Social e Proteção Social Básica.

• Capacitar profissionais de assistência social.

• Concluir a regularização fundiária.

Ceará de Oportunidades

• Fortalecer a política de pesca artesanal.

• Buscar reduzir custos de produção da agricultura família, com ganhos de
produtividade priorizando alternativas energéticas sustentáveis.

• Ampliar o acesso da juventude nas políticas da agricultura familiar.

• Desenvolver ações de suporte forrageiro estratégico para ruminantes.

• Fortalecer a Ater.

• Fomentar políticas de trabalho e renda para juventude e para as mulheres.

• Melhorar a mobilidade dos transportes públicos da região.

• Promover a conservação efetiva das estradas estaduais.

• Ampliar o transporte intermunicipal de passageiros. 

• Fortalecer  ações de fiscalização e educação no trânsito.

• Fomentar o cooperativismo no transporte intermunicipais.

• Fomentar o turismo ecológico sustentável.

Ceará Sustentável

• Implementar  projetos  focados  em  médias  e  grandes  barragens
considerando o impacto sobre as populações com alternativas  sustentáveis.

• Desenvolver ações de mitigação do passivo ambiental.

• Melhorar a eficiência das adutoras na região sem eficiência. 

• Realizar a manutenção contínua das adutoras. 

• Apoiar a implementação do serviço de inspeção municipal (SIM).

• Promover acesso as fontes alternativas de energias sustentáveis.

Ceará do Conhecimento

• Ampliar  oferta  de  cursos  de  formação  contextualizada  para  jovens  e
mulheres.

• Ampliar as ações de redução da evasão escolar.

• Diversificar oferta de ensino técnico e superior.

• Ampliar a oferta de educação de tempo integral.

• Aumentar oferta para implantação de extensão universitária.

Ceará Saudável

• Colocar em funcionamento a Policlínica de Canindé.

• Fortalecer ações de saneamento básico e abastecimento de água.

• Garantir manutenção dos hospitais de pequeno porte.

• Garantir em tempo hábil a entrega dos medicamentos pactuados.

• Garantir a oferta de consultas e procedimentos especializados.

Ceará Pacífico

• Melhorar a atuação da segurança pública cidadã.

• Fortalecer ações de segurança preventiva.

• Integrar os órgãos de segurança pública.
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Sertão de Sobral

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Reforçar  a  capacitação  profissional  para  a  melhoria  da  prestação  de
serviços de Proteção Social Básica. 

• Implantar Creas nos municípios da região para atendimento na Proteção
Social Especial.

• Fortalecer a ampliação no atendimento as crianças e adolescentes, jovens
e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

• Aumentar número de profissionais na Política de Assistência Social.

• Construir unidades habitacionais na zona rural.

• Melhorar a divulgação das políticas públicas executadas na região.

• Melhorar  a  execução  do  Programa  Garantia  dos  Direitos  Humanos  e
Cidadania.

• Monitorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados pelos programas
do governo. 

• Reforçar projetos e ações para adolescentes que estão em atendimentos
nas unidades de medidas socioeducativas.

Ceará de Oportunidades

• Aproveitar  as  potencialidades  dos  territórios,  compartilhando  a
informação para todos os municípios.

• Produzir  com  sustentabilidade  desenvolvendo  as  diversidades  de
produtos na garantia de melhora dos produtores.

• Descentralizar  e  desburocratizar  as  políticas  referentes  a  agricultura
familiar.

• Desburocratizar o Fedaf.

• Ampliar os programas do Governo Federal  e Estadual como Projovem
Campo e Urbano, garantindo educação e qualificação profissional.

• Ampliar as ações do sistema público de emprego SINE/IDT.

• Estimular  a  geração  de  renda  por  meio  de  turismo  rural  e  de  base
comunitária nos municípios de potencialidade turística.

• Criar de uma Rota Turística do Vale do Acaraú.

• Criar  espaços  públicos  relacionado  a  negócios,  como um  co-working
público,  fortalecendo  a  cultura  da  inovação,  favorecendo  o  ecossistema  das
startups e estimulando o empreendedorismo local.

Ceará Sustentável • Ampliar e reforçar ações voltadas às energias renováveis, como a energia
solar.

• Buscar a melhoria das linhas de crédito (como o FNE Sol do Banco do
Nordeste) e melhorias dos incentivos públicos, aproveitando, inclusive, recursos
de outras iniciativas, como o Agro Amigo, para que pessoas físicas e jurídicas
implementem essa energia em suas residências e negócios.

• Buscar atrair investidores do segmento de energia,  a fim de ampliar a
oferta de energia no estado.

• Ampliar a oferta hídrica na região, a fim de abastecer a população e os
negócios. 

• Executar os projetos para o Açude Pedregulho e o Poço Comprido.

• Concluir os projetos licitados dentro do Programa Água para Todos na
região norte,  que possui ações como a construção de adutoras nos distritos da
Zona Norte, como Camilos e Boa Vista.

• Construir cisternas de placas e de enxurrada, com o financiamento do
Governo  do  Estado,  pois  a  região  apresenta  a  carência  de  cerca  de  10.000
unidades.

• Melhorar os equipamentos existentes no município para levar os recursos
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hídricos aos municípios e distritos.

• Ampliar o número de dessalinizadores que atendam aos poços profundos
de comunidades difusas, levando em consideração os impactos ambientais.

• Realizar  estudo  de  viabilidade  técnica  para  a  perenização  do  Açude
Forquilha. 

• Potencializar  a  Gestão  Ambiental  nos  municípios  com  Programa  de
Qualificação Permanente.

• Estimular a educação ambiental no ensino formal.

• Fazer estudos de viabilidade para a construção de abatedouros na Região
Norte.

Ceará do Conhecimento

• Aumentar oferta do transporte escolar.

• Reavaliar as transferências dos recursos entre os municípios, relacionado
a oferta de transporte.

• Repensar a territorialidade das escolas (por km de proximidade).

• Ampliar a regionalização das escolas profissionais.

• Inserir na proposta curricular do PAIC, a política de educação do campo
com ênfase na agricultura familiar em tempo integral.

• Fortalecer  e  assegurar  a  política  de  permanência  estudantil  na
Universidade do Vale do Acaraú – UVA.

• Incentivar  a  pesquisa  na  UVA,  priorizando  a  assistência  (bolsas)  no
Ensino Público Superior.

• Fortalecer a qualificação dos professores da UVA quanto a infraestrutura
dando suporte para ampliação da pesquisa.

• Ampliar  o custeio/aluno da UVA para  melhoria no ensino, pesquisa e
extensão.

• Assegurar  a  política  dos  Programas  de  Tecnologia  e  Inovação  –
UVA/NITS.

• Criar  critérios  de avaliação  dos docentes  da rede  pública  municipal  e
estadual egressos das IES estaduais.

• Apoiar os programas de aperfeiçoamento  latu sensu e  strictu sensu na
formação de professores da rede pública de educação municipal e estadual.

• Fortalecer  a  política  de  estágio  obrigatório  dos  alunos  através  da
seguridade.

• Ampliar  a  oferta  de  cursos  em educação  à  distância  para  servidores
municipais.

• Incentivar a Tecnologia e Inovação na Educação.

• Desapropriar o prédio do Campus Betânia / UVA.

Ceará Saudável

• Ampliar serviço de atendimento móvel de urgência (Samu).

• Realizar Atenção Ambulatorial especializada na policlínica.

• Ampliar a assistência oncológica e farmacêutica.

• Ampliar a política de saúde bucal e mental.

• Ampliar a atenção hospitalar com foco nos hospitais estratégicos e HPP.

• Promover ampliação do controle social com foco no papel do Conselho
Municipal de Saúde.

• Fortalecer  planejamento  com  foco  em  gestão  e  regionalização  na
organização macro.

• Implantar equipamentos de lazer e de práticas esportivas.

Ceará Pacífico • Reforçar  e  ampliar  o  atendimento  na  delegacia  da  mulher  para  os
municípios. 

• Ampliar  a  oferta  de  delegacias  especializadas  (mulher,  criança  e
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adolescente e minorias).

• Ampliar  as  ações  educacionais  e  projetos  sociais  de  resistências  às
drogas.
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Sertão dos Crateús

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Monitorar o cumprimento das leis de defesa da pessoa com deficiência.

• Ampliar a capacitação dos técnicos da assistência social no contexto pós-
mudança de gestão.

• Ampliar o cofinanciamento do estado, para o serviço de proteção social
básica

• Implantar casas de acolhimento da criança e adolescente.

• Implantar restaurantes populares e cozinhas comunitárias.

• Implantar serviços semelhantes aos centros urbanos de cultura e arte na
região.

• Implantar serviço de acolhimento ao idoso.

• Manter,  melhorar  e  regionalizar  os  centros  socioeducativos  de
adolescentes em conflitos com a lei na região.

• Promover a política dos direitos indígenas,  questão da espiritualidade,
significados  e  valorização  da  religião  cultural,  conhecimento  da  história,
artesanato, crenças e rituais sagrados.

• Construir  casas  populares  e  intensificar  as  ações  de  regularização
fundiária contemplando ainda assistência as famílias.

• Apoiar a realização de feiras da reforma agrária.

• Potencializar as políticas de habitação rural.

• Regulamentar Ater para povos indígenas e quilombolas.

• Prestar  assistência  técnica  contínua  e  de  qualidade  nas  comunidades
rurais.

• Fortalecer e ampliar o serviço de acolhimento as famílias em situação
com vulnerabilidade.

• Realizar a manutenção do regime de semiliberdade da região.

• Implantar o reuso da água para atividades de quintais produtivos.

• Fortalecer  o  cofinanciamento  do  Estado  para  ampliação  das  cozinhas
comunitárias.

• Fortalecer,  assegurar  e  ampliar  a  prestação  da  Ater  a  agricultores,
participantes programas sociais, como PAA e PNAE, de forma continuada.

• Ampliar ações de promoção dos direitos da juventude.

Ceará de Oportunidades • Prestar assistência técnica diferenciada ressaltando as especificidades na
região e com mão de obra da própria comunidade.

• Implantar unidades de fiscalização sanitária e agropecuária.

• Fortalecer  o  cooperativismo  no  artesanato,  priorizando  estudo  e
diagnóstico para diminuir os gargalos de produção e comercialização.

• Ampliar as ações do IDT.

• Ampliar as ações de defesa agropecuária.

• Apoiar  os  agricultores  na  produção  e  comercialização  de  produtos
orgânicos.

• Distribuir sementes de qualidade no tempo certo.

• Agilizar projetos de irrigação que não foram liberados desde 2012.

• Fortalecer  o  Programa  Garantia  Safra,  melhorando  o  sistema  e
credenciando mais órgãos para fazer DAP .

• Apoiar a organização dos agricultores para produzir de forma adequada
para o PAA.

• Apoiar a geração de emprego atraindo indústrias.
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• Ampliar aeroporto.

• Estruturar as estradas vicinais, CE e BR que fazem parte da região dos
Crateús.

• Intensificar a instalação de empresas na região (polo industrial).

• Criar ponto de apoio a turistas na região dos cânions do Rio Poty.

• Incentivar o turismo na região de Crateús.

• Catalogar as escrituras rupestres da Região.

• Promover  ações  de  geração  de  emprego  e  renda  aos  jovens
remanescentes dos cursos técnicos e todos os outros níveis de ensino.

Ceará Sustentável

• Ofertar mais dessalinizadores para a região dos Sertões dos Crateús.

• Destinar recurso para com concluir cisternas de polietileno.

• Intensificar os estudos sobre o aquífero crateuense. 

• Intensificar a fiscalização dos poços perfurados sem instalação.

• Recuperar os açudes da região para captação de água. 

• Acelerar a implantação do projeto Lago de Fronteiras (desapropriação,
retirada da linha férrea e retirada das BR).

• Perfurar e instalar poços na região.

• Promover  ações  educativas  para  conscientização  contra  o  uso  de
agrotóxicos.

• Criar o Parque Estadual Cânions do Rio Poty.

• Reflorestar as áreas verdes.

• Combater o uso nocivo de agrotóxicos.

• Ampliar a formação da educação ambiental na região. 

• Criar unidades de conservação nas comunidades da região.

• Criar  um  consórcio  para  o  desenvolvimento  de  um  aterro  sanitário
regional.

• Ampliar viveiros e mudas da caatinga nas secretarias das regiões.

• Ampliar e fortalecer projetos da coleta seletiva na região.

• Revitalizar o rio Poti – Crateús.

Ceará do Conhecimento • Estruturar  as  escolas  com  equipamentos  e  adquirir  a  qualidade  de
diversos materiais e programas na Educação Infantil.

• Incluir pessoas com deficiências na Educação promovendo adaptação da
escola às necessidades especiais.

• Promover a educação contextualizada para atender a toda sociedade de
várias culturas para atender as especificidades, valorização da cultura, e que seja
trabalhada a contextualização com o semiárido. 

• Ofertar mais escolas de tempo integral.

• Construir escola do campo com currículo diferenciado para indígenas e
quilombolas.

• Atender  a  demanda  da  região  para  as  escolas  profissionais,  com
acompanhamento profissional adequado, com projetos para as ações sociais, para
atuar  na  vulnerabilidade,  trabalhar  diversas  religiões,  com  oportunidade
profissional para os jovens que terminam o ensino médio e técnico. 

• Discutir em toda a região os editais da Secult para que haja o diferencial
na participação dentro dos editais.

• Aumentar incentivo para promover a memória material e imaterial (apoio
do estado para manutenção e criação museus indígenas, quilombolas).

• Promover eventos culturais na região.

• Implantar currículo de gestão diferenciado para cultura indígena.  
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• Ofertar mais cursos superiores de graduação e especialização.

• Apoiar a publicação de materiais relacionados à cultura indígena.

• Implantar a inclusão da língua materna TUPY dentro da grade curricular
da  forma  que  foi  aprovado  dentro  do  Conselho  Estadual  da  Educação  e  esta
inserido no PPP (Projeto Político-Pedagógico) da escola. 

• Valorizar a Cultura Umbanda.

• Incentivar  projetos  culturais  que  despertem  o  desenvolvimento  das
habilidades cognitivas dos jovens.

Ceará Saudável

• Implantar serviços hospitalares especializados com foco na região.

• Ampliar os serviços de urgência e emergência na região.

• Ampliar  ações  de  prevenção  e  atenção  à  saúde da  mulher,  sobretudo
quanto ao câncer de mama e de colo de útero. 

• Fortalecer auditoria e controle do SUS.

• Ampliar  a  assistência  farmacêutica  com  ênfase  na  questão  de
medicamentos.

• Liberar  projeto de sistemas de abastecimento de água via projeto São
José.

• Concluir o saneamento básico na região.

• Firmar parceria entre municípios e governo estadual para implantação de
projetos  sociais  de  esporte,  atendendo  como  público-alvo  as  crianças  e
adolescentes das comunidades mais carentes na região.

• Viabilizar parcerias nas atividades e projetos esportivos.

Ceará Pacífico

• Dar prioridade a crianças  e adolescentes  na realização dos exames da
perícia forense. 

• Estruturar equipe multidisciplinar para dar suporte às demandas do poder
judiciário.

• Melhorar a estrutura da polícia e aumentar efetivo. 

• Integrar as políticas públicas de segurança e educação, para atender as
famílias de vulnerabilidade socioeconômica.

• Melhorar  a  integração  da  segurança  pública  com  a  comunidade,
fortalecendo ações de prevenção.

• Ampliar e fortalecer os projetos de enfrentamento as drogas.

• Integrar as políticas federais, estaduais e municipais de enfrentamento as
drogas.

• Retomar o Proerd.

• Manter  com mais  qualidade  a  unidade  de  semiliberdade  e  criar  mais
unidades na região.

• Melhorar a condição de ressocialização aos presos e egressos.

• Potencializar o serviço de perícia forense na região, com a implantação
do núcleo da Pefoce na região.

• Implantar uma delegacia de defesa da mulher.

• Fortalecer  a  integração  de  justiça,  ministério  público  e  defensoria
pública.

• Manter e ampliar as comarcas para garantir o acesso à justiça na região.

• Ampliar as unidades penitenciárias na região.
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Sertão dos Inhamuns

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará de Oportunidades

• Reestruturar a Ater.

• Fortalecer  as  ações  de  defesa  agropecuária  com  incremento  no
quantitativo de servidores e na infraestrutura de trabalho.

• Melhorar a integração de políticas de capacitação com foco nas vocações
da região.

• Incentivar  a  comercialização  dos  produtos  de  origem  agropecuária,
especialmente pecuária.

• Fortalecer o associativismo e o cooperativismo.

• Promover a realização de feiras de exposição. 

• Fortalecer a estratégia de desenvolvimento territorial de forma integrada.

• Capacitar os tratoristas.

• Apoiar o empreendedor rural.

• Conceder crédito para agroindústrias.

• Fortalecer  a vocação territorial  (ovinocaprinocultura)  com mecanismos
de venda e financiamentos.

• Incluir  o  cooperativismo  no  currículo  das  escolas  de  educação
profissional no curso de agronegócio.

• Ampliar  e  diversificar  o  programa  Hora  de  Plantar,  principalmente
produtos para a pecuária.

Ceará Sustentável

• Priorizar instalação de poços. 

• Melhorar a gestão dos recursos hídricos.

• Construir barragens subterrâneas e de pequeno porte para alimentação
dos lençóis freáticos.

• Proteger a bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe.

• Reforçar a educação ambiental. 

• Combater as queimadas.

• Preservar as nascentes.

• Integrar  as políticas de proteção ambiental do estado com as políticas
municipais.

• Promover  articulação  entre  Estado  e  municípios  para  intensificar  a
fiscalização do uso nocivo de agrotóxicos.

• Promover recuperação de áreas degradadas.

• Implantar aterro sanitário e coleta seletiva de resíduos sólidos. 

• Incentivar  a  utilização  de  tecnologias  de  biogás  como  forma  de
preservação dos recursos naturais.

Ceará do Conhecimento

• Melhorar a qualidade do ensino diminuindo a pulverização de escolas.

• Implantar mais escolas de tempo integral.

• Retomar  no  território  a  política  de  educação  do  campo,  tendo  como
exemplo a Escola Família Agrícola.

Ceará Saudável • Capacitar os conselheiros de saúde para fortalecer o controle social.

• Melhorar a gestão da saúde do trabalhador.

• Reforçar a vigilância de saúde para evitar agravos.

• Potencializar o programa de Academia de Saúde dos municípios.

• Combater a politização das instituições de saúde.

• Melhorar a oferta e manutenção de serviços hospitalares especializados.

• Investir na oferta de serviços de saúde bucal e serviços especializados.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Dar  resolutividade  na  distribuição  de  medicamentos  das  centrais  de
abastecimentos farmacêutica.

• Fortalecer ações voltadas para saúde do idoso.

• Garantir a manutenção de oferta dos serviços ambulatoriais de urgência e
emergência.

• Fortalecer  ações  de  vigilância  em  saúde  ambiental  e  controle  das
arboviroses. 

• Ampliar  a  prestação  de  serviços  especializados  em  saúde,  como  os
relativos à hemodiálise, oncologia, dentre outros.

• Reforçar a atuação do Lacen para promoção da vigilância em saúde na
região, com ênfase na entrega de resultados (atraso considerável na emissão de
laudos e exames). 

• Melhorar o sistema de saneamento básico especialmente na zona rural.

• Garantir a oferta de água potável e esgotamento sanitário.

• Instalar sistema simplificado de abastecimento de água.

• Melhorar o sistema de drenagem.
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Vale do Jaguaribe

EIXO PRINCIPAIS PONTOS

Ceará Acolhedor

• Ampliar o apoio a proteção social. 

• Capacitar de forma contínua e permanente dos profissionais do Suas.

• Viabilizar  a  criação  de  casas  de  internação  provisória  e  clínica  de
recuperação ambos para adolescente.

• Criar o Creas Regional.

• Realizar cofinanciamento estadual PAIF / Benefícios Eventuais para os
municípios não contemplados.

• Apoiar  as  ações  desenvolvidas  pela  sociedade  civil,  como  em
comunidades terapêuticas e abrigos.

• Melhorar as condições de habitação. 

• Ampliar a oferta de fogão ecológico. 

• Desburocratizar o PNHR. 

• Modernizar  as  cisternas,  aproveitando  a  tecnologia  criada  nos  IFs  e
Escola Profissional

• Reestruturar a assistência técnica e extensão rural.

• Ampliar políticas de resolução de dívidas dos produtores. 

• Ampliar número de defensores públicos.

• Criar núcleo de mediação de conflitos nas escolas.

• Incluir orientação nutricional na grade curricular nas escolas.

• Promover programas e ações para fortalecimento da política nutricional.

• Potencializar/ampliar as ações do Garantia Safra.

Ceará de Oportunidades • Fortalecer as políticas de assistência técnica, com qualidade, quantidade
e  de  forma  continuada,  garantindo  uma  melhor  qualidade  de  vida  dos
trabalhadores rurais. 

• Desburocratizar o acesso à comercialização dos produtos da agricultura
familiar.

• Incentivar e facilitar o acesso às políticas públicas de crédito e programas
de governo para o agricultor familiar, jovens e mulheres.

• Implantar política de normatização de preços mínimos dos produtos dos
agricultores  familiares  regulamentadas  pelo  Plano  Nacional  da  Agricultura
Familiar, provenientes da distribuição de sementes e semoventes respeitando os
municípios de maioria de população rural.

• Estabelecer  critérios  de  integração  entre  os  órgãos  responsáveis  pelas
políticas  de  fomento  a  produção  e  a  educação  do  campo,  que  beneficiem  a
agricultura familiar.

• Desenvolver e acompanhar projetos produtivos que sirvam de modelos
para  incrementar  a  agricultura  familiar  de  forma  a  inserir  novos  agricultores
familiares, jovens e mulheres.

• Fortalecer  os  órgãos  estaduais  responsáveis  pela  implementação  das
políticas públicas voltadas para os agricultores familiares.

• Instituir uma política pública de apoio a pesca artesanal.

• Assegurar a política de assistência técnica continuada para a aquicultura
desde o planejamento até a produção e comercialização.

• Reduzir a burocracia para legalização dos produtores aquícolas.

• Capacitar os atores locais do setor agropecuário.

• Construir e melhorar as estradas vicinais, por meio de convênios com os
municípios, interligando distritos à sede do município, com foco na logística de
comercialização dos produtos.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Duplicar as CEs de contorno dos municípios.

• Continuar a implantação da infraestrutura da CE de Tomé – Distrito de
Quixeré.

• Pavimentar as vias vicinais (estradas para escoamento da região).

• Construir uma ponte ligando Tabuleiro e Limoeiro.

• Construir ciclovias / ciclofaixas.

• Promover  ações  de  melhoria  no  transporte  público  intermunicipal  na
região (rever concessões).

• Construir a rodoviária, para cidade de Tabuleiro, Alto Santo, Iracema e
Quixeré.

• Concluir o aeroporto da Chapada do Apodi.

• Melhorar o incentivo entre a indústria e o comércio.

• Avançar com projetos de interiorização da indústria na região.

• Promover uma política de marketing para pequenas indústrias da região.

• Dar incentivos financeiros para ampliação das pequenas empresas.

• Fortalecer parceria público-privada para incentivos a estágios.

• Implementar uma feira regional de serviços e produtos.

• Incentivar a atração de empresas na área de tecnologia da informação.

Ceará Sustentável

• Promover ações para uso consciente de agrotóxico.

• Garantir o uso da água de forma suficiente e racional para os produtores
da agricultura familiar.

• Ampliar investimentos em recursos hídricos.

• Implementar políticas públicas para garantir a universalização das águas.

• Ampliar a construção de poços profundos.

• Ampliar  a  oferta  de  construção  de  sistemas  simplificados  de
abastecimento de água.

• Garantir a proteção ambiental capacitando técnicos para este fim.

• Intensificar a fiscalização ambiental na região. 

• Implementar  e  efetivar  a  política  de  saneamento  básico  e  de  resídios
sólidos.

• Construir e manter o aterro sanitário consorciado na região.

• Fortalecer as ações de educação ambiental.

• Incentivar  o  uso  das  energias  renováveis  sustentáveis  com  foco
diversificado, não se restringindo somente a energia eólica.

• Distribuir o ICMS onde é gerada a energia, ou seja, rediscutir a redivisão
para os próprios municípios.

Ceará do Conhecimento • Melhorar a qualificação da formação dos professores do 6º ao 9º ano.

• Garantir  a  acessibilidade  nas  escolas  (estrutura  física  e  formação  dos
profissionais). 

• Ampliar ofertas de escolas quilombolas, indígenas e do campo, conforme
demanda local.

• Melhorar a estrutura das unidades de educação profissional (CVTs).

• Ampliar  ofertas  dos  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  e  de
profissionais.

• Ampliar  as  bolsas  de  assistência  para  os  alunos  em  vulnerabilidade
social.

• Ampliar a oferta de cursos de graduação.

• Ofertar  cursos  de  nível  superior  (bacharelado)  condizentes  com  a
demanda profissional.
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EIXO PRINCIPAIS PONTOS

• Incentivar  os  jovens  pela  educação  de  nível  superior,  promovendo  a
fixação  e  o  desenvolvimento  do  campo  e  do  rural  com  parcerias  entre
universidades públicas e privadas.

• Trabalhar iniciativas com inovação tecnológica.

• Garantir  a  continuidades  dos  projetos  existentes  na  área  de  pesquisa
científica.

• Ampliar  de atividades de pesquisa científica,  com a criação  de novos
grupos e novos projetos.

• Incentivar e apoiar os processos participativos de discussão das políticas
culturais.

• Continuar e otimizar a qualificação dos produtores culturais.

• Implantar curso superior nas áreas de artes (cênicas, cinema etc.).

Ceará Saudável

• Apoiar  os  municípios  para  diagnóstico  de  deficiências,  DTA e  altas
habilidades.

• Implantar centro de controle de zoonoses macrorregional.

• Estruturar a política de assistência farmacêutica do estado na região.

• Ampliar  a  oferta  de  atenção  secundária  especializada  por  meio  de
unidades  de  saúde  caracterizadas  como  hospital  polo,  hospital  estratégico  e
hospital de pequeno porte, com foco no financiamento para custeio.

• Apoiar os conselhos municipais de saúde visando fortalecer o controle
social.

• Implantar hospital macrorregional para garantir o acesso aos serviços e
ações de média e alta complexidade.

• Fortalecer parceria do Estado no cofinanciamento da Atenção Primária.

• Implantar serviço de atenção oncológica no Vale do Jaguaribe.

• Implantar serviço de atenção domiciliar.

• Fortalecer as políticas de saúde do trabalhador e saúde mental.

• Descentralizar  as  ações  esportivas  sem condicionar  benefícios  apenas
para cidades polos.

• Garantir  financiamento  para  custeio  das  UPAS,  CEOS  Regionais  e
Consórcios Públicos de Saúde.

• Adequar  a  Política de Educação  Permanente  em conformidade com a
Regionalização.

Ceará Pacífico

• Manter as comarcas da região.

• Garantir segurança pública na zona rural dos municípios, disseminando
as políticas de direitos humanos executadas pelo estado. 

• Aumentar efetivo, em função do crescimento da violência e do tráfico
nos municípios.

• Rever  de  forma  participativa  a  divisão  de  comandos  dos  municípios,
dentro de cada unidade policial.

• Expandir e fortalecer o Proerd no Vale do Jaguaribe.

• Reestruturar as cadeias públicas da região.

• Implantar delegacia de defesa da mulher.

• Ampliar as unidades do corpo de bombeiros no Vale de Jaguaribe.

• Criar centros de recuperação para dependentes químicos.
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DIRETRIZES REGIONAIS REVISADAS – 2018-2019 

O  PPA 2016-2019,  como  mencionado  anteriormente,  foi  elaborado  obedecendo  a  quatro
premissas, sendo uma das mais importantes a Participação Cidadã, concretizada, dentre outras
formas, pelo planejamento e realização das oficinas regionais, buscando garantir a participação
qualificada de representantes dos segmentos público, empresarial e sociedade civil organizada.

Neste ano de 2017, o processo de construção coletiva possibilitou a superação de uma visão
segmentada da dimensão regional/territorial, a partir da discussão das realizações do Governo
do Estado e das Diretrizes Regionais, traduzidas em Objetivos e Estratégias Regionais, com o
propósito de elevar o nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental das 14 regiões de
planejamento do Ceará.

Tais diretrizes, utilizadas para orientar os órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará na
elaboração de sua proposta de iniciativas que integraram os programas de governo no âmbito de
cada  um  dos  Eixos  Governamentais  de  Articulação  Intersetorial,  foram  discutidas  nesses
eventos com a participação da sociedade, durante os meses de junho e agosto. 

O resultado desse  processo de discussão democrática  está  refletido na relação a  seguir  das
Diretrizes Regionais revisadas para o período de 2018-2019, o último biênio do PPA vigente.

CARIRI

Objetivo Estratégico: Ampliar a infraestrutura e a mobilidade de qualidade necessária ao
desenvolvimento sustentável do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar os municípios na melhoria da malha viária 
vicinal. 

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Assegurar a infraestrutura de energia elétrica adequada
no meio rural, na quantidade e qualidades adequadas.

Ceará Sustentável Energias

Fortalecer a acessibilidade nos órgãos públicos e nos 
espaços urbanos em parceria com os municípios.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Fortalecer e ampliar o sistema do VLT com a política 
intermodal junto ao bilhete único. 

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Intensificar a utilização de energia limpa no Estado, 
entre elas, a energia Solar e Eólica. 

Ceará Sustentável Energias

Melhorar e interligar a infraestrutura de escoamento de
produção do território.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Promover a melhoria do planejamento municipal 
focado na mobilidade.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Qualificar a sinalização/iluminação turística da região. Ceará de Oportunidades Turismo

Objetivo  Estratégico:  Assegurar  uma  saúde  de  qualidade  com  garantia  de  acesso,
regulação e auditoria para a população do Cariri.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e melhorar os sistemas de abastecimento de 
água e esgoto nas zonas urbanas do Cariri.

Ceará Saudável Saneamento Básico
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a implementação e o funcionamento das 
redes de atenção à saúde: Urgências e emergências 
materno infantil, psicossocial, doenças crônicas e das 
pessoas com deficiência.

Ceará Saudável Saúde

Assegurar e fortalecer a regulação controle, avaliação 
e auditoria nos serviços de saúde do Cariri

Ceará Saudável Saúde

Difundir as ações de promoção da saúde. Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a atenção primária como coordenadora e 
ordenadora das redes de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde. Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a valorização e formação permanente do 
trabalhador.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer e ampliar o acesso às ações de esporte e 
lazer com ênfase no esporte de participação.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Melhorar e ampliar a acessibilidade e o acesso aos 
serviços de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária e inclusão produtiva
urbana.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o acesso e assessorar os pequenos agricultores
no conhecimento e nas novas tecnologias, buscando 
fortalecer produção agropecuária/indústria.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fomentar a economia local por meio do fortalecimento
da agricultura familiar e da economia criativa.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos 
produtos agropecuários, com foco prioritário na 
agricultura familiar, para agregar valor e ampliar a 
capacidade de comercialização e geração de renda.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Formação de jovens no conceito de educação do 
campo. 

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Incentivar ações de comercialização voltadas para 
economia solidária. 

Ceará de Oportunidades
Empreendedorismo

Serviços

Incentivar as práticas agroecológicas.
Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Incentivar e ampliar a utilização de tecnologia para 
aprimorar a produção agropecuária/indústria.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Melhorar a organização e a gestão dos produtores. Ceará de Oportunidades Agricultura Familiar e 
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Agronegócio

Objetivo Estratégico: Fortalecer a ciência, tecnologia e inovação como fator promotor do
desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural no Estado do Ceará.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer o sistema estadual de promoção de ciência, 
tecnologia e inovação.

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Incentivar a difusão das ciências e tecnologias, os 
arranjos produtivos e o empreendedorismo local. 

Ceará de Oportunidades

Empreendedorismo

Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Incentivar a formação continuada e a valorização dos 
profissionais das ciências e tecnologias.

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Objetivo Estratégico: Fortalecer a indústria e serviço na região do Cariri.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Desenvolver uma política de incentivos fiscais para 
indústria e serviços da região do Cariri.

Ceará de Oportunidades
Indústria

Serviços

Diversificar a infraestrutura e logística na região (porto
seco).

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  os  agroecossistemas  e  as  cadeias  produtivas  da
agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a política de regularização fundiária. Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer o controle social visando a garantia e 
efetividade das políticas públicas sociais nas três 
esferas de governo. 

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Garantir e universalizar a Ater (assistência técnica e 
extensão rural) continuada. 

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Objetivo  Estratégico:  Garantir  a  universalização  das  políticas  sociais  públicas  e  seus
respectivos serviços de forma integrada e intersetorial com qualidade e equidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o atendimento aos serviços de educação e de 
assistência social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer políticas públicas que garantam o fomento, 
a salva guarda e a difusão da memória cultural local.

Ceará do Conhecimento Cultura

Implantar serviços de referência regional de 
Assistência Social de média e alta complexidade. 

Ceará Acolhedor Assistência Social

Inserir segmento de segurança alimentar e nutricional 
da cadeia produtiva de alimentos.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, 
habitação, saúde, educação e segurança alimentar e 
nutricional.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Habitação

Segurança Alimentar e 
Nutricional

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ceará Saudável Saúde

Melhorar a acessibilidade aos serviços de educação, 
assistência social, habitação, saúde e segurança 
alimentar e nutricional.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Habitação

Segurança Alimentar e 
Nutricional

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ceará Saudável Saúde

Objetivo  Estratégico:  Garantir  infraestrutura  e  serviços  turísticos  de  qualidade,
atendendo as prioridades locais do meio ambiente.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Aprimorar a fiscalização das áreas de preservação 
ambiental.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Criar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos da 
região do Cariri.

Ceará de Oportunidades Turismo

Fortalecer a política de meio ambiente, de forma 
descentralizada e articulada com os municípios.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer o turismo regional no Cariri de forma 
descentralizada.

Ceará de Oportunidades Turismo

Implementar a política de saneamento e de resíduos 
sólidos.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Incluir a região do Cariri no marketing turístico do 
Estado, fortalecendo a participação da região nas 
principais feiras e eventos.

Ceará de Oportunidades Turismo

Posicionar atividade turística a partir do 
aproveitamento do potencial turístico da região natural 
e cultural, qualificando os equipamentos e o produto 
turístico local.

Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a qualificação dos serviços turísticos. Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a segurança hídrica para produção e 
consumo.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Revitalizar as bacias hidrográficas da região do Cariri. Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Objetivo Estratégico: Garantir o acesso universalizado aos serviços de segurança pública à
população.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a rede de atenção e difundir o acesso aos 
serviços de segurança pública.

Ceará Pacífico Segurança Pública
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a ressocialização com ações de saúde, 
educação e assistência jurídica.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Criar políticas preventivas para dependência química e
ampliar a rede já existente.

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Fortalecer a estrutura de serviços judiciais aos presos 
provisórios e condenados.

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Promover a intersetorialidade na prevenção e combate 
às drogas, violência e acidente de trânsito.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Ceará Pacífico Segurança Pública

Qualificar e ampliar o quadro de agente de segurança 
pública e segurança penitenciária.

Ceará Pacífico
Justiça e Cidadania

Segurança Pública
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CENTRO SUL

Objetivo  Estratégico:  Ampliar  a  infraestrutura  necessária  ao  desenvolvimento
socioeconômico e ambiental do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a promoção da redução dos custos com 
energia elétrica dos agricultores familiares e irrigantes.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Energias

Ampliar o acesso a água para consumo humano e 
desenvolvimento produtivo das comunidades rurais.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Ampliar o acesso a energia elétrica trifásica nas 
propriedade rurais com potencial produtivo.

Ceará Sustentável Energias

Desenvolver iniciativas de coleta, tratamento e 
destinação adequada dos resíduos sólidos.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Incentivar a geração de energias limpas, conectada à 
rede comercial, incrementando o fornecimento 
adequado de energia.

Ceará Sustentável Energias

Melhorar e interligar a infraestrutura de escoamento de
produção do território.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Objetivo Estratégico: Ampliar a política pública cultural do Estado na região, respeitando
as especificidades do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Promover ações de fomento, informação e salvaguarda
da cultura regional.

Ceará do Conhecimento Cultura

Objetivo Estratégico: Dotar o território de uma saúde pública de qualidade, humanizada e
de uma política de esporte e lazer.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Aprimorar a descentralização das políticas e serviços 
de saúde, considerando o perfil socioeconômico e 
epidemiológico, com ênfase à promoção da assistência
médica humanizada, em domicílio, para pessoas com 
diversas deficiências.

Ceará Saudável Saúde

Assegurar e garantir a implementação de ouvidorias, 
para o fortalecimento do controle social na região.

Ceará Saudável Saúde

Assegurar e garantir a macrorregionalização em saúde,
e efetivar as redes de atenção à saúde, trabalhando a 
intersetorialidade.

Ceará Saudável Saúde

Assegurar o desenvolvimento das ações de atenção à 
saúde do homem na região.

Ceará Saudável Saúde

Efetivar a ampliação da distribuição de medicamentos 
nas centrais de abastecimento farmacêutico de forma 
igualitária.

Ceará Saudável Saúde

Efetivar a regulação da oferta dos serviços de saúde. Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a política de saneamento básico urbano e Ceará Saudável Saneamento Básico
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

rural.

Fortalecer e implementar a rede de atenção 
psicossocial na região.

Ceará Saudável Saúde

Garantir o atendimento da demanda da atenção 
especializada e de alta complexidade com 
resolutividade.

Ceará Saudável Saúde

Promover ações de esporte e lazer na região, 
fortalecida com a parceria dos entes federais.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Objetivo Estratégico: Fomentar o potencial turístico da região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Identificar e difundir potenciais turísticos da região. Ceará de Oportunidades Turismo

Objetivo Estratégico:  Fortalecer a agricultura familiar de forma inclusiva,  sustentável,
gerando renda e garantindo a permanência das famílias no campo.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar a organização de agricultores familiares com 
foco no acesso a mercado.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Desenvolver práticas e sistemas produtivos que visem 
à transição agroecológica, fortalecendo a divulgação e 
a comercialização dos produtos.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Garantir a divulgação e o efetivo acesso à política de 
crédito fundiário.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir o acesso à terra para os agricultores familiares
por meio de políticas  públicas fundiárias.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Identificar grupos de interesses em sistemas de 
produção vocacionados, priorizando cadeias 
produtivas estratégicas.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Pesca e Aquicultura

Promover a agregação de valor aos produtos agro-
pecuários, por meio de unidades coletivas de 
beneficiamento.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Promover a universalização da assistência técnica de 
maneira sistemática e contextualizada atendendo às 
demandas e às necessidades da agricultura familiar.  

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Promover a utilização da água existente no subsolo de 
acordo com potencial identificado.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Universalizar as tecnologias de armazenamento de 
águas para produção.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio
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Objetivo Estratégico: Garantir segurança e sentimento de segurança para a população do
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar as redes de atendimento a crianças e 
adolescentes, mulheres e idosos, vítimas de violência.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ampliar e efetivar as políticas antidrogas com ênfase 
na prevenção.

Ceará Pacífico
Política sobre Drogas

Segurança Pública

Articular e integrar as políticas governamentais com 
foco na segurança pública e penitenciária.

Ceará Pacífico
Justiça e Cidadania

Segurança Pública

Fomentar ações de inteligência entre órgãos – Federal /
Estadual / Municipal, na desarticulação das ações 
criminosas.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Fortalecer a integração entre união, estado e 
municípios, para garantir o acesso às políticas públicas
sociais.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Reestruturar profissional e física o sistema de 
segurança pública.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Requalificar os espaços urbanos e de lazer como 
espaços de convivência familiar e práticas desportivas.

Ceará de Oportunidades Requalificação Urbana

Objetivo  Estratégico:  Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  de  maneira
sustentável.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fomentar as iniciativas de convivência com 
o semiárido.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Ampliar o combate ao desmatamento de vegetação 
nativa e ao uso indiscriminado dos agrotóxicos, 
incentivando o planejamento ambiental e econômico 
dos imóveis rurais.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Garantir a preservação dos bens naturais em todos os 
programas e ações econômicas e sociais desenvolvidas
no território.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar e modernizar os sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
rural/urbano.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Intensificar a fiscalização ambiental. Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover ações de redução de perdas e reuso de água 
servidas, no sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, urbano e rural.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Promover o saneamento básico. Ceará Saudável Saneamento Básico

Promover políticas de educação do uso do 
esgotamento sanitário nos locais que tem rede.

Ceará Saudável Saneamento Básico
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Revitalizar e conservar as fontes hídricas do território. Ceará Sustentável
Meio Ambiente

Recursos Hídricos

Objetivo Estratégico: Universalizar a educação pública de qualidade em todos os níveis,
respeitando as especificidades do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a política pública educacional voltada à 
alfabetização da população.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ampliar a rede de ensino superior, profissionalizante e 
regular em tempo integral em todo o território.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas para a 
inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Ceará de Oportunidades
Trabalho e Renda

Educação Profissional

Ampliar, efetivar e garantir a formação continuada dos
profissionais da educação em todos os níveis e 
modalidades de ensino, incluindo a educação 
inclusiva.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Fortalecer a educação de direitos humanos em todos os
níveis.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Ensino Superior
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GRANDE FORTALEZA

Objetivo Estratégico: Aprimorar o turismo rural e urbano com foco na sustentabilidade e
no fortalecimento da infraestrutura do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Garantir a ampliação da infraestrutura para o 
transporte urbano, intermunicipal e metropolitano com 
qualidade e efetiva mobilidade e acessibilidade.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento 
básico, gestão dos resíduos sólidos e energia 
renovável, preferencialmente nas comunidades com 
potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade socioambiental.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável

Energias

Meio Ambiente

Qualificar os serviços de atendimento ao turismo na 
região, investindo em recursos humanos, tecnologias, 
promoção dos destinos, comunicação, identificação 
visual e sinalização.

Ceará de Oportunidades Turismo

Objetivo  Estratégico:  Desenvolver  políticas  de  estado  que  contemplem  os  setores  e
sistemas produtivos.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fortalecer a infraestrutura logística. Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Consolidar políticas de geração de trabalho, emprego, 
renda e artesanato, contemplando grandes, médios, 
pequenos e microempreendedores.

Ceará de Oportunidades
Empreendedorismo

Trabalho e Renda

Criar de forma participativa conhecimento com foco 
nas territorialidades rurais.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Estruturar política pública para a Pesca Artesanal. Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Garantir o acesso às políticas públicas para agricultura 
familiar, em especial povos e comunidades tradicionais
e atingidos por barragem.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Implementar os serviços  de certificação familiar e 
agroecológica.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar os serviços de inspeção sanitária. Ceará Sustentável Meio Ambiente

Incentivar a cultura de inovação. Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Incentivar os arranjos produtivos locais com foco na 
geração de emprego e renda.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Trabalho e Renda

Promover e estimular ambiente favorável para o 
empreendedorismo e inovação.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação
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Objetivo Estratégico:  Garantir o acesso aos serviços  socioassistenciais  à  população em
situação de vulnerabilidade social, promovendo a melhoria da sua qualidade de vida.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o Programa do Primeiro Passo para os 
municípios.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Apoiar a construção de Cras, Creas, abrigos em 
parceria com os municípios.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Assessorar, monitorar os municípios e OSC na 
execução de serviços, benefícios, projetos e programas
da Assistência Social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Garantir o cofinanciamento a todos os municípios para
execução de serviços e benefícios.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Promover a qualificação continuada dos trabalhadores 
que atuam na Política de Assistência Social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Promover a regionalização dos serviços da Proteção 
Social e Especial.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento integrado, sustentável e solidário da
região, a partir de uma cultura de planejamento regional em sintonia com o planejamento
estadual.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o conhecimento sobre o setor primário, 
contemplando a utilização de sistemas de informação 
para a tomada de decisão.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Pesca e Aquicultura

Criar políticas de economia solidária. Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fomentar o empreendedorismo como estratégia de 
trabalho e renda.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Implementar a política estadual agroecológica.
Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar política de cooperação agrícola. Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Priorizar ações de convivência com o semiárido.
Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Objetivo  Estratégico:  Proporcionar  e  fortalecer  políticas  de  estado  que  contemplem:
saúde, esporte/lazer e saneamento básico.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar as políticas públicas de esporte e lazer para a 
população

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Fortalecer as ações de vigilância em saúde através da 
promoção da saúde e prevenção de doenças e seus 
fatores de risco

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer os serviços de apoio diagnóstico e Ceará Saudável Saúde
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

terapêuticos (SAD) nas regiões

Priorizar ações de combate ao Aedes aegypti para a 
redução das arboviroses

Ceará Saudável Saúde

Universalizar os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário

Ceará Saudável Saneamento Básico

Objetivo Estratégico: Reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e regionais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fortalecer a política de redução do 
analfabetismo.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ampliar e fortalecer a segurança alimentar e 
nutricional.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional

Ampliar o atendimento escolar em tempo integral. Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Fortalecer a qualificação tecnológica e o protagonismo
profissional, conforme a vocação regional, com ênfase 
na juventude.

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Educação Profissional

Fortalecer as ações da educação focadas na redução da 
distorção entre idade e série.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer as ações de saneamento básico e promoção 
da prevenção da saúde.

Ceará Saudável
Saneamento Básico

Saúde

Fortalecer e ampliar políticas habitacionais de 
interesse social, priorizando os povos originários e 
comunidades tradicionais e atingidos por barragem.

Ceará Acolhedor Habitação

Garantir a demarcação e titulação dos territórios dos 
povos originários e comunidades tradicionais, 
atingidos por barragem e assentamentos existentes. 

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Gerar trabalho e renda com ênfase nas populações 
vulneráveis.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, 
habitação, segurança alimentar e nutricional, educação,
saúde, esporte e lazer e desenvolvimento territorial.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Habitação

Segurança Alimentar e 
Nutricional

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ceará Saudável
Esporte e Lazer

Saúde

Promover formação de qualidade que dê acesso ao 
trabalho, emprego e renda.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Resgatar e desenvolver a identidade e diversidade 
cultural da região.

Ceará do Conhecimento Cultura
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Objetivo Estratégico: Reduzir a violência de forma ampla,  priorizando o segmento da
infância e juventude com ações transversais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a polícia comunitária e repressiva. Ceará Pacífico Segurança Pública

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações 
de prevenção e combate ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas e à violência intensificando a prevenção 
e o combate ao tráfico de drogas.

Ceará Pacífico

Política sobre Drogas

Segurança Pública

Fortalecer os mecanismos de inteligência das polícias, 
em articulação com os demais entes federados, 
potencializando o poder público em territórios 
específicos.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Intensificar a resolutividade na apuração e elucidação 
dos crimes.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Promover políticas de redução da violência letal contra
jovens, mulheres, adolescentes, negros, índios e 
comunidade LGBT.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Segurança Pública

Reordenar, requalificar, manter e conservar os espaços 
públicos para convivência social.

Ceará de Oportunidades Requalificação Urbana

Reorientar a gestão penitenciária na perspectiva da 
segurança penitenciária almejando eficácia na inserção
e integração social da população carcerária.

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania
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LITORAL LESTE

Objetivo Estratégico: Fomentar a implantação de Polo Industrial a partir das vocações e
recursos territoriais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Elaborar um Plano de Desenvolvimento Econômico 
Regional que contemple as potencialidades da Região 
de forma a potencializar a atratividade

Ceará de Oportunidades Indústria

Objetivo Estratégico:  Fomentar o turismo sustentável  e solidário a partir do potencial
geográfico e identitário, ampliando a visibilidade da região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a formação da população da região, para o 
fortalecimento do turismo local.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Ampliar o fluxo turístico familiar. Ceará de Oportunidades Turismo

Descentralizar o turismo para outros polos do 
território, com base na elaboração do Plano de Turismo
da Região Leste.

Ceará de Oportunidades Turismo

Diversificar o potencial turístico da região (religioso, 
cultural, comunitário, esportivo e ecológico).

Ceará de Oportunidades Turismo

Garantir a conservação e recuperação da Zona 
Paisagística.

Ceará de Oportunidades Turismo

Integrar ao currículo da educação básica, projetos 
específicos que fortaleça o turismo local.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Promover a requalificação urbanística regional, através
da criação dos Consórcios Temáticos.

Ceará de Oportunidades Requalificação Urbana

Promover ações de defesa do meio ambiente com 
equidade e justiça ambiental

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover o cooperativismo e empreendedorismo nas 
comunidades com foco no turismo, ampliando e 
fortalecendo a Rede de Turismo Comunitário e 
Identitário.

Ceará de Oportunidades

Empreendedorismo

Turismo

Objetivo Estratégico: Fortalecer a intersetorialidade de políticas públicas integrando os
temas: Saúde, Saneamento Básico e Esporte e Lazer.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar espaços esportivos nos municípios e 
instalação de equipamentos esportivos na região do 
Litoral Leste, com projetos efetivos a longo prazo.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Fortalecer a política de apoio aos atletas na Região 
Litoral Leste

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Fortalecer o controle social através da maior 
participação dos conselhos distrital e local, com a 
garantia orçamentária e financeira e capacitação dos 
conselheiros.

Ceará Saudável Saúde

Implementar tecnologia de dessalinização da água. Ceará Saudável Saneamento Básico
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Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  o  trabalho  e  o  empreendedorismo  e  a  produção
sustentável  e  solidária,  levando  em  consideração  os  recortes  prioritários  de  gênero,
geração e etnias e as vocações locais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Assegurar, no contexto da agricultura familiar do 
Estado, as políticas da Pesca Artesanal e da 
Aquicultura Familiar.

Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos 
da agricultura familiar do território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fomentar o acesso a políticas públicas voltadas ao 
aumento da produção do setor rural.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fomentar o microcrédito e o empreendedorismo para 
incrementar a atividade econômica da prestação de 
serviços e a geração de trabalho, emprego e renda.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fortalecer a comercialização dos produtos do micro, 
pequeno e médio empreendedor.

Ceará de Oportunidades
Empreendedorismo

Serviços

Fortalecer a organização e articulação entre as cadeias 
produtivas locais.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Fortalecer a orientação e fiscalização da pesca 
artesanal.

Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Garantir a execução da política pública de trabalho e 
renda que trata do atendimento integrado trabalhador , 
prioritariamente aos que se encontram em  situação de 
vulnerabilidade social

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Gerar oportunidades atrativas de trabalho para a 
juventude, contribuindo para a retenção dos talentos 
intelectuais no território.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Promover a educação para o empreendedorismo, 
valorizando as realidades territoriais.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Objetivo  Estratégico:  Garantir  o  acesso  ao  serviço  de  saúde  pública  de  qualidade  e
qualidade de vida.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Garantir atendimento integral, acesso e qualidade em 
todos os níveis do sistema público de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Garantir melhoria das condições habitacionais. Ceará Acolhedor Habitação
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Objetivo  Estratégico:  Garantir  o  uso  adequado  e  ordenado  dos  recursos  naturais,
promovendo um desenvolvimento ambiental agroecológico.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a política de saneamento ambiental, 
contemplando a integração das políticas públicas 
estaduais e municipais de saneamento e resíduos 
sólidos.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Apoiar a ampliação da adoção de práticas 
agroecológicas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a fiscalização ambiental. Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a implementação da política de energias 
renováveis sustentáveis, respeitando as áreas de 
preservação ambiental e comunidades difusas.

Ceará Sustentável Energias

Fortalecer as políticas de preservação ambiental e de 
educação ambiental, contextualizadas com a realidade 
local.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer e integrar as políticas públicas de 
convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e em 
quantidade, priorizando o consumo humano para o 
território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável
Recursos Hídricos

Meio Ambiente

Promover um melhor reordenamento agrário e urbano, 
ampliando o planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Objetivo Estratégico: Promover educação de qualidade em todos os níveis e modalidades.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar as formas de acesso à Educação Pública 
Profissional de acordo com a realidade local, 
garantindo ainda o acesso ao trabalho e à renda.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Ampliar o acesso à educação de jovens e adultos. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover e ampliar a oferta e as formas de acesso à 
Educação Pública Superior, assim como as áreas de 
formação, na região.

Ceará do Conhecimento Ensino Superior

Promover educação contextualizada às realidades 
locais, respeitando os saberes dos povos tradicionais.

Ceará do Conhecimento Educação Básica
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Objetivo Estratégico: Reduzir a violência e a criminalidade no território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a oferta de educação em tempo integral em 
todos os níveis de ensino.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Ampliar as formas de tratamento e acompanhamento 
aos dependentes químicos.

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Ampliar o acesso a serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Combater o tráfico de drogas. Ceará Pacífico Segurança Pública

Desenvolver programa que reduza a vulnerabilidade 
dos jovens e adolescentes ao trafico de drogas.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Estabelecer ações de ressocilização intersetorializadas 
para ex-presidiários.

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas para 
cultura, esportes e respeito aos direitos humanos.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará do Conhecimento Cultura

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Garantir com dignidade o atendimento a pessoas com 
direitos violados

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Oferecer vagas conforme perfil criminal do presidiário. Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da segurança pública.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Promover ações de esclarecimento, combate as drogas 
e respeito às diversidades nas escolas.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Ceará Pacífico Política sobre Drogas
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LITORAL NORTE

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso e garantir a qualidade das políticas públicas sociais
de forma integrada, para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Integrar e potencializar as políticas de assistência 
social, habitação, inclusão social, direitos humanos e 
segurança alimentar e nutricional, garantindo o acesso 
às famílias em situação de vulnerabilidade.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Habitação

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Segurança Alimentar e 
Nutricional

Objetivo Estratégico: Assegurar o acesso à justiça e defensoria pública.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Implantar e ampliar o sistema de justiça de forma 
eficaz e humanizada.

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  a  implementação  das  políticas  de  esporte  e  lazer  na
região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a implementação do acesso universal à 
pratica de esporte e lazer na região.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento 
das práticas de atividades físicas na região.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Objetivo Estratégico: Garantir a geração e ampliação das oportunidades de trabalho e
renda para a população do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a formalização das relações de trabalho no 
território.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Fortalecer a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento e integração das cadeias produtivas e 
de lazer do território.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Fortalecer a política de formação inicial e continuada 
na região, para ampliar as oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Fortalecer as cadeias produtivas no território para 
agricultura familiar. 

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócios

Implementar políticas de qualificação e inclusão 
social, com foco nos potenciais e carências do 
território, priorizando o jovem do campo. 

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará do Conhecimento Educação Profissional
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Objetivo Estratégico: Garantir a qualidade da educação em todos os níveis.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar oferta de cursos de nível superior na região. Ceará do Conhecimento Ensino Superior

Aumentar a oferta de matriculas na Escola de Tempo 
Integral.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer a intersetorialidade e integração das 
políticas públicas presentes no território.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer parcerias entre estado e municípios para 
ampliação da oferta de matrículas na educação infantil 
nas áreas rural e urbana.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir a permanência do aluno na escola. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Integrar e fortalecer o vínculo Família e Escola. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a adequação do currículo para que se 
alcance uma educação contextualizada com a realidade
do território.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho, com foco na 
inclusão.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Objetivo  Estratégico:  Garantir  o  uso  sustentável  dos  recursos  naturais  em  todo  o
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o controle do uso dos recursos naturais com o 
fortalecimento da educação e fiscalização ambiental.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a implementação da política de energias 
renováveis sustentáveis.

Ceará Sustentável Energias

Fortalecer as práticas de manejo agroflorestal 
(agrosilvopastoril).

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Implementar a política de saneamento e de resíduos 
sólidos.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover e ampliar o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água de boa qualidade em todo o 
território, para o consumo humano, animal e para a 
produção.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover o reordenamento agrário e urbano, 
assegurando o acesso à terra para os pescadores 
artesanais e agricultores familiares, respeitando as 
territorialidades das comunidades tradicionais. 

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento econômico sustentável, competitivo e
solidário, com base nas vocações territoriais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos 
da agricultura familiar do território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer a Politica Estadual de Pesca artesanal. Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria 
familiar, associada aos serviços de inspeção sanitária e 
integrado às demandas do mercado.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Fortalecer o turismo em suas tipologias, como também
o associativismo e o cooperativismo entre os diversos 
setores da cadeia produtiva.

Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a articulação entre governos e sociedade 
civil voltada para o desenvolvimento comum do 
território.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Objetivo Estratégico: Reduzir a violência e a criminalidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer as políticas de enfrentamento à violência e à
criminalidade.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Segurança Pública

Intensificar a formação e a qualificação continuada dos
profissionais de segurança.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Reforçar a segurança nas divisas territoriais. Ceará Pacífico Segurança Pública

Objetivo Estratégico: Universalizar o serviço de saúde de qualidade para as populações do
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a Assistência Farmacêutica na regiao com 
garantia do aumento da programação do elenco básico 
bem como garantir o estoque regulador.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a atenção terciária com garantia do acesso 
ao tratamento do politrauma na região.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a regionalização e as redes de atenção à 
saúde (urgência e emergência), psicossocial, rede 
cegonha, portadores de deficiência, crônicas 
degenerativas.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a vigilância em saúde na região com ênfase 
no controle de zoonoses.

Ceará Saudável Saúde

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais de saúde.

Ceará Saudável Saúde
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LITORAL OESTE / VALE DO CURU

Objetivo Estratégico: Assegurar à população do território,  infraestrutura e serviços de
saúde de qualidade e universalizado.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a cobertura do atendimento móvel de urgência
e emergência.

Ceará Saudável Saúde

Assegurar a implementação das ações de promoção, 
proteção e vigilância em saúde. 

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer o atendimento de saúde em nível secundário
e terciário no território, assegurando maior 
resolutividade nas unidades hospitalares nos níveis: 
polo, estratégico e de pequeno porte.

Ceará Saudável Saúde

Garantir e assegurar a implementação e implantação de
projetos, eventos e equipamentos esportivos e de lazer 
na região

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Garantir e assegurar o cumprimento de apoio do 
Estado para os municípios da região na atenção de 
saúde bucal e do trabalhador.

Ceará Saudável Saúde

Garantir e fortalecer o Sistema Estadual de Assistência
Farmacêutica, assegurando o cumprimento da 
pactuação na compra e fornecimento dos 
medicamentos.

Ceará Saudável Saúde

Promover a implantação e implementação de 
Ouvidorias Municipais do SUS como participação 
legítima do cidadão na gestão.

Ceará Saudável Saúde

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Promover e fortalecer a educação permanente para 
capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Assegurar a redução das desigualdades na distribuição das riquezas
produzidas pelas populações do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar as oportunidades de trabalho e geração de 
renda com recorte de gênero, geração e etnia.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Aprimorar a infraestrutura rodoviária intermunicipal 
para fortalecer as atividades geradoras de trabalho, 
renda e de lazer.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Promover a economia solidária, fortalecendo os 
empreendimentos familiares, com ênfase na 
agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Objetivo  Estratégico:  Assegurar  ao  território  políticas  sociais  públicas  de  qualidade
integradas e universalizadas.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fortalecer a política de segurança alimentar Ceará Acolhedor Segurança Alimentar e 
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

e nutricional. Nutricional

Fortalecer as ações das políticas de habitação no meio 
rural.

Ceará Acolhedor Habitação

Fortalecer as políticas públicas de direitos humanos e 
proteção social às diversidades (LGBT, povos 
originários e comunidades tradicionais, dentre outras).

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e ampliar os programas de proteção e 
acompanhamento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir a fiscalização sanitária e agropecuária. Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Objetivo Estratégico: Fortalecer as atividades econômicas da região, de forma inclusiva e
sustentável, gerando renda e ocupação para a população urbana e rural.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada e especializada, na 
quantidade e qualidade adequadas, respeitando as 
especificidades do território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos 
da agricultura familiar do território, com ênfase nos 
povos e comunidades tradicionais.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer as cadeias produtivas focadas nas vocações 
do território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Fortalecer e fomentar a agroindústria, priorizando a de 
base familiar.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Incentivar para atrair e reter novas indústrias para 
região.

Ceará de Oportunidades Indústria

Promover, articular e fortalecer o associativismo e o 
cooperativismo na região.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Objetivo  Estratégico:  Garantir  o  uso  sustentável  e  racional  dos  recursos  naturais  no
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a implantação e implementação de serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário para
a região.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Fortalecer a política agrária para promover o acesso à 
terra.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer a política de saneamento básico. Ceará Saudável Saneamento Básico
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer estudos e ações relacionados à distribuição 
adequada de água nos períodos de estiagem.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Garantir programas de proteção ambiental e 
demarcação territorial para as áreas indígenas.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar a política de manejo agroflorestal, com 
práticas agroecológicas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar uma política estadual de energias 
renováveis, com ênfase na energia solar, com acesso 
amplo e distribuição para todas as finalidades.

Ceará Sustentável Energias

Promover a coleta, tratamento e destinação adequado 
dos resíduos.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água de boa qualidade em todo o 
território, para o consumo humano e animal e para a 
produção.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Objetivo  Estratégico:  Garantir  um  sistema  de  segurança  e  justiça  que  atenda  as
necessidades do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e garantir a efetividade do sistema de 
segurança pública.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Garantir a infraestrutura física e logística para a 
efetividade dos serviços de segurança pública na 
região.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Garantir o acesso gratuito e universal à justiça por 
meio da Defensoria Pública Geral.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir segurança para os povos originários e 
comunidades tradicionais.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Promover a melhoria do sistema prisional. Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Promover ações de combate ao tráfico de drogas. Ceará Pacífico Segurança Pública

Promover ações para reverter os índices de 
criminalidade da região.

Ceará Pacífico
Justiça e Cidadania

Segurança Pública

Objetivo Estratégico: Garantir, em todo o território, o acesso à educação (em nível médio-
profissionalizante e superior) pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e contextualizada,
respeitando a diversidade sexual, de gênero e étnica.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e garantir a oferta de cursos em nível superior,
adequados as necessidades e peculiaridades do 
território.

Ceará do Conhecimento Ensino Superior

Ampliar oferta de escolas de tempo integral. Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Intensificar educação contextualizada as realidades 
locais, valorizando as culturas dos povos tradicionais.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Oferecer infraestrutura educacional de qualidade, 
respeitando as demandas e necessidades do território.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover nas escolas de ensino médio o acesso a 
espaços arquitetônicos adequados às práticas 
esportivas, artísticas e culturais respeitando a realidade
do território.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Objetivo  Estratégico:  Promover  e  valorizar a  cultura –  linguagens  artísticas  e  demais
manifestações e expressões culturais, existentes no território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a infraestrutura física adequada à produção, 
promoção e difusão da arte e da cultura do território.

Ceará do Conhecimento Cultura

Promover ações e políticas públicas voltadas para a 
preservação patrimônio histórico artístico, cultural e 
ambiental.

Ceará do Conhecimento Cultura

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover formação técnica e superior, artística e 
cultural no território nas modalidades (EAD e 
presencial).

Ceará do Conhecimento

Cultura

Educação Profissional

Ensino Superior

Resgatar e preservar as culturas e tradições da 
população indígena, quilombola, negra, povos 
tradicionais e pescadores do território.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará do Conhecimento Cultura

Resgatar e preservar as culturas e tradições dos povos 
originários e comunidades tradicionais.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará do Conhecimento Cultura
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MACIÇO DE BATURITÉ

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso as políticas de segurança.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a realizações de ações preventivas de 
enfrentamento à violência.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Implantar programas de combate a intolerância aos 
grupos vulneráveis tais como: População negra, povos 
tradicionais, LGBTS, mulheres.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Melhoria e reforço da segurança na região. Ceará Pacífico Segurança Pública

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso às políticas públicas de proteção e promoção de
direitos, assistência social e segurança alimentar e nutricional.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar tecnicamente os municípios na implantação da 
vigilância socioassistencial.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Assessorar e monitorar os municípios e entidades 
beneficiárias em projetos, programas, serviços e 
benefícios socioassistencias.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Fortalecer e divulgar ações de empoderamnto e 
inclusão social dos povos e comunidades tradicionais.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e universalizar a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional

Garantir cofinanciamento estadual para os serviços 
socioassistenciais levando-os à zona rural e urbana 
respeitando as especificidades regionais.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Promover a qualificação continuada dos profissionais 
que atuam na política de assistência social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Objetivo Estratégico: Garantir amplo acesso à população às ações e serviços de saúde nos
três níveis de atenção básicas, médias e alta complexidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a prevenção e o controle de zoonoses. Ceará Saudável Saúde

Assegurar serviços especializados de saúde. Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a regionalização e as redes de atenção à 
saúde (urgência e emergência), psicossocial, rede 
cegonha, portadores de deficiência, crônicas 
degenerativas.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a assistência terciária para a população do 
Maciço do Baturité.

Ceará Saudável Saúde

Implementar  programas esportivos assegurando a 
política de esporte de  participação e lazer

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Melhorar a prestação dos serviços no laboratório 
regional de saúde pública.

Ceará Saudável Saúde
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Promover a coleta, tratamento e destinação adequada 
do esgoto.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água de boa qualidade em todo o 
território, para o consumo humano e animal e para a 
produção.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Objetivo  Estratégico:  Melhorar  a  qualidade  da  educação  nos  seus  diversos  níveis  e
modalidades, contextualizada com as vocações regionais e respeitando a sua diversidade
sócio-cultural.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e melhorar o ensino profissionalizante na 
região.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Ampliar o ensino tecnológico para atender as 
demandas das cadeias produtivas do território.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Assegurar a alfabetização ao final do ciclo com 7 anos. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Assegurar o ensino diferenciado em escolas indígenas, 
quilombolas e do campo, e promover a melhoria da 
qualificação dos profissionais da educação, voltadas 
para as escolas formais tradicionais e originárias.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer a educação do campo. Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Promover a ampliação da educação infantil. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a integração das instituições e a 
intersetorialidade para a formação de pessoas 
relacionada às vocações regionais e a qualificação dos 
profissionais da educação.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Resgatar e fortalecer as manifestações culturais das 
comunidades tradicionais e originárias, da região.

Ceará do Conhecimento Cultura

Objetivo  Estratégico:  Possibilitar  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a  inclusão
socioprodutiva.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer a cultura do empreendedorismo com foco 
no potencial local.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fortalecer a formação de jovens ligados aos povos e 
comunidades tradicionais, para o protagonismo 
juvenil, empoderando na economia solidária.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fortalecer as iniciativas voltadas à inserção e 
reinserção do trabalhador no mundo do trabalho.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Fortalecer, viabilizar e implementar políticas públicas 
voltadas a agricultura familiar e as potencialidades 

Ceará de Oportunidades Agricultura Familiar e 
Agronegócio
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

produtivas do território e suas sustentabilidades, com 
vistas à inclusão socioprodutiva. (socioetnoprodutiva)

Potencializar a produção familiar existente e apoiar as 
iniciativas de feiras regionais da agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Promover maior acesso a linhas de crédito para os 
jovens e mulheres.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Objetivo  Estratégico:  Preservar e  utilizar  de  forma  racional  e  sustentável  os  recursos
naturais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a regularização ambiental das propriedades 
ou posses (política de Cadastramento Ambiental 
Rural).

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a gestão dos recursos hídricos, instâncias de 
decisão, monitoramento e controle das águas 
subterrâneas e de superfície a partir de estudos para 
tomada de decisão.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Implantar infraestrutura hídrica no Maciço de Baturité. Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Implementar e ampliar a política de resíduos sólidos na
região.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover a recuperação de nascentes e matas ciliares 
ao longo dos rios e a poluição dos mananciais hídricos.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Objetivo Estratégico: Reforçar o acesso, o escoamento e a comercialização da produção.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos 
produtos agropecuários, com foco prioritário na 
agricultura familiar, para ampliar a capacidade de 
comercialização e geração de renda, com foco em 
certificação de inspeção.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia solidária. Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Incentivar a difusão de inovações tecnológicas / 
tecnologias sociais.

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Melhorar e interligar a infraestrutura, rodoviária e 
ferroviária, de escoamento de produção do território.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Promover e fortalecer o associativismo e o 
cooperativismo na região.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Promover, diversificar e fortalecer as culturas/cadeias 
produtivas.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Prover a infraestrutura de suporte à implantação de 
indústrias (água bruta, energia elétrica, tecnologia de 

Ceará de Oportunidades Indústria
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

informação e comunicação, telecomunicação).
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SERRA DA IBIAPABA

Objetivo Estratégico: Assegurar à população o acesso a um serviço de saúde amplo e de
qualidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e efetivar as políticas de prevenção e controle 
das drogas.

Ceará Pacífico
Política sobre Drogas

Segurança Pública

Assegurar maior celeridade nos serviços da saúde, de 
modo a reduzir as sequelas e a mortalidade em 
decorrência da demora no atendimento.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer o sistema hospitalar da região visando 
reduzir o número de transferência de urgência e 
emergência para outros centros.

Ceará Saudável Saúde

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Promover e integrar as políticas de educação ambiental
e saúde com relação ao perigo do uso inadequado de 
agrotóxicos. 

Ceará Saudável Saúde

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Objetivo  Estratégico:  Contribuir para a promoção de  um desenvolvimento  sustentável
com inclusão social.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar as ações afirmativas de gênero, raça e etnia. Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer a política agrária para promover o acesso à 
terra com a regularização fundiária.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer a política agrária para promover o acesso à 
terra.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer a política de assistência social de modo a 
garantir o atendimento de qualidade à população usuária.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Fortalecer a política de enfrentamento à violência contra 
as mulheres.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Segurança Pública

Objetivo Estratégico: Fortalecer o turismo sustentável do Território da Ibiapaba.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Integrar e divulgar o circuito turístico da Ibiapaba. Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a atração de investidores para o setor 
turístico da Ibiapaba.

Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a qualificação de mão de obra para o 
turismo sustentável.

Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a qualificação do empresariado e da mão de 
obra para o turismo sustentável.

Ceará de Oportunidades Turismo

Resgatar e desenvolver a identidade e diversidade 
cultural da região.

Ceará do Conhecimento Cultura
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Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade e o acesso à educação em todos os níveis e
suas respectivas modalidades.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e diversificar a oferta de ensino superior na 
região.

Ceará do Conhecimento Ensino Superior

Fortalecer a educação do campo promovendo uma 
interação aluno/campo.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Intensificar a promoção do acesso e da permanência do
aluno com ou sem deficiência à sala de aula garantindo
a aprendizagem na idade certa e com qualidade.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a ampliação do atendimento em educação 
infantil.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover educação contextualizada às realidades 
locais.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Objetivo  Estratégico:  Promover  o  desenvolvimento  no  território  baseado  num modelo
agroecológico produtivo, sustentável e solidária.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer e fomentar a agroindústria da região, 
priorizando a de base familiar.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Organizar e fortalecer o associativismo e o 
cooperativismo da agropecuária familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Promover a formação com enfoque agroecológico em 
todos os níveis educacionais.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover e incentivar a formalização do emprego em 
todos os setores da economia.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Objetivo Estratégico: Promover o uso racional e sustentável dos recursos naturais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a articulação e interação entre sociedade 
civil e governo em prol da conservação dos recursos 
naturais da Ibiapaba. 

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a política de saneamento básico. Ceará Saudável Saneamento Básico

Fortalecer e integrar as políticas públicas de Ceará de Oportunidades Agricultura Familiar e 
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

convivência com o semiárido e recursos hídricos, 
garantindo a distribuição de água de qualidade e em 
quantidade, priorizando o consumo humano para o 
território.

Agronegócio

Ceará Sustentável
Meio Ambiente

Recursos Hídricos

Implementar a gestão integrada de resíduos sólidos na 
região.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar a política de manejo agrosilvopastoril, 
priorizando práticas agroecológicas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover um melhor reordenamento agrário e urbano, 
ampliando o planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

Ceará Sustentável Meio Ambiente
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SERTÃO CENTRAL

Objetivo  Estratégico:  Consolidar  uma  educação  contextualizada,  inclusiva,  em  tempo
integral, com a participação das famílias, qualificação profissional, acompanhamento de
equipes multiprofissional e interdisciplinar, valorizando o capital cultural da região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a política pública de cultura na região. Ceará do Conhecimento Cultura

Fortalecer a efetivação das práticas de gestão 
democrática participativa.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir a ampliação da educação em tempo integral, 
educação especial, educação do campo e dos povos 
tradicionais. 

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Garantir a ampliação do financiamento para a 
educação de qualidade, respeitando as especificidades 
locais.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover ações de fomento, informação e salvaguarda
da cultura regional.

Ceará do Conhecimento Cultura

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  as  cadeias  produtivas  do  território,  com  ênfase  na
agricultura de base familiar, de forma sustentável e solidária.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas para a 
inserção da população no mercado de trabalho no 
campo e na cidade.

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Ampliar e fortalecer os espaços de comercialização da 
agricultura familiar no território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas às especificidades do território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Estimular o beneficiamento e a transformação da 
produção agropecuária sustentável (agroecológica) da 
agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fomentar a produção agroecológica.
Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fomentar os sistemas produtivos locais. Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Fortalecer a política de pesca artesanal e aquicultura 
familiar.

Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Garantir o reordenamento agrário do território de 
forma democrática.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Implantar e implementar o sistema de inspeção 
sanitária.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Implementar a política territorial de energias 
renováveis.

Ceará Sustentável Energias

Implementar ações que garantam a execução do Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Melhorar a articulação entre Governo Estadual e 
municípios para atrair empresas.

Ceará de Oportunidades Indústria

Melhorar a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento das cadeias produtivas do território.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Promover a descentralização dos investimentos em 
infraestrutura produtiva dentro do território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Promover a infraestrutura para atração de indústrias a 
partir das potencialidades da região.

Ceará de Oportunidades Indústria

Promover a interligação dos municípios garantindo a 
qualidade das rodovias.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Promover o acesso ao crédito e aos serviços 
especializados para as mulheres, jovens e comunidades
tradicionais.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Objetivo Estratégico: Fortalecer o potencial cultural e turístico da região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a qualificação profissional na prestação de 
serviços turísticos e demais natureza.

Ceará de Oportunidades Turismo

Identificar o potencial turístico da região. Ceará de Oportunidades Turismo

Promover a articulação intergovernamental e com 
iniciativa privada, com foco no desenvolvimento 
turístico.

Ceará de Oportunidades Turismo

Objetivo Estratégico: Garantir a universalização do acesso a água para uso humano e
produtivo de forma racional e dos demais serviços de saneamento básico.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a implantação das ações do plano de 
convivência com a seca e suas medidas mitigadoras. 

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Assegurar a implantação das ações do plano de 
convivência com a seca e suas medidas mitigadoras. 

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Assegurar a implementação da política nacional de 
resíduos sólidos, bem como os planos municipais de 
saneamento.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no 
território.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Implementar estratégias de sensibilização de uso 
consciente da água, e de sua reutilização.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Implementar política educacional de gestão dos 
recursos hídricos no território.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Interligar bacias e perenizar leitos de rios. Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover a gestão dos recursos hídricos atendendo aos
interesses do território.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover a intersetorialidade e a efetivação da política
de saneamento básico.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Universalizar o acesso à água para consumo humano 
no meio rural e urbano, priorizando as comunidades 
mais vulneráveis.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Utilizar tecnologias sociais existentes para estocagem 
de água nas comunidades rurais.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Objetivo  Estratégico:  Garantir  uma  saúde  pública  de  qualidade,  humanizada,  com
garantia de financiamento das esferas públicas e fortalecimento das redes de atenção, com
garantia do acesso em tempo hábil e oportuno.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fortalecer o sistema de saúde  na atenção 
primária, secundária e terciária.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a política estadual de assistência 
farmacêutica na região, cumprindo o processo de 
pactuações municipais.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer as políticas públicas direcionadas aos 
profissionais de saúde, garantindo sua saúde e 
segurança no exercício do trabalho contribuindo para a
melhoria da qualificação profissional e qualidade da 
assistência.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a ampliação do financiamento da saúde, com 
gestão transparente.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a implementação da rede de ouvidorias 
municipais na região.

Ceará Saudável Saúde

Garantir o acesso, em tempo hábil e oportuno, dos 
exames ofertados pela rede de laboratórios regionais 
de saúde pública.

Ceará Saudável Saúde

Promover a valorização e a formação permanente e 
continuada dos profissionais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo  Estratégico:  Reduzir  as  situações  de  vulnerabilidade,  risco  e  exclusão  social,
contribuindo para a redução da violência e criminalidade, na cidade e no campo.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e aperfeiçoar os programas de atendimento e 
de atendimento a jovens em situação de drogadição. 

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher,
idoso e demais grupos em situação de vulnerabilidade. 

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Segurança Pública
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a proteção à cidadania de forma cooperativa
entre os governos municipais e estadual.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e integrar as políticas socioassistenciais e 
socioeducativas para garantir a proteção social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Fortalecer o controle e a participação social, 
capacitando e empoderando os conselhos em geral.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir a política de esporte e lazer para a região. Ceará Saudável Esporte e Lazer

Garantir o acesso à moradia as famílias em situação de
vulnerabilidade.

Ceará Acolhedor Habitação

Melhorar os espaços públicos de convivência para 
garantir acessibilidade e o bem-estar da população. 

Ceará de Oportunidades Requalificação Urbana

Promover a qualificação e o aparelhamento do trabalho
e do atendimento nos equipamentos de Segurança 
Pública e Penitenciária.

Ceará Pacífico
Justiça e Cidadania

Segurança Pública

Promover o atendimento socioassistencial permanente 
à população na região.

Ceará Acolhedor Assistência Social
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SERTÃO DE CANINDÉ

Objetivo Estratégico: Ampliar e garantir a qualidade da atenção primária e secundária no
sistema de saúde e da política de esporte e lazer.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o quadro funcional de profissionais com 
vínculo fortalecido.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a implementação de projetos e eventos 
esportivos na região.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Fortalecer o processo e formação da residência 
integrada em saúde.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer os mecanismos de controle e participação 
social nas políticas públicas de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a pactuação da compra e fornecimento dos 
medicamentos. 

Ceará Saudável Saúde

Garantir estrutura física adequada das unidades básicas
de saúde de acordo com a política nacional de atenção 
básica.

Ceará Saudável Saúde

Garantir saneamento básico e acesso a água de 
qualidade.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Investir na prevenção e humanização dos profissionais. Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Fortalecer a geração de trabalho e renda reduzindo as desigualdades
econômicas e sociais das populações do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas focada no desenvolvimento sustentável.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Descentralizar os investimentos públicos que atendam 
as vocações territoriais.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Estruturar, implementar de forma efetiva a política 
estadual para pesca artesanal e aquicultura familiar.

Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Fomentar o turismo ecológico sustentável priorizando 
o turismo comunitário.

Ceará de Oportunidades Turismo

Fortalecer as cadeias produtivas focadas nas vocações 
do território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Objetivo Estratégico: Fortalecer a infraestrutura socioeconômica do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Adequar os programas de formação profissional às 
vocações do território.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a oferta de ensino superior, tecnológico e 
formação inicial e continuada, contextualizados às 
demandas do desenvolvimento social e econômico da 
região.

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ensino Superior

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria 
familiar, associada aos serviços de inspeção sanitária e 
integrado às demandas do mercado.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Garantir o acesso e a distribuição regular e sustentável 
de água de boa qualidade em todo o território, para o 
consumo humano e animal e para a produção.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover um melhor reordenamento agrário e urbano, 
ampliando o planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Objetivo Estratégico: Fortalecer as políticas sociais públicas para as pessoas em situação
de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher 
vítima de violência e de atendimento a jovens em 
situação de drogadição e ao idoso.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Ampliar e fortalecer as ações de prevenção ao uso de 
drogas.

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Ampliar o acesso à justiça por meio da assistência 
jurídica gratuita e integral.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Efetivar a inserção produtiva e social das mulheres e 
jovens do campo e da cidade.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará de Oportunidades Trabalho e Renda

Fortalecer e ampliar as políticas de garantias e de 
direitos para a infância e adolescência.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Implantar cursos de formação contextualizada para 
juventude e mulheres.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Implementar ações visando a redução da evasão 
escolar.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a capacitação e garantir o cofinaciamento 
para o desenvolvimento das ações da assistência social
da região.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Objetivo Estratégico: Garantir a utilização adequada dos recursos naturais no território
do Sertão de Canindé.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar técnica e financeiramente os municípios 
consorciados para a implementação da política 
nacional de resíduos sólidos na região.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fomentar a formação contextualizada de todos os 
envolvidos no processo de construção do 

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Educação Profissional
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

desenvolvimento sustentável e solidário. Ensino Superior

Fortalecer a atuação articulada dos serviços públicos.
Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Implementar práticas produtivas que atendam aos  
princípios da agroecologia.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar um sistema que viabilize o saneamento 
básico ambiental.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Recuperar as fontes e superar as deficiências de toda 
infraestrutura hídrica.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Recuperar as fontes hídricas, matas ciliares e APPs, 
como também superar as deficiências de toda 
infraestrutura hídrica. 

Ceará Sustentável
Meio Ambiente

Recursos Hídricos

Objetivo  Estratégico:  Garantir  um  processo  educativo  contextualizado  respeitando  as
fragilidades e potencialidades do território do Sertão de Canindé.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a oferta do ensino técnico e superior 
conforme as necessidades de desenvolvimento 
sustentável do território.

Ceará do Conhecimento
Educação Profissional

Ensino Superior

Ampliar e assegurar o atendimento da demanda de 
alunos no ensino técnico, profissionalizante e das 
comunidades tradicionais da região. 

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Ampliar o atendimento educacional para a educação de
jovens e adultos, os povos indígenas, quilombolas e 
demais comunidades tradicionais.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir a inclusão da educação indígena e quilombola
do currículo escolar.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir a inclusão na escola de crianças e jovens com 
deficiência.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Organizar as políticas educacionais com foco no 
campo e direcionadas à educação básica de jovens e 
adultos.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Promover a formação dos profissionais de educação 
para atender crianças e jovens com deficiência. 

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Ensino Superior

Promover a valorização e a formação continuada dos 
profissionais da educação, com remuneração adequada
e melhores condições de trabalho.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Promover ações de fomento, salvaguarda e informação
da cultura local.

Ceará do Conhecimento Cultura
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Objetivo Estratégico: Promover a integração e a intersetorialidade das ações dos órgãos de
segurança pública e de trânsito.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Garantir a implementação da fiscalização integrada e 
da educação no trânsito.

Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade
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SERTÃO DE SOBRAL

Objetivo  Estratégico:  Ampliar  o  acesso  e  garantir  a  qualidade  das  Políticas  Públicas
sociais de forma integrada para atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade
social.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer e estimular o desenvolvimento dos serviços,
benefícios e projetos socioassistenciais nos municípios
para garantir atendimento de qualidade aos usuários.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Fortalecer as ações de monitoramento, assessoramento 
e capacitação continuada para os trabalhadores da 
assistência social.

Ceará Acolhedor Assistência Social

Ampliar as ações de divulgação de forma continuada 
das políticas sociais públicas.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Transparência, Controle 
e Participação Social

Ampliar a oferta de moradia no meio urbano e rural Ceará Acolhedor Habitação

Estabelecer política de moradia de interesse social na 
área rural e fortalecer a existente para área urbana.

Ceará Acolhedor Habitação

Fortalecer e universalizar a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional

Objetivo Estratégico: Assegurar uma educação de qualidade na região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a educação do campo. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer parcerias entre estado e municípios. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir o fortalecimento da UVA sob os aspectos 
econômicos, políticos e sociais. 

Ceará do Conhecimento Educação Superior

Garantir uma política de fortalecimento da 
implantação e funcionamento das escolas famílias 
agrícolas viabilizando a autonomia de gestão pelas as 
famílias de agricultores.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Promover a articulação estratégica entre o poder 
público e academia na melhoria da formação dos 
professores.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Ensino Superior

Promover educação contextualizada às realidades das 
áreas urbana e rural.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Objetivo Estratégico: Fortalecer a implementação das políticas públicas de esporte e lazer
na região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Promover a implementação de projetos, equipamentos 
e eventos esportivos na região.

Ceará Saudável Esporte e Lazer
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Objetivo Estratégico: Garantir o acesso aos meios de produção e a distribuição de renda
no território, com respeito às diversidades.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Efetivar o reordenamento agrário com qualidade, 
garantindo o acesso às terras produtivas para os 
agricultores familiares. 

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Estimular a geração de renda através de turismo rural e
de base comunitária nos municípios de potencialidade 
turística.

Ceará de Oportunidades Turismo

Estimular a educação ambiental. Ceará Sustentável Meio Ambiente

Fortalecer a política de desenvolvimento territorial. Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer e ampliar as políticas de comercialização 
dos produtos da agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer e estruturar as cadeias produtivas e arranjos 
produtivos. 

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Fortalecer e fomentar a agroindústria familiar. Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da 
agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Implantar e estruturar o serviço de inspeção nos 
municípios do território.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Melhorar o escoamento da produção Ceará de Oportunidades
Infraestrutura e 
Mobilidade

Objetivo Estratégico: Garantir saneamento básico e a utilização adequada dos recursos
naturais no território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Garantir a sustentabilidade hídrica dos grandes 
reservatórios com distribuição para todos.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Implementar a política de manejo agroflorestal com 
práticas agroecológicas e de convivência com o 
semiárido.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar a política de saneamento e de resíduos 
sólidos.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Viabilizar uma política de uso de energia solar pública 
e individual.

Ceará Sustentável Energias
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Objetivo  Estratégico:  Promover  a  melhoria  do  atendimento  na  saúde,  de  forma
humanizada, em rede de atenção regionalizada baseado nas linhas de cuidado.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a capacidade administrativa das unidades de
atenção básica de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer a implementação de educação permanente 
em saúde na região com foco na gestão e priorizando 
gestores municipais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer as redes de atenção regionalizada. Ceará Saudável Saúde

Fortalecer o diálogo intersetorial para melhorar o 
atendimento nas unidades de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer políticas de promoção e prevenção no 
âmbito da saúde.

Ceará Saudável Saúde

Garantir apoio na implementação das ações do 
controle social para fortalecimento do papel dos 
conselhos municipais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Implantar macroregionalização em Saúde. Ceará Saudável Saúde

Implementar o Sistema Estadual de Assistência 
Farmacêutica na região com foco na estrutura e 
logística.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Reduzir a violência e a criminalidade na região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações 
de prevenção e combate ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas e à violência.

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Fortalecer as políticas de ressocialização de presos e 
egressos. 

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Integrar as polícias no combate à violência e a 
criminalidade na perspectiva de um policiamento 
cidadão.

Ceará Pacífico Segurança Pública
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SERTÃO DOS CRATEÚS

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  a  pluralidade  e  equidade  na  educação  de  forma
direcionada, garantindo o acesso, a contextualização dos currículos, a permanência e o
sucesso com qualidade a todos, nos diversos níveis e modalidades de ensino.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a oferta de educação em tempo integral em 
todos os níveis de ensino.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Expandir o ensino profissionalizante e continuado, que
atendam às demandas e características da região.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, com 
qualidade e transversalidade.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir o acesso à educação contextualizada e étnico-
racial para as áreas urbanas, rurais e para os povos 
originários e comunidades tradicionais.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir o acesso e permanência ao ensino superior 
publico, gratuito e de qualidade.

Ceará do Conhecimento Ensino Superior

Objetivo Estratégico: Fortalecer a política de cultura garantido o apoio à diversidade de
linguagem e o acesso da população à produção cultural cearense.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e tornar afetiva a política de editais culturais. Ceará do Conhecimento Cultura

Garantir o apoio às ações de valorização do patrimônio
material e imaterial. 

Ceará do Conhecimento Cultura

Objetivo Estratégico: Fortalecer e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais na
região.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no 
território.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Garantir a implementação da política de saneamento 
básico na zona rural e urbana.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Garantir o acesso aos meios de produção para a 
convivência com o semiárido.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água de boa qualidade em todo o 
território, para o consumo humano e animal e para a 
produção.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Recuperar, preservar e utilizar o bioma caatinga de 
forma sustentável.

Ceará Sustentável Meio Ambiente
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Objetivo Estratégico: Garantir à população serviço de saúde pública de qualidade.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a assistência farmacêutica na região 
garantindo a continuidade da oferta de medicamentos 
pactuados e programados.

Ceará Saudável Saúde

Fortalecer o controle social do SUS garantindo a 
parceria da gestão  e efetivação dos conselhos 
municipais de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a continuidade dos serviços com qualidade 
nos equipamentos de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a implantação das redes de atenção em saúde 
na região.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a regulação da oferta de serviços em todos os 
níveis do sistema público de saúde na região.

Ceará Saudável Saúde

Garantir e fortalecer ações e serviços de saúde no 
âmbito da região e macrorregião de saúde.

Ceará Saudável Saúde

Implantar e regionalizar os serviços de média e alta 
complexidade.

Ceará Saudável Saúde

Promover a regionalização da saúde para 
fortalecimento da descentralização do SUS.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento econômico sustentável e solidário do
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Criar políticas públicas estaduais voltadas para o 
fomento do turismo regional.

Ceará de Oportunidades Turismo

Fomentar a implantação de agroindústrias e indústrias 
no território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Fomentar o empreendedorismo através do 
fortalecimento do associativismo e cooperativismo no 
território.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fortalecer a política de assitência técnica e extensão 
rural continuada, respeitando as especificidades 
territoriais.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer a Política de Desenvolvimento Territorial.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer a política de regularização fundiária. Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer as Escolas Família Agrícola (EFA) e as 
Escolas do campo.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia solidária. Ceará de Oportunidades Agricultura Familiar e 
Agronegócio
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Empreendedorismo

Fortalecer, ampliar e diversificar as cadeias produtivas 
no território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Assegurar a infraestrutura de produção, escoamento e 
comercialização do território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Infraestrutura e 
Mobilidade

Objetivo Estratégico: Reduzir as situações de vulnerabilidade, risco e exclusão social e os
índices de violência e criminalidade, na cidade e no campo.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar e fortalecer a segurança alimentar e 
nutricional.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional

Ampliar e integrar as polícias militar, civil, serviços de
inteligência e sistema penitenciário.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Ampliar o atendimento de perícia forense na região. Ceará Pacífico Segurança Pública

Criar mecanismos socioassistenciais e educativos para 
jovens em conflitos com a lei.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer a assistência aos idosos, moradores de rua e 
demais pessoas em estado de vulnerabilidade e risco 
social.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e assegurar a integração entre Justiça, 
Ministério Público e Defensoria.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ceará Pacífico Justiça e Cidadania

Fortalecer, assegurar e ampliar a prestação de 
assistência técnica e extensão rural a agricultores 
participantes de programas sociais de forma 
continuada.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir e promover a implementação de projetos e 
eventos esportivos na região.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Garantir o acesso à justiça por meio da assistência 
jurídica gratuita e integral em todas as comarcas.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Melhorar as condições de habitação rural e urbana. Ceará Acolhedor Habitação

Regionalizar os serviços de proteção social especial de
média e alta complexidade para os municípios de 
pequeno e médio porte I e II.

Ceará Acolhedor Assistência Social
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SERTÃO DOS INHAMUNS

Objetivo Estratégico: Ampliar e efetivar serviços de segurança pública  nas áreas urbanas,
rurais e divisas com outros Estados.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Estabelecer relação entre comunidade e serviços de 
segurança pública.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações 
de prevenção e combate ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas e à violência.

Ceará Pacífico
Política sobre Drogas

Segurança Pública

Implementar de forma planejada e efetiva uma política
de prevenção a violência.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Promover a estruturação descentralizada dos serviços 
de segurança para os distritos.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Objetivo Estratégico: Assegurar a qualidade e o acesso desburocratizado dos serviços de
saúde pública.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a resolutividade e capacidade de oferta dos 
serviços especializados.

Ceará Saudável Saúde

Aperfeiçoar os serviços da Rede Única de Saúde. Ceará Saudável Saúde

Garantir a funcionalidade dos equipamentos de saúde 
para ampliar e melhorar o atendimento a população.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo  Estratégico:  Assegurar  a  qualidade  educacional  considerando  o  contexto
macrorregional de acordo com suas necessidades e potencialidades.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a participação cidadã e o controle social na 
implementação de políticas educacionais.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Fortalecer a política de educação do campo, em nível 
médio, técnico e superior.

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Educação Profissional

Ensino Superior

Fortalecer, de forma integrada com os municípios, a 
política de educação de tempo integral, em diferentes 
níveis e modalidades de ensino.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Objetivo  Estratégico:  Impulsionar o  desenvolvimento  econômico  a  partir  das  vocações
locais / territoriais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Estimular o empreendedorismo e a agroindústria a 
partir das vocações do território.

Ceará de Oportunidades Agricultura Familiar e 
Agronegócio
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Empreendedorismo

Indústria

Fortalecer as cadeias produtivas focadas nas vocações 
do território.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Serviços

Promover e fortalecer o associativismo e o 
cooperativismo na região.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Objetivo  Estratégico:  Promover  a  melhoria  da  gestão  para  o  desenvolvimento  no
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer e integrar os conselhos setoriais, territoriais 
e municipais.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Transparência, Controle 
e Participação Cidadã

Fortalecer o planejamento municipal em parceria com 
o Estado.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Integrar as políticas públicas das três esferas de 
governo para melhoria da qualidade de vida das 
famílias do território.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Promover o planejamento territorial integrado com as 
três esferas.

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Objetivo  Estratégico:  Promover  o  desenvolvimento  ambiental  integrado sustentável  do
território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Adotar inovação tecnológica alternativa e 
agroecológica para produção e convivência com o 
semiárido. 

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Assegurar e ampliar os serviços de captação e manejo 
de saneamento básico.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Fortalecer agricultura de base ecológica. Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Implementar política regional de gestão integrada de 
resíduos sólidos.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Incentivar a produção de energia limpa para beneficiar 
a população da região.

Ceará Sustentável Energias

Melhorar a gestão dos recursos hídricos, garantindo a 
qualidade e a quantidade adequadas, contemplando 

Ceará Sustentável Recursos Hídricos
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

população em comunidades rurais difusas.

Promover a formulação e implementação da política de
gestão ambiental na esfera municipal.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover desburocratização e agilização nos 
processos de licenciamento ambiental, em parceria 
com os municípios.

Ceará Sustentável Meio Ambiente
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VALE DO JAGUARIBE

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso e garantir a qualidade da educação infantil.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a qualificação dos profissionais que atuam na 
educação infantil.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Ampliar os recursos voltados à educação infantil. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Garantir a infraestrutura adequada. Ceará do Conhecimento Educação Básica

Integrar as políticas de Ação Social, Saúde e Educação
voltadas para sensibilização e orientação às famílias 
quanto a importância do ingresso das crianças do 0 a 5 
anos na escola.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Planejar, de forma integrada, as políticas públicas 
voltadas à educação infantil, no âmbito municipal, 
estadual e federal.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso e garantir a qualidade das políticas sociais públicas
de forma integradas.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar técnica e financeiramente os municípios no 
desenvolvimento dos serviços e benefícios de proteção
social básica e especial. 

Ceará Acolhedor Assistência Social

Assegurar e ampliar a assistência jurídica integral e 
gratuita.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer as ações de educação alimentar e nutricional
as famílias em situação de insegurança alimentar e 
nutricional.

Ceará Acolhedor
Segurança Alimentar e 
Nutricional

Garantir e ampliar o acesso as políticas públicas de 
habitação, nos meios rural e urbana. 

Ceará Acolhedor Habitação

Integrar e potencializar as políticas de assistência 
social, habitação, inclusão social e direitos humanos, e 
segurança alimentar e nutricional, para garantir o seu 
acesso às famílias em situação de vulnerabilidade 
social.

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Habitação

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Segurança Alimentar e 
Nutricional

Promover a melhoria das condições habitacionais das 
famílias de vulnerabilidade social. 

Ceará Acolhedor Habitação

Objetivo Estratégico: Ampliar o acesso e garantir a qualidade em todos os ciclos de vida
nas ações de saúde e de esporte e lazer.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Apoiar o desenvolvimento de ações de esporte e lazer 
junto aos municípios.

Ceará Saudável Esporte e Lazer

Fortalecer a implementação do sistema de inspeção 
sanitária.

Ceará Saudável Saúde
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer as políticas de Atenção Primária, Secundária
e Terciária à Saúde, implementando o co-
financiamento e as ações de Planejamento em Saúde 
na Região do Vale do Jaguaribe.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a implementação da Rede de Ouvidorias em 
Saúde nos municípios e Coordenadorias Regionais de 
Saúde – CRES.

Ceará Saudável Saúde

Garantir a implementação das Redes de Atenção à 
Saúde (RAS). 

Ceará Saudável Saúde

Garantir a implementação do controle de zoonoses. Ceará Saudável Saúde

Garantir o cumprimento integral da Programação 
Pactuada e Integrada da Assistência Farmacêutica e 
fortalecer a infraestrutura das Centrais de 
Abastecimento Farmacêutica - CAF das Regionais de 
Saúde.

Ceará Saudável Saúde

Promover um maior apoio aos Conselhos Municipais 
de Saúde para o fortalecimento do Controle Social no 
SUS.

Ceará Saudável Saúde

Objetivo Estratégico: Estruturar as atividades agropecuárias e as de vocação do território.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar a oferta de cursos de formação inicial e 
continuada.

Ceará Conhecimento Educação Profissional

Assegurar a política de assistência técnica continuada 
para a aquicultura, desde o planejamento até a 
produção e comercialização.

Ceará de Oportunidades Pesca e Aquicultura

Assegurar a política pública de assistência técnica e 
extensão rural continuada, na quantidade e qualidade 
adequadas, visando as potencialidades e vocações 
regionais.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Criar corredor turístico da região. Ceará de Oportunidades Turismo

Criar cursos superiores para as atender demandas da 
região.

Ceará Conhecimento Ensino Superior

Fomentar a instalação de empresas na área de 
tecnologia da informação. 

Ceará de Oportunidades Serviços

Ceará do Conhecimento
Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Fomentar a indústria aproveitando o potencial de 
exploração mineral da região.

Ceará de Oportunidades Indústria

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos 
produtos agropecuários, com foco prioritário na 
agricultura familiar, para ampliar a capacidade de 
comercialização e geração de renda.

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Indústria

Fomentar o turismo considerando os aspectos 
ambientais (ecológico e rural), culturais, religiosos e 
históricos da região, aprimorando a infraestrutura e os 
serviços de apoio na região.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Turismo

Ceará do Conhecimento Cultura

Ceará Sustentável Meio Ambiente
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ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da 
agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer os serviços de defesa agropecuária animal e 
vegetal nos municípios, estabelecendo critérios 
adequados à produção da agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Priorizar a instalação de indústrias respeitando a 
disponibilidade hídrica das bacias, criando novas 
alternativas de investimento de usos da água.

Ceará de Oportunidades Indústria

Promover a qualificação do agricultor em novas 
técnicas de produção.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  o  trabalho  e  o  empreendedorismo,  a  partir  das
potencialidades locais, com ênfase na juventude e mulheres.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar o acesso aos meios de produção, ao crédito e 
à assistência técnica.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Criar o programa de incubadora de empresas nas 
EEPs.

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Fomentar o empreendedorismo como incentivo de 
incremento da renda das famílias, priorizando a 
agricultura familiar.

Ceará de Oportunidades Empreendedorismo

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia solidária. Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Empreendedorismo

Garantir educação profissional respeitando as vocações
locais com enfoque agroecológico e outras vocações 
da região. 

Ceará do Conhecimento Educação Profissional

Objetivo Estratégico: Preservar de forma racional e sustentável os recursos naturais.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Fortalecer a educação, preservação e fiscalização 
ambiental para a efetivação dos serviços ofertados à 
coletividade.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Garantir o desenvolvimento de energias renováveis. Ceará Sustentável Energias

Implementar a política de manejo florestal, priorizando
as áreas degradadas nos diversos municípios da região.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar e incentivar o uso de praticas 
agroecológicas.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Implementar o saneamento básico, com foco no 
destino adequado dos resíduos sólidos, como 
promoção do desenvolvimento sustentável.

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Promover o acesso e a distribuição regular e 
sustentável de água de boa qualidade em todo o 
território, para o consumo humano e animal e para a 

Ceará Saudável Saneamento Básico

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

112



ESTRATÉGIA EIXO TEMA

produção.

Objetivo Estratégico: Reduzir as desigualdades socioeconômicas, com melhor distribuição
dos recursos naturais, de emprego e renda.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Aprimorar a descentralização das políticas e serviços 
de saúde, considerando o perfil socioeconômico e 
epidemiológico.

Ceará Saudável Saúde

Efetivar políticas sociais com contemple uma 
educação integral contextualizando emprego, renda e 
melhores distribuição dos recursos naturais.

Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Facilitar e incentivar o acesso a políticas sustentáveis 
de convivência com o semiárido.

Ceará Sustentável Meio Ambiente

Facilitar o acesso a políticas sustentáveis de 
convivência com o semiárido.

Ceará de Oportunidades
Agricultura Familiar e 
Agronegócio

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no 
território.

Ceará Sustentável Recursos Hídricos

Promover a melhoria no modelo de gestão pública.
Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Planejamento e Gestão

Objetivo Estratégico: Reduzir de forma consistente a violência e as drogas no Vale do
Jaguaribe.

ESTRATÉGIA EIXO TEMA

Ampliar políticas de educação de tempo integral. Ceará do Conhecimento
Educação Básica

Educação Profissional

Criar mecanismos de proteção a pessoas em situação 
de vulnerabilidade.

Ceará Acolhedor
Inclusão Social e Direitos
Humanos

Efetivar ações intersetoriais de políticas de Segurança 
pública no Vale do Jaguaribe.

Ceará Pacífico Segurança Pública

Fortalecer e expandir as políticas sobre drogas para os 
municípios da região.

Ceará Pacífico Política sobre Drogas

Implementar temas transversais nos currículos 
escolares.

Ceará do Conhecimento Educação Básica

Melhorar a estrutura física e humana dos órgãos de 
Justiça e Segurança Pública na região Jaguaribana e 
suas divisas.

Ceará Pacífico
Justiça e Cidadania

Segurança Pública
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ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS 

Como anteriormente  mencionado,  ao final  das apresentações na plenária dos resultados das
discussões nos grupos, cada participante recebia um pacote contendo seis adesivos, um para
cada eixo, com cores distintas, para indicar qual, na sua percepção, seria a estratégia regional
mais  importante,  ou  seja,  aquela  que  deveria  ser  priorizada  em  cada  um  dos  Eixos
Governamentais de Articulação Intersetorial.

A seguir, estão relacionadas as estratégias regionais  que receberam votos,  sequenciadas  por
ordem de prioridade, isto é, da que recebeu o maior número de votos à que recebeu o menor
número de votos. Vale ressaltar que, nas tabelas abaixo, não estão relacionadas as estratégias
que não receberam votos.

CARIRI

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará da Gestão 
Democrática por 
Resultados

Promover a melhoria do planejamento municipal focado na 
mobilidade.

1ª

Ceará Acolhedor

Melhorar a acessibilidade aos serviços de educação, assistência 
social, habitação, saúde e segurança alimentar e nutricional.

1ª

Fortalecer a política de regularização fundiária. 2ª

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, habitação, 
saúde, educação e segurança alimentar e nutricional.

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos produtos 
agropecuários, com foco prioritário na agricultura familiar, para 
agregar valor e ampliar a capacidade de comercialização e geração de
renda.

1ª

Fortalecer o controle social visando a garantia e efetividade das 
politicas públicas sociais nas três esferas de governo. 

1ª

Incentivar ações de comercialização voltadas para economia 
solidária. 

2ª

Incluir a região do Cariri no marketing turístico do Estado, 
fortalecendo a participação da região nas principais feiras e eventos.

3ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

4ª

Ampliar o acesso e assessorar os pequenos agricultores no 
conhecimento e nas novas tecnologias, buscando fortalecer produção 
agropecuária/indústria.

5ª

Apoiar os municípios na melhoria da malha viária vicinal. 5ª

Criar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos da região do 
Cariri.

6ª

Fortalecer o turismo regional no Cariri de forma descentralizada. 6ª

Incentivar e ampliar a utilização de tecnologia para aprimorar a 
produção agropecuária/indústria.

6ª

Posicionar atividade turística a partir do aproveitamento do potencial 
turístico da região natural e cultural, qualificando os equipamentos e 

6ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

o produto turístico local.

Promover a intersetorialidade na prevenção e combate às drogas, 
violência e acidente de trânsito

6ª

Ceará Sustentável

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 1ª

Revitalizar as bacias hidrográficas da região do Cariri 2ª

Fortalecer a política de meio ambiente, de forma descentralizada e 
articulada com os municípios.

3ª

Intensificar a utilização de energia limpa no Estado, entre elas, a 
energia Solar e Eólica. 

4ª

Aprimorar a fiscalização das áreas de preservação ambiental. 5ª

Assegurar a infraestrutura de energia elétrica adequada no meio rural,
na quantidade e qualidades adequadas.

6ª

Ceará do 
Conhecimento

Fortalecer políticas públicas que garantam o fomento, a salva guarda 
e a difusão da memória cultural local.

1ª

Ampliar o atendimento aos serviços de educação e de assistência 
social.

2ª

Fortalecer o sistema estadual de promoção de ciência, tecnologia e 
inovação.

2ª

Incentivar a difusão das ciências e tecnologias, os arranjos produtivos
e o empreendedorismo local. 

2ª

Formação de jovens no conceito de educação do campo. 3ª

Incentivar a formação continuada e a valorização dos profissionais 
das ciências e tecnologias.

4ª

Ceará Saudável

Assegurar a implementação e o funcionamento das redes de atenção à
saúde: Urgências e emergências materno infantil, psico social, 
doenças crônicas e das pessoas com deficiência.

1ª

Fortalecer e ampliar o acesso às ações de esporte e lazer com ênfase 
no esporte de participação.

2ª

Fortalecer a atenção primária como coordenadora e ordenadora das 
redes de saúde.

3ª

Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde. 3ª

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 3ª

Melhorar e ampliar a acessibilidade e o acesso aos serviços de saúde. 4ª

Ceará Pacífico

Criar políticas preventivas para  dependência química e ampliar a 
rede já existente

1ª

Assegurar a ressocialização com ações de saúde, educação e 
assistência jurídica

2ª

Fortalecer a estrutura de serviços judiciais aos presos provisórios e 
condenados

3ª

Qualificar e ampliar o quadro de agente de segurança pública e 
segurança penitenciária.

3ª

Promover a intersetorialidade na prevenção e combate às drogas, 
violência e acidente de trânsito

4ª

115



CENTRO SUL

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Ampliar as redes de atendimento a crianças e adolescentes, mulheres 
e idosos, vítimas de violência.

1ª

Fortalecer a integração entre união, estado e muni-cípios, para 
garantir o acesso às políticas públicas sociais.

2ª

Garantir o acesso à terra para os agricultores familiares por meio de 
políticas  públicas fundiárias.

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas para a inserção dos 
jovens no mercado de trabalho.

1ª

Universalizar as tecnologias de armazenamento de águas para 
produção

2ª

Requalificar os espaços urbanos e de lazer como espaços de 
convivência familiar e práticas despor-tivas.

3ª

Ampliar a promoção da redução dos custos com energia elétrica dos 
agricultores familiares e irri-gantes.

4ª

Promover a universalização da assistência técnica de maneira 
sistemática e contextualizada atendendo às demandas e às 
necessidades da agricultura familiar.  

5ª

Identificar e difundir potenciais turísticos da regi-ão. 6ª

Melhorar e interligar a infraestrutura de escoamento de produção do 
território.

7ª

Promover a agregação de valor aos produtos agro-pecuários, por 
meio de unidades coletivas de bene-ficiamento.

8ª

Ceará Sustentável

Ampliar o acesso a água para consumo humano e desenvolvimento 
produtivo das comunidades rurais.

1ª

Ampliar o combate ao desmatamento de vegetação nativa e ao uso 
indiscriminado dos agrotóxicos, incentivando o planejamento 
ambiental e econômico dos imóveis rurais.

2ª

Ampliar a promoção da redução dos custos com energia elétrica dos 
agricultores familiares e irri-gantes.

3ª

Ampliar e fomentar as iniciativas de convivência com o semiárido. 4ª

Desenvolver iniciativas de coleta, tratamento e destinação adequada 
dos resíduos sólidos

5ª

Desenvolver práticas e sistemas produtivos que visem à transição 
agroecológica, fortalecendo a divulgação e a comercialização dos 
produ-tos.

6ª

Incentivar a geração de energias limpas, conectada à rede comercial, 
incrementando o fornecimento adequado de energia.

6ª

Ceará do 
Conhecimento

Ampliar a rede de ensino superior, profissionalizante e regular em 
tempo integral em todo o território.

1ª

Ampliar, efetivar e garantir a formação continuada dos profissionais 
da educação em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo a 
educação inclusiva.

2ª

Promover ações de fomento, informação e salvaguarda da cultura 
regional.

3ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ampliar a política pública educacional voltada à alfabetização da 
população.

4ª

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas para a inserção dos 
jovens no mercado de trabalho.

5ª

Ceará Saudável

Assegurar e garantir a macrorregionalização em saúde, e efetivar as 
redes de atenção à saúde, trabalhando a intersetorialidade.(

1ª

Fortalecer a política de saneamento básico urbano e rural. 2ª

Efetivar a regulação da oferta dos serviços de saúde. 3ª

Promover políticas de educação do uso do esgotamento sanitário nos 
locais que tem rede.

3ª

Aprimorar a descentralização das políticas e serviços de saúde, 
considerando o perfil socioeconômico e epidemiológico, com ênfase 
à promoção da assistência médica humanizada, em domicílio, para 
pessoas com diversas deficiências.

4ª

Promover ações de esporte e lazer na região, fortalecida com a 
parceria dos entes federais.

5ª

Assegurar e garantir a implementação de ouvidori-as, para o 
fortalecimento do controle social na região.

6ª

Assegurar o desenvolvimento das ações de atenção à saúde do 
homem na região.

6ª

Ceará Pacífico

Fomentar ações de inteligência entre órgãos – Federal / Estadual / 
Municipal, na desarticulação das ações criminosas.

1ª

Ampliar e efetivar as políticas antidrogas com ênfase na prevenção. 2ª

Reestruturar profissional e física o sistema de segurança pública. 3ª

Articular e integrar as políticas governamentais com foco na 
segurança pública e penitenciária.

4ª
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GRANDE FORTALEZA

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, habitação, 
segurança alimentar e nutricional, educação, saúde, esporte e lazer e 
desenvolvimento territorial.

1ª

Promover a qualificação continuada dos trabalhadores que atuam na 
Política de Assistência Social

2ª

Garantir a demarcação e titulação dos territórios dos povos 
originários e comunidades tradicionais, atingidos por barragem e 
assentamentos existentes. 

3ª

Apoiar a construção de Cras, Creas, abrigos em parceria com os 
municípios

4ª

Garantir o cofinanciamento a todos os municípios para execução de 
serviços e benefícios

5ª

Assessorar, monitorar os municípios e OSC na execução de serviços, 
benefícios, projetos e programas da Assistência Social.

6ª

Ceará de 
Oportunidades

Gerar trabalho e renda com ênfase nas populações vulneráveis. 1ª

Consolidar políticas de geração de trabalho, emprego, renda e 
artesanato, comtemplando grandes, médios, pequenos e 
microempreendedores.

2ª

Incentivar os arranjos produtivos locais com foco na geração de 
emprego e renda.

2ª

Garantir o acesso às políticas públicas para agricultura familiar, em 
especial povos e comunidades tradicionais e atingidos por barragem.

3ª

Criar políticas de economia solidária. 4ª

Implementar política de cooperação agrícola. 4ª

Priorizar ações de convivência com o semiárido. 4ª

Reordenar, requalificar, manter e conservar os espaços públicos para 
convivência social.

4ª

Implementar os serviços  de certificação familiar e agroecológica. 5ª

Ampliar e fortalecer a infraestrutura logística. 6ª

Ampliar o Programa do Primeiro Passo para os municípios 6ª

Estruturar política pública para a Pesca Artesanal. 6ª

Fomentar o empreendedorismo como estratégia de trabalho e renda. 6ª

Garantir a ampliação da infraestrutura para o transporte urbano, 
intermunicipal e metropolitano com qualidade e efetiva mobilidade e 
acessibilidade

7ª

Implementar a política estadual agroecológica. 7ª

Qualificar os serviços de atendimento ao turismo na região, 
investindo em recursos humanos, tecnologias, promoção dos 
destinos, comunicação, identificação visual e sinalização.

7ª

Ceará Sustentável Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento básico, gestão dos 
resíduos sólidos e energia renovável, preferencialmente nas 
comunidades com potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade socioambiental.

1ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Priorizar ações de convivência com o semiárido. 2ª

Implementar os serviços de inspeção sanitária. 3ª

Ceará do 
Conhecimento

Promover formação de qualidade que dê acesso ao trabalho, emprego
e renda.

1ª

Ampliar o atendimento escolar em tempo integral. 2ª

Ampliar e fortalecer a política de redução do analfabetismo. 3ª

Fortalecer a qualificação tecnológica e o protagonismo profissional, 
conforme a vocação regional, com ênfase na juventude.

3ª

Incentivar a cultura de inovação. 4ª

Resgatar e desenvolver a identidade e diversidade cultural da região. 5ª

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, habitação, 
segurança alimentar e nutricional, educação, saúde, esporte e lazer e 
desenvolvimento territorial.

6ª

Promover e estimular ambiente favorável para o empreendedorismo e
inovação.

7ª

Fortalecer as ações da educação focadas na redução da distorção 
entre idade e série.

8ª

Ceará Saudável

Implantar e fortalecer os sistemas de saneamento básico, gestão dos 
resíduos sólidos e energia renovável, preferencialmente nas 
comunidades com potencial turístico em situação de exclusão e 
vulnerabilidade socioambiental.

1ª

Fortalecer as ações de vigilância em saúde através da promoção da 
saúde e prevenção de doenças e seus fatores de risco

2ª

Fortalecer as ações de saneamento básico e promoção da prevenção 
da saúde.

3ª

Universalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário

4ª

Integrar as políticas intersetoriais de assistência social, habitação, 
segurança alimentar e nutricional, educação, saúde, esporte e lazer e 
desenvolvimento territorial.

5ª

Priorizar ações de combate ao Aedes aegypti para a redução das 
arboviroses

6ª

Ampliar as políticas públicas de esporte e lazer para a população 7ª

Fortalecer os serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos (SAD) nas 
regiões

8ª

Ceará Pacífico Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações de prevenção 
e combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas e à violência 
intensificando a prevenção e o combate ao tráfico de drogas.

1ª

Fortalecer os mecanismos de inteligência das polícias, em articulação
com os demais entes federados, potencializando o poder público em 
territórios específicos.

2ª

Promover políticas de redução da violência letal contra jovens, 
mulheres, adolescentes, negros, índios e comunidade LGBT.

3ª

Ampliar a polícia comunitária e repressiva. 4ª

Intensificar a resolutividade na apuração e elucidação dos crimes. 5ª

119



EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Reorientar a gestão penitenciária na perspectiva da segurança 
penitenciária almejando eficácia na inserção e integração social da 
população carcerária.

6ª
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LITORAL LESTE

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas para cultura, esportes
e respeito aos direitos humanos.

1ª

Ampliar o acesso a serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos.

2ª

Garantir com dignidade o atendimento a pessoas com direitos 
violados

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Fortalecer e integrar as políticas públicas de convivência com o 
semiárido e recursos hídricos, garantindo a distribuição de água de 
qualidade e em quantidade, priorizando o consumo humano para o 
território.

1ª

Gerar oportunidades atrativas de trabalho para a juventude, 
contribuindo para a retenção dos talentos intelectuais no território.

2ª

Promover o cooperativismo e empreendedorismo nas comunidades 
com foco no turismo, ampliando e fortalecendo a Rede de Turismo 
Comunitário e Identitário.

3ª

Assegurar, no contexto da agricultura familiar do Estado, as políticas 
da Pesca Artesanal e da Aquicultura Familiar.

4ª

Garantir a execução da politica publica de trabalho e renda que trata 
do atendimento integrado trabalhador , prioritariamente aos que se 
encontram em  situação de vulnerabilidade social

5ª

Diversificar o potencial turístico da região (religioso, cultural, 
comunitário, esportivo e ecológico).

6ª

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos da agricultura 
familiar do território.

7ª

Ampliar o fluxo turístico familiar. 8ª

Fortalecer a comercialização dos produtos do micro, pequeno e 
médio empreendedor.

9ª

Fortalecer a organização e articulação entre as cadeias produtivas 
locais.

9ª

Apoiar a ampliação da adoção de práticas agroecológicas. 10ª

Ceará Sustentável

Ampliar a política de saneamento ambiental, contemplando a 
integração das políticas públicas estaduais e municipais de 
saneamento e resíduos sólidos.

1ª

Fortalecer as políticas de preservação ambiental e de educação 
ambiental, contextualizadas com a realidade local.

2ª

Fortalecer e integrar as políticas públicas de convivência com o 
semiárido e recursos hídricos, garantindo a distribuição de água de 
qualidade e em quantidade, priorizando o consumo humano para o 
território.

3ª

Fortalecer a implementação da política de energias renováveis 
sustentáveis, respeitando as áreas de preservação ambiental e 
comunidades difusas.

4ª

Promover ações de defesa do meio ambiente com equidade e justiça 
ambiental

5ª

Apoiar a ampliação da adoção de práticas agroecológicas. 6ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará do 
Conhecimento

Promover educação contextualizada às realidades locais, respeitando 
os saberes dos povos tradicionais.

1ª

Promover e ampliar a oferta e as formas de acesso à Educação 
Pública Superior, assim como as áreas de formação, na região.

2ª

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas para cultura, esportes
e respeito aos direitos humanos.

3ª

Promover ações de esclarecimento, combate as drogas e respeito as 
diversidades nas escolas.

4ª

Promover a educação para o empreendedorismo, valorizando as 
realidades territoriais.

5ª

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais da
educação, com remuneração adequada e melhores condições de 
trabalho.

5ª

Ampliar as formas de acesso à Educação Pública Profissional de 
acordo com a realidade local, garantindo ainda o acesso ao trabalho e
à renda.

6ª

Ampliar a formação da população da região, para o fortalecimento do
turismo local.

7ª

Ceará Saudável

Garantir atendimento integral, acesso e qualidade em todos os níveis 
do sistema público de saúde.

1ª

Estimular o desenvolvimento de ações voltadas para cultura, esportes
e respeito aos direitos humanos.

2ª

Ampliar espaços esportivos nos municípios e instalação de 
equipamentos esportivos na região do Litoral Leste, com projetos 
efetivos a longo prazo.

3ª

Ampliar a política de saneamento ambiental, contemplando a 
integração das políticas públicas estaduais e municipais de 
saneamento e resíduos sólidos.

4ª

Fortalecer o controle social através da maior participação dos 
conselhos distrital e local, com a garantia orçamentária e financeira e 
capacitação dos conselheiros.

5ª

Ceará Pacífico

Ampliar as formas de tratamento e acompanhamento aos dependentes
químicos.

1ª

Desenvolver programa que reduza a vulnerabilidade dos jovens  
adolescentes ao trafico de drogas.

2ª

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais da
segurança pública.

3ª

Promover ações de esclarecimento, combate as drogas e respeito as 
diversidades nas escolas.

4ª
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LITORAL NORTE

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Fortalecer as políticas de enfrentamento à violência e à 
criminalidade.

1ª

Integrar e potencializar as políticas de assistência social, habitação, 
inclusão social, direitos humanos e segurança alimentar e nutricional,
garantindo o acesso às famílias em situação de vulnerabilidade.

1ª

Promover o reordenamento agrário e urbano, assegurando o acesso à 
terra para os pescadores artesanais e agricultores familiares, 
respeitando as territorialidades das comunidades tradicionais. 

2ª

Implementar políticas de qualificação e inclusão social, com foco nos
potenciais e carências do território, priorizando o jovem do campo. 

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

1ª

Fortalecer o turismo em suas tipologias, como também o 
associativismo e o cooperativismo entre os diversos setores da cadeia
produtiva.

2ª

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos da agricultura 
familiar do território.

3ª

Fortalecer a Politica Estadual de Pesca artesanal. 4ª

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria familiar, associada aos
serviços de inspeção sanitária e integrado às demandas do mercado.

5ª

Fortalecer a infraestrutura necessária ao desenvolvimento e 
integração das cadeias produtivas e de lazer do território.

6ª

Fortalecer as práticas de manejo agroflorestal (agrosilvopastoril). 6ª

Ceará Sustentável

Promover e ampliar o acesso e a distribuição regular e sustentável de 
água de boa qualidade em todo o território, para o consumo humano, 
animal e para a produção.

1ª

Ampliar o controle do uso dos recursos naturais com o fortalecimento
da educação e fiscalização ambiental.

2ª

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 3ª

Ceará do 
Conhecimento

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais da
educação, com remuneração adequada e melhores condições de 
trabalho, com foco na inclusão.

1ª

Promover a adequação do currículo para que se alcance uma 
educação contextualizada com a realidade do território.

2ª

Fortalecer a política de formação inicial e continuada na região, para 
ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

3ª

Fortalecer a intersetorialidade e integração das políticas públicas 
presentes no território.

4ª

Integrar e fortalecer o vínculo Família e Escola. 5ª

Ampliar oferta de cursos de nível superior na região. 6ª

Fortalecer parcerias entre estado e municípios para ampliação da 
oferta de matrículas na educação infantil nas áreas rural e urbana.

6ª

Aumentar a oferta de matriculas na Escola de Tempo Integral. 7ª

Implementar políticas de qualificação e inclusão social, com foco nos 7ª

123



EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

potenciais e carências do território, priorizando o jovem do campo. 

Ceará Saudável

Fortalecer a Assistência Farmacêutica na regiao com garantia do 
aumento da programação do elenco básico bem como garantir o 
estoque regulador.

1ª

Fortalecer a vigilância em saúde na região com ênfase no controle de 
zoonoses.

2ª

Fortalecer a regionalização e as redes de atenção à saúde (urgência e 
emergência), psicossocial, rede cegonha, portadores de deficiência, 
crônicas degenerativas.

3ª

Fortalecer  a implementação do acesso universal à pratica de esporte 
e lazer na região.

4ª

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais de
saúde.

5ª

Fortalecer a atenção terciária com garantia do acesso ao tratamento 
do politrauma na região.

6ª

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 7ª

Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento das práticas de
atividades físicas na região.

7ª

Ceará Pacífico

Fortalecer as políticas de enfrentamento à violência e à 
criminalidade.

1ª

Intensificar a formação e a qualificação continuada dos profissionais 
de segurança.

2ª

Reforçar a segurança nas divisas territoriais. 3ª

Implantar e ampliar o sistema de justiça de forma eficaz e 
humanizada.

4ª
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LITORAL OESTE / VALE DO CURU

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Fortalecer as políticas públicas de direitos humanos e proteção social 
às diversidades (LGBT, povos originários e comunidades 
tradicionais, dentre outras).

1ª

Garantir o acesso gratuito e universal à justiça por meio da 
Defensoria Pública Geral.

2ª

Ampliar e fortalecer a política de segurança alimentar e nutricional. 3ª

Fortalecer e ampliar os programas de proteção e acompanhamento a 
pessoas em situação de vulnerabilidade.

3ª

Garantir programas de proteção ambiental e demarcação territorial 
para as áreas indígenas.

3ª

Resgatar e preservar as culturas e tradições dos povos originários e 
comunidades tradicionais.

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Promover a economia solidária, fortalecendo os empreendimentos 
familiares, com ênfase na agricultura familiar.

1ª

Ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda com recorte
de gênero, geração e etnia.

2ª

Aprimorar a infraestrutura rodoviária intermunicipal para fortalecer 
as atividades geradoras de trabalho, renda e de lazer.

3ª

Incentivar para atrair e reter novas indústrias para região. 4ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada e especializada, na quantidade e qualidade adequadas, 
respeitando as especificidades do território.

5ª

Fomentar as políticas de comercialização dos produtos da agricultura 
familiar do território, com ênfase nos povos e comunidades 
tradicionais.

5ª

Fortalecer e fomentar a agroindústria, priorizando a de base familiar. 5ª

Promover, articular e fortalecer o associativismo e o cooperativismo 
na região.

5ª

Ceará Sustentável

Implementar uma política estadual de energias renováveis, com 
ênfase na energia solar, com acesso amplo e distribuição para todas 
as finalidades.

1ª

Promover a coleta, tratamento e destinação adequado dos resíduos. 2ª

Promover o acesso e a distribuição regular e sustentável de água de 
boa qualidade em todo o território, para o consumo humano e animal 
e para a produção.

3ª

Implementar a política de manejo agroflorestal, com práticas 
agroecológicas.

4ª

Garantir programas de proteção ambiental e demarcação territorial 
para as áreas indígenas.

5ª

Ceará do 
Conhecimento

Ampliar e garantir a oferta de cursos em nível superior, adequados as 
necessidades e peculiaridades do território.

1ª

Ampliar oferta de escolas de tempo integral. 2ª

Resgatar e preservar as culturas e tradições da população indígena, 
quilombola, negra, povos tradicionais e pescadores do território.

3ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Intensificar educação contextualizada as realidades locais, 
valorizando as culturas dos povos tradicionais.

4ª

Fortalecer a infraestrutura física adequada à produção, promoção e 
difusão da arte e da cultura do território.

5ª

Promover ações e políticas públicas voltadas para a preservação 
patrimônio histórico artístico, cultural e ambiental.

5ª

Ceará Saudável

Fortalecer estudos e ações relacionados à distribuição adequada de 
água nos períodos de estiagem.

1ª

Assegurar a implantação e implementação de serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário para a região.

2ª

Ampliar a cobertura do atendimento móvel de urgência e emergência. 3ª

Fortalecer o atendimento de saúde em nível secundário e terciário no 
território, assegurando maior resolutividade nas unidades hospitalares
nos níveis: polo, estratégico e de pequeno porte.

4ª

Garantir e assegurar o cumprimento de apoio do Estado para os 
municípios da região na atenção de saúde bucal e do trabalhador.

5ª

Promover a implantação e implementação de Ouvidorias Municipais 
do SUS como participação legítima do cidadão na gestão.

5ª

Ceará Pacífico

Promover ações para reverter os índices de criminalidade da região. 1ª

Garantir segurança para os povos originários e comunidades 
tradicionais.

2ª

Promover a melhoria do sistema prisional. 3ª

Promover ações de combate ao tráfico de drogas. 4ª

Garantir a infraestrutura física e logística para a efetividade dos 
serviços de segurança pública na região.

5ª
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MACIÇO DE BATURITÉ

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Garantir cofinanciamento estadual para os serviços socioassistenciais
levando-os à zona rural e urbana respeitando as especificidades 
regionais.

1ª

Fortalecer e divulgar ações de empoderamento e inclusão social dos 
povos e comunidades tradicionais.

2ª

Assessorar e monitorar os municípios e entidades beneficiárias em 
projetos, programas, serviços e benefícios socioassistenciais.

3ª

Fortalecer e universalizar a Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

3ª

Ceará de 
Oportunidades

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos produtos 
agropecuários, com foco prioritário na agricultura familiar, para 
ampliar a capacidade de comercialização e geração de renda, com 
foco em certificação de inspeção.

1ª

Fortalecer a formação de jovens ligados aos povos e comunidades 
tradicionais, para o protagonismo juvenil, empoderando na economia 
solidária.

2ª

Fortalecer, viabilizar e implementar políticas públicas voltadas a 
agricultura familiar e as potencialidades produtivas do território e 
suas sustentabilidades, com vistas à inclusão socioprodutiva. 
(socioetnoprodutiva).

2ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

3ª

Ceará Sustentável

Promover o acesso e a distribuição regular e sustentável de água de 
boa qualidade em todo o território, para o consumo humano e animal 
e para a produção.

1ª

Implantar infraestrutura hídrica no Maciço de Baturité. 2ª

Assegurar a regularização ambiental das propriedades ou posses 
(política de Cadastramento Ambiental Rural).

3ª

Implementar e ampliar a política de resíduos sólidos na região. 4ª

Promover a recuperação de nascentes e matas ciliares ao longo dos 
rios e a poluição dos mananciais hídricos.

4ª

Ceará do 
Conhecimento

Resgatar e fortalecer as manifestações culturais das comunidades 
tradicionais e originárias da região.

1ª

Assegurar o ensino diferenciado em escolas indígenas, quilombolas e
do campo, e promover a melhoria da qualificação dos profissionais 
da educação, voltadas para as escolas formais tradicionais e 
originárias.

2ª

Ampliar o ensino tecnológico para atender as demandas das cadeias 
produtivas do território.

3ª

Promover a integração das instituições e a intersetorialidade para a 
formação de pessoas relacionada às vocações regionais e a 
qualificação dos profissionais da educação.

3ª

Ampliar e melhorar o ensino profissionalizante na região. 4ª

Incentivar a difusão de inovações tecnológicas / tecnologias sociais. 4ª

Ceará Saudável Garantir a assistência terciária para a população do Maciço do 1ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Baturité.

Promover a coleta, tratamento e destinação adequada do esgoto. 1ª

Implementar  programas esportivos assegurando a política de esporte 
de participação e lazer

2ª

Ceará Pacífico

Melhorar e reforçar a segurança na região. 1ª

Ampliar a realizações de ações preventivas de enfrentamento à 
violência.

2ª
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SERRA DA IBIAPABA

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Fortalecer a política de assistência social de modo a garantir o 
atendimento de qualidade à população usuária.

1ª

Fortalecer a política agrária para promover o acesso à terra com a 
regularização fundiária.

2ª

Fortalecer a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. 3ª

Ampliar as ações afirmativas de gênero, raça e etnia. 4ª

Ceará de 
Oportunidades

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

1ª

Promover e incentivar a formalização do emprego em todos os 
setores da economia.

1ª

Fortalecer e fomentar a agroindústria da região, priorizando a de base
familiar.

2ª

Integrar e divulgar o circuito turístico da Ibiapaba. 2ª

Promover a atração de investidores para o setor turístico da Ibiapaba. 3ª

Implementar a política de manejo agrosilvopastoril, priorizando 
práticas agroecológicas.

4ª

Organizar e fortalecer o associativismo e o cooperativismo da 
agropecuária familiar.

4ª

Ceará Sustentável

Fortalecer a articulação e interação entre sociedade civil e governo 
em prol da conservação dos recursos naturais da Ibiapaba. 

1ª

Fortalecer e integrar as políticas públicas de convivência com o 
semiárido e recursos hídricos, garantindo a distribuição de água de 
qualidade e em quantidade, priorizando o consumo humano para o 
território.

2ª

Implementar a gestão integrada de resíduos sólidos na região. 3ª

Promover e integrar as políticas de educação ambiental e saúde com 
relação ao perigo do uso inadequado de agrotóxicos. 

3ª

Ceará do 
Conhecimento

Ampliar e diversificar a oferta de ensino superior na região. 1ª

Intensificar a promoção do acesso e da permanência do aluno com ou
sem deficiência à sala de aula garantindo a aprendizagem na idade 
certa e com qualidade.

2ª

Promover a formação com enfoque agroecológico em todos os níveis 
educacionais.

2ª

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais da
educação, com remuneração adequada e melhores condições de 
trabalho.

2ª

Fortalecer a educação do campo promovendo uma interação 
aluno/campo.

3ª

Ceará Saudável Assegurar maior celeridade nos serviços da saúde, de modo a reduzir 
as sequelas e a mortalidade em decorrência da demora no 
atendimento.

1ª

Fortalecer o sistema hospitalar da região visando reduzir o número de
transferência de urgência e emergência para outros centros.

2ª

Fortalecer a política de saneamento básico. 3ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais de
saúde.

4ª

Promover e integrar as políticas de educação ambiental e saúde com 
relação ao perigo do uso inadequado de agrotóxicos. 

5ª

Ceará Pacífico
Ampliar e efetivar as políticas de prevenção e controle das drogas. 1ª

Fortalecer a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. 2ª
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SERTÃO CENTRAL

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Garantir o acesso à moradia as famílias em situação de 
vulnerabilidade.

1ª

Fortalecer e integrar as políticas socioassistenciais e socioeducativas 
para garantir a proteção social.

2ª

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher, idoso e 
demais grupos em situação de vulnerabilidade. 

3ª

Garantir o reordenamento agrário do território de forma democrática. 4ª

Ceará de 
Oportunidades

Ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas para a inserção da 
população no mercado de trabalho no campo e na cidade.

1ª

Ampliar e fortalecer os espaços de comercialização da agricultura 
familiar no território.

2ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas às especificidades 
do território.

3ª

Estimular o beneficiamento e a transformação da produção 
agropecuária sustentável (agroecológica) da agricultura familiar.

3ª

Promover o acesso ao crédito e aos serviços especializados para as 
mulheres, jovens e comunidades tradicionais.

4ª

Fomentar a produção agroecológica. 5ª

Fomentar os sistemas produtivos locais. 5ª

Identificar o potencial turístico da região. 6ª

Melhorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das cadeias 
produtivas do território.

6ª

Promover a infraestrutura para atração de indústrias a partir das 
potencialidades da região.

6ª

Promover a interligação dos municípios garantindo a qualidade das 
rodovias.

6ª

Ceará Sustentável

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no território. 1ª

Implementar estratégias de sensibilização de uso consciente da água 
e de sua reutilização.

2ª

Implementar política educacional de gestão dos recursos hídricos no 
território.

3ª

Assegurar a implantação das ações do plano de convivência com a 
seca e suas medidas mitigadoras. 

4ª

Assegurar a implementação da política nacional de resíduos sólidos, 
bem como os planos municipais de saneamento.

4ª

Universalizar o acesso à água para consumo humano no meio rural e 
urbano, priorizando as comunidades mais vulneráveis.

4ª

Implementar ações que garantam a execução do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos da região.

4ª

Ceará do 
Conhecimento

Garantir a ampliação da educação em tempo integral, educação 
especial, educação do campo e dos povos tradicionais.

1ª

Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais da 2ª

131



EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

educação, com remuneração adequada e melhores condições de 
trabalho.

Promover ações de fomento, informação e salvaguarda da cultura 
regional.

3ª

Garantir a ampliação do financiamento para a educação de qualidade,
respeitando as especificidades locais.

4ª

Ampliar a política pública de cultura na região. 5ª

Ceará Saudável

Promover a intersetorialidade e a efetivação da política de 
saneamento básico.

1ª

Ampliar e fortalecer o sistema de saúde  na atenção primária, 
secundária e terciária.

2ª

Garantir a política de esporte e lazer para a região. 3ª

Garantir a ampliação do financiamento da saúde, com gestão 
transparente.

4ª

Utilizar tecnologias sociais existentes para estocagem de água nas 
comunidades rurais.

4ª

Fortalecer as políticas públicas direcionadas aos profissionais de 
saúde, garantindo sua saúde e segurança no exercício do trabalho 
contribuindo para a melhoria da qualificação profissional e qualidade
da assistência.

5ª

Garantir a implementação da rede de ouvidorias municipais na 
região.

5ª

Garantir o acesso, em tempo hábil e oportuno, dos exames ofertados 
pela rede de laboratórios regionais de saúde pública.

5ª

Ceará Pacífico

Promover a qualificação e o aparelhamento do trabalho e do 
atendimento nos equipamentos de Segurança Pública e Penitenciária.

1ª

Ampliar e aperfeiçoar os programas de atendimento e de atendimento
a jovens em situação de drogadição. 

2ª

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher, idoso e 
demais grupos em situação de vulnerabilidade. 

3ª
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SERTÃO DE CANINDÉ

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher vítima de 
violência e de atendimento a jovens em situação de drogadição e ao 
idoso.

1ª

Fortalecer e ampliar as políticas de garantias e de direitos para a 
infância e adolescência.

2ª

Efetivar a inserção produtiva e social das mulheres e jovens do 
campo e da cidade.

3ª

Ampliar o acesso à justiça por meio da assistência jurídica gratuita e 
integral.

4ª

Promover a capacitação e garantir o cofinaciamento para o 
desenvolvimento das ações da assistência social da região.

5ª

Ceará de 
Oportunidades

Estruturar, implementar de forma efetiva a política estadual para 
pesca artesanal e aquicultura familiar.

1ª

Fortalecer o desenvolvimento da agroindústria familiar, associada aos
serviços de inspeção sanitária e integrado às demandas do mercado.

2ª

Garantir a implementação da fiscalização integrada e da educação no 
trânsito.

3ª

Fortalecer as cadeias produtivas focadas nas vocações do território. 4ª

Ceará Sustentável

Garantir saneamento básico e acesso a água de qualidade. 1ª

Recuperar as fontes hídricas, matas ciliares e APPs, como  também 
superar as deficiências de toda infraestrutura hídrica. 

2ª

Promover um melhor reordenamento agrário e urbano, ampliando o 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.

3ª

Garantir  o acesso e a distribuição regular e sustentável de água de 
boa qualidade em todo o território, para o consumo humano e animal 
e para a produção.

4ª

Implementar práticas produtivas que atendam aos  princípios da 
agroecologia.

4ª

Implementar um sistema que viabilize o saneamento básico 
ambiental.

4ª

Ceará do 
Conhecimento

Ampliar a oferta de ensino superior, tecnológico e formação inicial e 
continuada, contextualizados às demandas do desenvolvimento social
e econômico da região.

1ª

Ampliar a oferta do ensino técnico e superior conforme as 
necessidades de desenvolvimento sustentável do território.

2ª

Implantar cursos de formação contextualizada para juventude e 
mulheres.

3ª

Promover a formação dos profissionais de educação para atender 
crianças e jovens com deficiência. 

3ª

Ceará Saudável Garantir estrutura física adequada das unidades básicas de saúde de 
acordo com a política nacional de atenção básica.

1ª

Garantir saneamento básico e acesso a água de qualidade. 2ª

Investir na prevenção e humanização dos profissionais. 3ª

Fortalecer os mecanismos de controle e participação social nas 4ª
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EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

políticas públicas de saúde.

Ceará Pacífico

Ampliar e reestruturar a rede de atendimento à mulher vítima de 
violência e de atendimento a jovens em situação de drogadição e ao 
idoso.

1ª

Ampliar e fortalecer as ações de prevenção ao uso de drogas. 2ª
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SERTÃO DE SOBRAL

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Fortalecer e universalizar a Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

1ª

Fortalecer as ações de monitoramento, assessoramento e capacitação 
continuada para os trabalhadores da assistência social.

2ª

Fortalecer e estimular o desenvolvimento dos serviços,  benefícios e 
projetos socioassistenciais nos municípios para garantir atendimento 
de qualidade aos usuários.

3ª

Ampliar a oferta de moradia no meio urbano e rural 4ª

Estabelecer política de moradia de interesse social na área rural e 
fortalecer a existente para área urbana.

4ª

Ceará de 
Oportunidades

Implementar a política de manejo agroflorestal com práticas 
agroecológicas e de convivência com o semiárido.

1ª

Estimular a geração de renda através de turismo rural e de base 
comunitária nos municípios de potencialidade turística.

2ª

Fortalecer e ampliar as políticas de comercialização dos produtos da 
agricultura familiar.

3ª

Fortalecer e fomentar a agroindústria familiar. 4ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

5ª

Melhorar escoamento da produção. 5ª

Fortalecer e estruturar as cadeias produtivas e arranjos produtivos. 6ª

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da agricultura 
familiar.

6ª

Implantar e estruturar o serviço de inspeção nos municípios do 
território.

6ª

Ceará Sustentável

Implementar a política de manejo agroflorestal com práticas 
agroecológicas e de convivência com o semiárido.

1ª

Garantir a sustentabilidade hídrica dos grandes reservatórios com 
distribuição para todos.

2ª

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 2ª

Viabilizar uma política de uso de energia solar pública e individual. 2ª

Estimular educação ambiental. 3ª

Implantar e estruturar o serviço de inspeção nos municípios do 
território.

4ª

Ceará do 
Conhecimento

Promover educação contextualizada às realidades das áreas urbana e 
rural.

1ª

Garantir uma política de fortalecimento da implantação e 
funcionamento das escolas famílias agrícolas viabilizando a 
autonomia de gestão pelas as famílias de agricultores.

2ª

Promover a articulação estratégica entre o poder público e academia 
na melhoria da formação dos professores.

3ª

Fortalecer a educação do campo. 4ª

Garantir o fortalecimento da UVA sob os aspectos econômicos, 4ª
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políticos e sociais. 

Fortalecer parcerias entre estado e municípios. 5ª

Ceará Saudável

Implantar macroregionalização em Saúde. 1ª

Implementar a política de saneamento e de resíduos sólidos. 1ª

Fortalecer o diálogo intersetorial para melhorar o atendimento nas 
unidades de saúde.

2ª

Garantir  apoio na implementação das ações do controle social para 
fortalecimento do papel dos conselhos municipais de saúde.

3ª

Fortalecer as  redes de atenção regionalizada. 4ª

Fortalecer políticas de promoção e prevenção no âmbito da saúde. 4ª

Implementar o Sistema Estadual de Assistência Farmacêutica na 
região com foco na estrutura e logística.

4ª

Ceará Pacífico

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações de prevenção 
e combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas e à violência.

1ª

Integrar as polícias no combate à violência e a criminalidade na 
perspectiva de um policiamento cidadão.

2ª

Fortalecer as políticas de ressocialização de presos e egressos. 3ª
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SERTÃO DOS CRATEÚS

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Fortalecer, assegurar e ampliar a prestação de assistência técnica e 
extensão rural a agricultores participantes de programas sociais de 
forma continuada.

1ª

Regionalizar os serviços de proteção social especial de média e alta 
complexidade para os municípios de pequeno e médio porte I e II.

2ª

Criar mecanismos socioassistenciais e educativos para jovens em 
conflitos com a lei.

3ª

Fortalecer a assistência aos idosos, moradores de rua e demais 
pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social.

4ª

Ampliar e fortalecer a segurança alimentar e nutricional. 5ª

Ceará de 
Oportunidades

Fortalecer, ampliar e diversificar as cadeias produtivas no território. 1ª

Fomentar a implantação de agroindústrias e indústrias no território. 2ª

Assegurar a infraestrutura de produção, escoamento e 
comercialização do território.

3ª

Fortalecer a política de assitência técnica e extensão rural  
continuada, respeitando as especificidades territoriais.

3ª

Fomentar o empreendedorismo através do fortalecimento do 
associativismo e cooperativismo no território.

4ª

Fortalecer a Política de Desenvolvimento Territorial. 4ª

Fortalecer as iniciativas voltadas à economia solidária. 4ª

Garantir o acesso aos meios de produção para a convivência com o 
semiárido.

5ª

Ceará Sustentável

Promover o acesso e a distribuição regular e sustentável de água de 
boa qualidade em todo o território, para o consumo humano e animal 
e para a produção.

1ª

Fortalecer e ampliar a infraestrutura hídrica no território. 2ª

Recuperar, preservar e utilizar o bioma caatinga de forma sustentável. 3ª

Ceará do 
Conhecimento

Garantir o acesso à educação contextualizada e étnico-racial para as 
áreas urbanas, rurais e para os povos originários e comunidades 
tradicionais.

1ª

Ampliar a oferta de educação em tempo integral em todos os níveis 
de ensino.

2ª

Garantir o acesso e permanência ao ensino superior publico, gratuito 
e de qualidade.

3ª

Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, com qualidade e 
transversalidade.

4ª

Ampliar e tornar afetiva a politica de editais culturais. 5ª

Expandir o ensino profissionalizante e continuado, que atendam às 
demandas e características da região.

5ª

Fortalecer as Escolas Família Agrícola (EFA) e as Escolas do campo. 6ª

Ceará Saudável Garantir a continuidade dos serviços com qualidade nos 
equipamentos de saúde.

1ª

Garantir a implementação da política de saneamento básico na zona 1ª
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rural e urbana.

Garantir e promover a implementação de projetos e eventos  
esportivos na região.

2ª

Fortalecer a assistência farmacêutica na região garantindo a 
continuidade da oferta de medicamentos pactuados e programados.

3ª

Fortalecer o controle social do SUS garantindo a parceria da gestão  e
efetivação dos conselhos municipais de saúde.

4ª

Garantir a implantação das redes de atenção em saúde na região. 4ª

Garantir e fortalecer ações e serviços de saúde no âmbito da região e 
macrorregião de saúde.

4ª

Promover a regionalização da saúde para fortalecimento da 
descentralização do SUS.

5ª

Ceará Pacífico

Fortalecer e assegurar a integração entre Justiça, Ministério Público e
Defensoria.

1ª

Ampliar o atendimento de perícia forense na região. 2ª

Ampliar e integrar as polícias militar, civil, serviços de inteligência e 
sistema penitenciário.

3ª

138



SERTÃO DOS INHAMUNS

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará de 
Oportunidades

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas.

1ª

Promover e fortalecer o associativismo e o cooperativismo na região. 2ª

Estimular o empreendedorismo e a agroindústria a partir das 
vocações do território.

3ª

Fortalecer agricultura de base ecológica. 4ª

Ceará Sustentável

Melhorar a gestão dos recursos hídricos, garantindo a qualidade e a 
quantidade adequadas, contemplando população em comunidades 
rurais difusas.

1ª

Promover a formulação e implementação da política de gestão 
ambiental na esfera municipal.

2ª

Implementar política regional de gestão integrada de resíduos 
sólidos.

3ª

Incentivar a produção de energia limpa para beneficiar a população 
da região.

4ª

Ceará do 
Conhecimento

Adotar inovação tecnológica alternativa e agroecológica para 
produção e convivência com o semiárido. 

1ª

Fortalecer a política de educação do campo, em nível médio, técnico 
e superior.

2ª

Fortalecer, de forma integrada com os municípios, a política de 
educação de tempo integral, em diferentes níveis e modalidades de 
ensino.

3ª

Ceará Saudável

Garantir a funcionalidade dos equipamentos de saúde para ampliar e 
melhorar o atendimento a população.

1ª

Assegurar e ampliar os serviços de captação e manejo de saneamento
básico.

2ª

Ampliar a resolutividade e capacidade de oferta dos serviços 
especializados.

3ª

Aperfeiçoar os serviços da Rede Única de Saúde. 4ª

Ceará Pacífico

Promover a estruturação descentralizada dos serviços de segurança 
para os distritos.

1ª

Estabelecer relação entre comunidade e serviços de segurança 
pública.

2ª

Fortalecer a intersetorialidade e a integração das ações de prevenção 
e combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas e à violência.

2ª
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VALE DO JAGUARIBE

EIXO ESTRATÉGIA
ORDEM DE

PRIORIDADE

Ceará Acolhedor

Integrar e potencializar as políticas de assistência social, habitação, 
inclusão social e direitos humanos, e segurança alimentar e 
nutricional, para garantir o seu acesso às famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

1ª

Garantir e ampliar o acesso as políticas públicas de habitação, nos 
meios rural e urbana. 

2ª

Criar mecanismos de proteção a pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

3ª

Apoiar técnica e financeiramente os municípios no desenvolvimento 
dos serviços e benefícios de proteção social básica e especial. 

4ª

Promover a melhoria das condições habitacionais das famílias de 
vulnerabilidade social. 

5ª

Assegurar e ampliar a assistência jurídica integral e gratuita. 6ª

Ceará de 
Oportunidades

Fomentar a industrialização e beneficiamento dos produtos 
agropecuários, com foco prioritário na agricultura familiar, para 
ampliar a capacidade de comercialização e geração de renda.

1ª

Promover a qualificação do agricultor em novas técnicas de 
produção.

2ª

Fortalecer os serviços de defesa agropecuária animal e vegetal nos 
municípios, estabelecendo critérios adequados à produção da 
agricultura familiar.

3ª

Priorizar a instalação  de indústrias respeitando a disponibilidade 
hídrica das bacias, criando novas alternativas de investimento de usos
da água.

4ª

Assegurar a política pública de assistência técnica e extensão rural 
continuada, na quantidade e qualidade adequadas, visando as 
potencialidades e vocações regionais.

5ª

Fomentar o turismo considerando os aspectos ambientais (ecológico 
e rural), culturais, religiosos e históricos da região, aprimorando a 
infraestrutura e os serviços de apoio na região.

6ª

Ampliar o acesso aos meios de produção, ao crédito e à assistência 
técnica.

7ª

Criar corredor turístico da região. 8ª

Fortalecer o associativismo e o cooperativismo da agricultura 
familiar.

8ª

Fomentar  a instalação de empresas na área de tecnologia da 
informação. 

9ª

Fomentar a indústria aproveitando o potencial de exploração mineral 
da região.

10ª

Ceará Sustentável Implementar o saneamento básico, com foco no destino adequado 
dos resíduos sólidos, como promoção do desenvolvimento 
sustentável.

1ª

Fortalecer a educação, preservação e fiscalização ambiental para a 
efetivação dos serviços ofertados à coletividade.

2ª

Garantir o desenvolvimento de energias renováveis. 3ª
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Implementar e incentivar o uso de praticas agroecológicas. 4ª

Implementar a política de manejo florestal, priorizando as áreas 
degradadas nos diversos municípios da região.

5ª

Promover o acesso e a distribuição regular e sustentável de água de 
boa qualidade em todo o território, para o consumo humano e animal 
e para a produção.

5ª

Ceará do 
Conhecimento

Criar cursos superiores para as atender demandas da região. 1ª

Efetivar políticas sociais com contemple uma educação integral 
contextualizando emprego, renda e melhores distribuição dos 
recursos naturais.

2ª

Integrar as políticas de Ação Social, Saúde e Educação voltadas para 
sensibilização e orientação às famílias quanto a importância do 
ingresso das crianças do 0 a 5 anos na escola.

3ª

Ampliar a oferta de cursos de formação inicial e continuada. 4ª

Ampliar os recursos voltados à educação infantil. 5ª

Ampliar políticas de educação de tempo integral. 6ª

Fomentar o turismo considerando os aspectos ambientais (ecológico 
e rural), culturais, religiosos e históricos da região, aprimorando a 
infraestrutura e os serviços de apoio na região.

6ª

Criar o programa de incubadora de empresas nas EEPs. 7ª

Garantir educação profissional respeitando as vocações locais com 
enfoque agroecológico e outras vocações da região. 

7ª

Planejar, de forma integrada, as políticas públicas voltadas à 
educação infantil, no âmbito municipal, estadual e federal.

8ª

Ceará Saudável

Fortalecer as políticas de Atenção Primária, Secundária e Terciária à 
Saúde, implementando o co-financiamento e as ações de 
Planejamento em Saúde na Região do Vale do Jaguaribe.

1ª

Implementar o saneamento básico, com foco no destino adequado 
dos resíduos sólidos, como promoção do desenvolvimento 
sustentável.

2ª

Garantir a implementação do controle de zoonoses. 3ª

Promover um maior apoio aos Conselhos Municipais de Saúde para o
fortalecimento do Controle Social no SUS.

4ª

Fortalecer a implementação do sistema de inspeção sanitária. 5ª

Garantir a implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). 5ª

Garantir o cumprimento integral da Programação Pactuada e 
Integrada da Assistência Farmacêutica e fortalecer a infraestrutura 
das Centrais de Abastecimento Farmacêutica - CAF das Regionais de
Saúde.

5ª

Ceará Pacífico

Fortalecer e expandir as politicas sobre drogas para os municípios da 
região.

1ª

Efetivar ações intersetoriais de políticas de Segurança pública no 
Vale do Jaguaribe.

2ª

Melhorar a estrutura física e humana dos órgãos de Justiça e 
Segurança Pública na região Jaguaribana e suas divisas.

3ª

141



COMISSÃO REGIONAL DE INTERLOCUÇÃO

A Comissão Regional de Interlocução do PPA, formado por representantes regionais, indicados
pelos grupos, tem como objetivo principal servir de ponto focal de  interlocução, "comunicação"
e diálogo com o Governo do Estado em etapas seguintes do processo do PPA e em outras ações
a serem levadas a cabo na construção do Sistema Cearense de Participação Cidadã.

São membros dessa Comissão:

REGIÃO / NOME

CARIRI

Allan Bastos Maria de Lourdes Coêlho Alencar Barreto

Cícera Martins Maria do Socorro dos Santos

Cícero Eduardo Miranda de Sousa Maria Mônica de Sá T. Teles

Edmilson Santana Amancio Nicodemos Fernandes Santana

Francisco Antonio Coutinho Paulo Sérgio Saraiva de Lima

Francisco Lucena Cartaxo Rafaella B. G. Duarte

Henrily Rener Ferreira Dantas Raimundo Gonçalves

Ivanildo Sousa Rivaldo Bezerra da Silva

Junior Feitosa Tiago Pereira Ramos

Kátia Pereira Verônica Ribeiro Silva

Luís Soares

CENTRO SUL

Antonio Alves da Cunha Filho Leimson Riverio Moreira

Antônio de Barros Herculano (Lula) Lindevando Rodrigues Sousa (Vando)

Antônio Edilson Rocha de Mendonça Marcos Alves da Silva

Chrístian D. B. Arruda Marcos Jacinto

Cícero Dias de Lima Maria Claudete Soares dos Santos Pinho

Ernaldo de Carvalho Maria das Dores Ribeiro Cunha

Fabio Rodrigues Ferreira Mário Rodrigues

Francisco Claudenê Lima Sousa Murilo Braga

Hélio Gomes de Araújo Nelson Rodrigues Cândido Filho

Hildernando Barreto Rivelino Cardoso Xavier Teles

José Kleriston M Monte Verilândia Guedes Lopes

José Teixeira Neto

GRANDE FORTALEZA

Abraão Freire Gomes Eugevânia Vieira Caetano

Airton Aloísio Kern Evilásio Gomes Ribeiro

André Luiz Alves Guerra Francisca Valdeniza Lopes de Souza

Antonio Alves Ferreira (Toninho) Francisco de Assis Lima

Antonio Alzemar de Oliveira Isabel Cristina Forte

Benedita de Oliveira José Felipe Rodrigues Pereira
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REGIÃO / NOME

Charia Goreth Chodesto e Silva Nerilene da Silva Nery

Cláudio Henrique Chaves de Oliveira Rita de Cássia Gomes de Araújo 

Cosme Costa Lima Shaila Naiara Vieira Maia

LITORAL LESTE

Alexandre André Braga da Silva Luana Lúcia de Oliveira Rebouças 

Antoniel Max Silva Holanda Luisa da Costa Feitosa Paiva

Damares Guimarães Luiza de Marilac Martins e Silva Perdigão

Gerlande Alves de Oliveira Silva Mateus Freitas Lima

Giuliano Rocha Natã da Silva

Glaucia Porto de Freitas da Costa Nayara Valente de Miranda

Ildenê Rocha Silva Rafael Lima Falcão

João Paulo de Sousa Rebouças Tiago Gurgel de Moura

Karina Kelly Sousa Dourado

LITORAL NORTE

Antonio Conceição Feitosa Marcelo Brandão Pessoa 

Antonio dos Santos de Oliveira Lima Maria Agna dos Santos Muniz

Antonio Nilson Martins Mendes Maria das Graças Dias Carneiro

Brendon Maicon Monteiro Nascimento Maria de Lurdes Linhares Ribeiro

Carlos Cesar de Carvalho Maria Eliabete Magalhães

Francisco Edirlan de Sousa Freitas Nilrene de Oliveira Lúcio

Francisco Jackson Teixeira Albuquerque Rita Janaína Rodrigues

Kleber Trévia Veras Rosana Barbosa de Lima

Lorena Cristina de Souza Silveira

LITORAL OESTE / VALE DO CURU

Aurila Maria de Sousa Sales Julivan Verissimo Rosa

Carlos Cézar Eufrásio Belúsio Karla Cecília Aguiar Barbosa

Cláudia Jane Pinto Gomes Manuel Claudenor da Silva Teixeira

Cleonice Nascimento do Carmo Manuel Gonçalves de Sousa Junior

Deltermar Barros Mota Mara Cristina Chacon de Mesquita

Elisangela Neres de Castro Margarida Maria Mesquita Tomaz

Francisca Maria dos Santos Pablo Holanda Aderaldo Albuquerque

Glaydson Antônio Rodrigues Mota Samuel Nascimento de Castro

José Daniel de Castro Almeida Vicente Barbosa Soares

MACIÇO DE BATURITÉ

Adriana Regis Eduardo Cesar de Sousa

Ana Fabia de Freitas Castelo Francisco Emilio Campelo Freitas

Ana Paula Fonseca Braga Francisco Fredson Costa Monte

Antonio Aldemir de Castro João Paulo Fernandes
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REGIÃO / NOME

Aurenio Alves oliveira Maria de Fátima Ferreira de Oliveira

Brenna Karelly Almeida Lopes Maria Vanderlandia dos Santos

Danielle Cláudio de Brito Monica Barbosa

Dimas Moreira de Souza Wellington Pereira de sousa

SERRA DA IBIAPABA

Antonio Adriano Martins Melo Lúcia de Fátima Feitoza Freire

Antonio Cicero Jeronimo de Sousa Mairton Ferreira de Sousa

Antonio Venicios Nunes Ramos Márcio Roberto Loiola Rios

Clemilcia Maria Alves da Silva Ferreira Olavo Wanderley Diniz Filho

Francisca Adriana dos Santos Silva Rosa Maria Cavalcante Moreira

José Luciano Alexandre Mendes

SERTÃO CENTRAL

Antonio Francisco de Lima José Airton Vieira

Cel. Humberto O. Sousa José Militão Almeida Neto

Elistênio Nóbrega José Valdinei de Almeida

Fernanda Nascimento Severo Kylvania Cavalcante Camurça

Francisca Adriana Brito do Rêgo Margarida Martins Pimenta Götz

Francisca Keilhiane Vieira de Sousa Paulo Ferreira

Francisco Alexandre Gomes Silva Rafael Barbosa de Morais

Jackson Newton do Nascimento Rafael Barbosa de Morais

Jarbas Alves Gonzaga Sérgio de Oliveira Sousa

Jardson Costa de Aguiar Themis Alves Oliveira

SERTÃO DE CANINDÉ

Ana Paula Souza Costa Gerusa Maria de Sousa Fernandes

Antônia Antonieta Santana da Silva Gisliana Braz das S. Vieira

Antônio Fábio Uchôa Soares Marta Maria de Paula dos Santos

Carlos Eugênio Pereira Soares Michellyne Lopes Vaz 

Felipe Aurélio Barbosa da Silva Nei de Alcântara Araújo

Francisca das Chagas de Sousa Rocha Pedro Oliveira dos Santos

Francisco Ferreira Pinto (Sérgio) Vânia Maria Cavalcante de Sousa

SERTÃO DE SOBRAL

Aline Vieira Landim Leidiana do Nascimento Pinto

Aniellis de Sousa Azevêdo Luiza Lucia da Silva Barreto

Antonio Pereira da Costa Maria Odete Apoliano Gomes

Auricélia Alves Marciel Missias Aguiar Alcântara

Carla Janaina Pinheiro Mônica Souza Lima

Carlos Janes Vasconcelos Paulo César 

Franscisca Joelina Xavier Rocineuda Ferreira Pires
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REGIÃO / NOME

Graciele Guerrato Rodrigo de Sousa Julião

Inácio Evangelista e Silva Neto Virgílio Félix

João Lourenço Portela Zezinho

Kaline Kelvia Pessoa S Lima

SERTÃO DOS CRATEÚS

Antonio Fernandes de Mesquita Rodrigues João Paulo Pereira Alves

Atílio Lopes de Lima João Uellington Martins

Camila Soares da Silva José Breitner Soares de Castro

Deyvid San Paiva da Silva José Firmino dos Santos

Fábio Pereira da Silva José Renato Ferreira Santos

Flavia Fabrine Rodrigues Keynes Resende Mota

Francisco das Chagas Cavalcante Braga Lúcia Araújo Sousa 

Francisco de Assis Rodrigues de Sousa Marcos Eliseu Campanha

Francisco Diego de Sousa Gomes Maria do Carmo Morais de Azevedo

Gilmar de Pinho Santana Maria Socorro Leitão Lima

Giselle Gomes Araujo Rayney Lima Martins

Jaeger Holanda Pinho Prnho

SERTÃO DOS INHAMUNS

Aldenôra Gonçalves Pereira José da Mota Sobreira

Antônio Arlan Feitosa de Sousa Luiz Osório Loiola Gonçalves (Lulu Loiola)

Antônio Luiz Mota Luiz Vicente de Oliveira

Armando Noronha de Aguiar Filho Maria Enilzete Noronha

Francisco Antônio Willys Nóbrega Sousa Nagila Gonçalves Carvalho Feitosa

Francisco Jacildo de Castro Feitosa Socorro Almeida

VALE DO JAGUARIBE

Ana Cristina Girão João Paulo Craveiro Holanda Sales

Edicelio Targino de Souza João Rameres Régis

Francisco Gilson Lucena da Silva Jorge Demetrio de Brito Filho 

Francisco Luciano Barros de Lima José Valdízio Barreto

Geisa Nívea Nunes Girão Lilian Rodrugues Cavalcante

Gina eugênia Girão Livia Meneses Maia

Helmo Nogueira de Sousa Nonato Dias

Israel Guimarães Peixoto Rafael Maia Barros

Jailma Galdino Eduardo Raimundo Eudivan da Silva

Jairo Borges Diógenes Junior Tiago Sales de Castro 
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