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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,
com base no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e artigo 203 da Constituição Estadual de
1989 e orienta as escolhas das políticas públicas do Estado, adotando as seguintes premissas:


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



Participação Cidadã: interação entre Estado e cidadão, com vistas à efetividade das políticas
públicas, em um processo de planejamento participativo que extrapola as propostas de
campanha;



Promoção do Desenvolvimento Territorial: equilíbrio da dimensão territorial, superando os
desafios e potencializando oportunidades regionais;



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



Promoção do Desenvolvimento com Sustentabilidade: alinhada ao conceito global de
desenvolvimento sustentável, que demanda um planejamento de políticas públicas focadas na
sustentabilidade econômica, ambiental e social do Estado.
Em cumprimento à premissa da Participação Cidadã, o Governo do Estado do Ceará, por

meio da Secretaria do Planejamento e Gestão e em parceria com os diversos órgãos da Administração
Pública Estadual, realizou, durante o mês de junho de 2019, encontros regionais de planejamento
participativo nas 14 Regiões de Planejamento, estabelecidas pela Lei Complementar Nº 154/2015.
Esses encontros regionais foram realizados com a participação da sociedade e contribuíram
amplamente para a elaboração do PPA 2020-2023, de modo a proporcionar a obtenção de políticas
públicas capazes de transformar a realidade cearense, refletindo as prioridades dos planos setoriais e o
diálogo com a sociedade e suas entidades representativas.
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O presente documento foi elaborado a partir de uma reflexão estratégica sobre política
pública nas 14 regiões de planejamento do Estado e da discussão qualificada acerca das ações
necessárias para o seu desenvolvimento. Além da apresentação e introdução, que abordam a estratégia
de gestão participativa e regionalizada do planejamento estadual, o documento está estruturado nos
seguintes tópicos:
I. Metodologia de participação cidadã - 2019, abrangendo os diversos estágios de participação
cidadã (virtual e presencial), com enfoque especial no processo realizado por meio dos
encontros regionais, onde, inclusive, se apresenta o perfil do participante e a avaliação do
evento;
II. Principais problemas elencados em nível regional, em que são listadas, por região de
planejamento, as principais situações-problema discutidas em grupo e organizadas por eixo de
atuação governamental;
III. Diretrizes Regionais 2020-2023, contemplando as estratégias regionais definidas pelos
participantes a partir das discussões das situações-problema com o propósito de alavancar o
desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões, destacando-se, nesse rol, as que
foram eleitas como prioritárias pela população.
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INTRODUÇÃO

A gestão pública estadual assumiu o 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 voltados para a população,
assim como fortalecer a articulação entre instituições participativas e as práticas de Gestão para
Resultados no Estado. Assim, a elaboração do PPA 2020-2023 fundamentou-se no aprofundamento
da participação e do diálogo com a sociedade, levando-se em conta o recorte territorial e buscando a
participação qualificada de representantes do segmento público, empresarial e sociedade civil
organizada.
A participação cidadã é premissa fundamental do Plano Plurianual em todas as suas fases:
elaboração, monitoramento, revisão e avaliação. Isto porque a participação da sociedade na gestão
pública é importante fator de fortalecimento e diversificação das políticas. Os cidadãos, conhecedores
da administração de sua cidade, estado e país, acabam por contribuir com melhorias efetivas no
planejamento, além de exercerem um relevante papel de cobrança dos governantes para que de fato
ocorram.
Na recente história do Brasil, passos importantes foram dados em prol da universalização da
participação, com definição de políticas a serem obrigatoriamente validadas em instrumentos, como
audiências públicas, e instituição da Lei de Acesso à Informação (LAI). Nesse contexto, o Poder
Público tem buscado mecanismos mais eficazes de permitir ao cidadão esse canal de interação entre
governo e sociedade, dentro de uma estratégia mais ampla de fortalecimento do Sistema Cearense de
Participação Cidadã.
O Sistema tem o intuito de 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 gestão de políticas, programas e projetos:


Dimensão PPA, aperfeiçoando seu processo participativo e regionalizado;
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Dimensão Políticas Setoriais e Transversais, fortalecendo os conselhos de políticas
públicas;



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 estratégicos de longo prazo, consubstanciados no Ceará 2050.

No processo de elaboração e gestão do PPA no Governo do Ceará, a participação da
população já passou por diversos estágios de interação. A partir de 2018, a participação popular foi
fortalecida com a criação de um espaço destinado ao PPA denominado Ceará Transparente,
plataforma de governo que reúne os sistemas de Ouvidoria, Transparência e Acesso à Informação. O
intuito deste espaço virtual é alcançar o maior número de cidadãos, dado que representa um meio que
se adapta à nova realidade do cidadão digital.
Em 2019, a elaboração do PPA 2020-2023 buscou aproveitar os novos meios de interação
oferecidos pelo Ceará Transparente, aliando-os às formas de participação já utilizadas para fomentar
uma colaboração mais qualitativa para a definição das políticas públicas a serem desenvolvidas de
modo regionalizado nos próximos quatro anos.
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1. METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ - 2019

A participação cidadã na formulação do PPA 2020-2023 ocorreu em nível estratégico e
envolveu desde a construção das diretrizes regionais, norteadoras das políticas públicas e
caracterizadas como estratégias (linhas de atuação) necessárias ao alcance dos resultados esperados
em cada eixo de atuação governamental, até a priorização dessas estratégias, que, para fins
orçamentários, auxiliará na alocação dos recursos existentes.
Nessa perspectiva, o processo participativo de elaboração do PPA 2020-2023 foi construído
com base em dois métodos:
I. Presencial: realização de encontros regionais em todas as 14 regiões de planejamento, por
meio de metodologia específica, onde toda a população participa e contribui com suas ideias;
II. Virtual: Participação digital viabilizada por meio da Plataforma Ceará Transparente, onde
a população contribui virtualmente em etapas específicas da elaboração do PPA.
Os métodos acima citados são complementares, por meio dos quais os cidadãos puderam
participar sem prejuízo para o conteúdo final no caso de não participação em qualquer um desses
momentos.
A participação dos cidadãos se deu em três etapas, tendo como marco central a realização dos
encontros regionais.

Figura 1: Etapas do processo participativo
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1ª Etapa – Proposição Temática (virtual)
Essa etapa ocorreu exclusivamente por meio da Plataforma Ceará Transparente. O processo
teve o objetivo de coletar insumos para a realização dos encontros regionais, destacando-se,
previamente, as principais fragilidades e/ou potencialidades da região que precisam ser consideradas
na elaboração do PPA.
A população, a partir da visualização dos temas definidos para cada eixo estratégico de
organização governamental, teve a oportunidade de escolher o que considerasse mais relevante
discutir no encontro, descrevendo, em seguida, a fragilidade/oportunidade a ser debatida no encontro
regional.

2ª Etapa – Encontros Regionais (presencial)
Essa etapa ocorreu presencialmente por meio da realização dos encontros regionais

de

planejamento, os quais contemplaram uma série de atividades sequenciadas que serão detalhadas mais
adiante.
Na ocasião, os participantes definiram, a partir do resultado esperado no âmbito de cada eixo
estratégico do Plano Plurianual, que estratégias o Estado precisa traçar para que sua região alcance o
impacto no desenvolvimento de políticas setoriais e intersetoriais específicas, considerando o contexto
e as características próprias de cada região.

3ª Etapa – Priorização estratégica (virtual)
Essa etapa ocorreu também exclusivamente por meio da Plataforma Ceará Transparente e
configura uma continuidade da etapa anterior. Esse mecanismo virtual representa um meio de se obter
maior representatividade da população na definição de prioridades regionais, dada a ampla
oportunidade de participação proporcionada.
Definidas as diretrizes regionais em modo presencial pelos cidadãos, tanto estes como os
demais participantes foram convidados a listar, em modo virtual, as estratégias que consideram
prioritárias para o desenvolvimento regional.
Esse momento foi de suma importância no processo de planejamento, considerando o fato de
os recursos orçamentários serem limitados, o que demanda uma definição de prioridades que
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possibilite ao Governo conhecer onde a destinação de recursos se faz mais necessária para o alcance
dos resultados estabelecidos nos eixos governamentais de atuação intersetorial.

1.1. MOBILIZAÇÃO

Além das formas de interação promovidas com a participação cidadã, era preciso que estas
fossem publicizadas, bem como as estratégias e os objetivos que se pretendia obter a partir da
contribuição da população.
Para isso, foram desenvolvidas estratégias específicas para cada etapa do processo, que
contavam com o envolvimento da população, a fim de que fosse possível atingir o público esperado.
Dentre essas estratégias, constavam o envio de e-mails informativos com convites, divulgação
em rádio, na mídia oficial, pelo whatsapp, realizadas pelos conselhos de políticas públicas, dentre
outras.

1.2. OS ENCONTROS REGIONAIS DE ELABORAÇÃO DO PPA 2020-2023

Os encontros promovidos para a elaboração do PPA 2020-2023 tiveram como objetivo
promover reflexão e discussões acerca do panorama da região e das proposições contempladas no
Ceará 2050, com vistas a definir, junto à população, as diretrizes regionais (estratégias) a serem
implementadas pelo governo para o desenvolvimento da região e enumerar as prioridades regionais.
O PPA 2020-2023 contempla os mesmos eixos de atuação intersetorial definidos para o PPA
2016-2019, representados pelos 7 Cearás: Ceará Acolhedor, Ceará da Gestão Democrática para
Resultados, Ceará de Oportunidades, Ceará do Conhecimento, Ceará Pacífico, Ceará Saudável e
Ceará Sustentável. Seguindo a mesma lógica do PPA anterior, nos encontros regionais foram
discutidos apenas os seis últimos eixos, dado o entendimento de que são os que envolvem as políticas
finalísticas direcionadas ao atendimento direto das principais necessidades da população.
As atividades em grupo foram realizadas utilizando-se uma metodologia participativa
aplicada em três momentos:
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Momento 1: Formação de Grupos de Trabalho
Formaram-se quatro grupos, mantendo uma variação entre cinco a sete temas discutidos em
cada grupo, associados aos respectivos eixos de atuação intersetorial. Os participantes foram
direcionados segundo sua afinidade com os temas escolhidos, buscando garantir o compartilhamento
de conhecimentos e experiências sobre a realidade local.
No credenciamento, os técnicos responsáveis pela validação da inscrição informaram aos
participantes os grupos disponíveis e os temas abordados. Na abertura do evento, o coordenador geral
fez uma exposição da metodologia, reforçou a necessidade de divisão dos participantes e os
direcionou aos locais de discussão, conforme o tema escolhido.
As salas eram sinalizadas com o nome dos eixos e dos temas em discussão, organizados do
seguinte modo:
GRUPO

EIXO

TEMAS DISCUTIDOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ACESSO A TERRA E MORADIA

CEARÁ ACOLHEDOR
INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
1
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
JUSTIÇA
CEARÁ PACÍFICO
SEGURANÇA PÚBLICA
ENERGIAS
CEARÁ SUSTENTÁVEL

MEIO AMBIENTE
RECURSOS HÍDRICOS

2
ESPORTE E LAZER
CEARÁ SAUDÁVEL

SANEAMENTO BÁSICO
SAÚDE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CULTURA E ARTE

3

CEARÁ DO CONHECIMENTO

EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO SUPERIOR
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GRUPO

EIXO

TEMAS DISCUTIDOS
AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
INDÚSTRIA

4

CEARÁ DE OPORTUNIDADES

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
PESCA E AQUICULTURA
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TURISMO

Momento 2: Atividades nos grupos de trabalho
As atividades realizadas em grupo contemplava as seguintes etapas:


Apresentação da metodologia: Explanação rápida sobre a metodologia e apresentação
dos participantes e do relator do grupo. O moderador fazia, também, uma breve
explanação sobre o material de apoio, constante no Caderno Regional.



Discussão livre sobre problemáticas da região: tendo como base os resultados
estratégicos regionais esperados em cada eixo do PPA, os participantes do grupo
possuíam um espaço para expor as problemáticas e potencialidades da região que
precisavam ser trabalhadas, as quais eram validadas em grupo e registradas pelo
relator.



Indicação das Diretrizes Regionais: concluída a relação das situações-problema,
avançava-se para uma discussão aberta com os participantes sobre as estratégias
necessárias para o alcance dos resultados esperados na região, levando-se em conta a
intersetorialidade das políticas, sendo também validadas em grupo e registradas pelo
relator.

Momento 3: Plenária de apresentações e encerramento
Na plenária de apresentação de resultados e orientação para priorização de estratégias, o
coordenador do encontro convidava os representantes de cada grupo para expor para todos os
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participantes as estratégias regionais definidas, por eixo, elencadas como necessárias para alavancar o
desenvolvimento regional.

Momento 4: Plenária de apresentações e encerramento
Concluídas as exposições, o coordenador apresentou a metodologia de priorização das
estratégias definidas para a região, que ocorreria por meio virtual, com a utilização da plataforma
Ceará Transparente, na qual qualquer cidadão da região poderia participar, ainda que não tenha
participado do momento presencial.

1.2.1. Perfil do Participante

Os encontros contaram com a participação de representantes do poder público, dos colegiados
territoriais, conselhos de direitos e de políticas públicas, bem como representantes da sociedade civil e
dos setores produtivo e acadêmico, totalizando 1.472 participantes.

Total de participantes, segundo as Regiões de Planejamento – 2019
Região

Sede do Evento

Total de
participantes

Cariri

Crato

53

Centro Sul

Icó

46

Grande Fortaleza

Fortaleza

29

Litoral Leste

Aracati

31

Litoral Norte

Camocim

37

Litoral Oeste/Vale do Curu

Itapipoca

27

Maciço de Baturité

Redenção

48

Serra da Ibiapaba

Tianguá

37

Sertão Central

Quixeramobim

51

Sertão de Canindé

Canindé

29
15

Região

Sede do Evento

Total de
participantes

Sertão de Sobral

Sobral

38

Sertões de Crateús

Crateús

28

Sertões dos Inhamuns

Tauá

32

Vale do Jaguaribe

Morada Nova

43

Total

1.472

A fim de aprimorar os mecanismos de articulação e mobilização, ampliar a participação
cidadã no processo de planejamento e monitoramento de planos, políticas e projetos do governo
estadual, faz-se necessária uma pesquisa para se conhecer o perfil das pessoas que participam desses
momentos de envolvimento e interface do governo com a sociedade, a fim de promover uma maior
aproximação entre governo e cidadão.
Nesse sentido, foi elaborado um questionário contendo informações sobre aspectos referentes
a idade, identidade de gênero, pertença étnico-racial, formação educacional, dentre outros, com o
propósito de traçar um mapeamento do perfil dos participantes dos encontros regionais de
planejamento participativo do PPA 2020-2023.
O formulário de pesquisa foi preenchido por 863 pessoas e o resultado consolidado encontrase relacionado a seguir.

Participantes nas Oficinas por Entidade/Categoria Profissional segundo as Regiões de
Planejamento – 2019
Região

Sede do Evento

Poder
Público

Sociedade
Civil

Setor
produtivo*

Não
respondeu

Total

Cariri

Crato

53

20

5

3

81

Centro Sul

Icó

46

8

1

0

55

Grande Fortaleza

Fortaleza

29

24

2

0

55

Litoral Leste

Aracati

31

31

0

3

65

Litoral Norte

Camocim

37

26

1

1

65

Litoral Oeste/Vale do Curu

Itapipoca

27

27

2

1

57

Maciço de Baturité

Redenção

48

39

2

4

93

16

Região

Sede do Evento

Poder
Público

Sociedade
Civil

Setor
produtivo*

Não
respondeu

Total

Serra da Ibiapaba

Tianguá

37

12

1

0

50

Sertão Central

Quixeramobim

51

21

8

2

82

Sertão de Canindé

Canindé

29

25

0

1

55

Sertão de Sobral

Sobral

38

8

1

0

47

Sertões de Crateús

Crateús

28

14

1

2

45

Sertões dos Inhamuns

Tauá

32

23

0

1

56

Vale do Jaguaribe

Morada Nova

43

13

0

1

57

529

291

24

19

863

Total
*Setor produtivo / Empresarial / de Fomento

Participantes por faixa etária – 2019

17

Participantes por identidade de gênero – 2019

Participantes por orientação sexual – 2019

18

Participantes por raça – 2019

Participantes por grupo étnico – 2019

19

Participantes por formação educacional – 2019

Participantes por Cursos de Pós-Graduação – 2019

20

Participantes de Colegiados da Sociedade Civil

Participação em outros encontros regionais do PPA

21

1.2.2. Avaliação dos Encontros Regionais

A fim de se obter insumos para promoção de melhorias no processo, ao final da realização
de cada encontro regional, os participantes procederam à análise do evento sob diversas
perspectivas, considerando aspectos metodológicos, processo de mobilização, logística,
desempenho dos facilitadores, dentre outros itens.
A seguir, apresenta-se o resultado consolidado dos questionamentos levantados no formulário
de avaliação respondido por 863 pessoas dentre os 1.472 participantes do evento.

Como avalia o processo de divulgação?

22

Como avalia a metodologia de trabalho da oficina?

O tempo para atividades foi adequado?

23

O local e a infraestrutura foram adequados para o bom desenvolvimento do encontro
regional?

Como avalia a alimentação fornecida durante o evento?

24

Como avalia a atuação dos facilitadores do encontro regional?

Como avalia a participação dos demais participantes?

25

Como avalia a sua participação no encontro regional?

O evento atendeu às suas expectativas?

26

Você voltaria a participar de um encontro regional do PPA no ano que vem?

Como você ficou sabendo dos Encontros Regionais do PPA?

27

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS EM NÍVEL REGIONAL

Um dos produtos que derivam das atividades realizadas em grupo pelos participantes dos
encontros regionais é a listagem das principais situações-problema existentes no âmbito de cada eixo
de atuação governamental, os quais comportam as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, no
intuito de sinalizar os pontos críticos a serem sanados para se promover o desenvolvimento das
regiões.
A seguir, apresenta-se, por região de planejamento, a relação das situações-problema
destacadas pelos participantes e que foram base para a definição das estratégias regionais do novo
PPA.

CARIRI
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pouca fiscalização nas áreas de risco (loteamos irregulares).



Pouca oferta de alimentos com diversificação funcional com elevado
uso de agrotóxicos.



Poucos espaços de integração e socialização para pessoas idosas,
com deficiência e dependentes químicos.



Fragilidade quanto à acessibilidade para os mais vulneráveis, em
especial, idosos e pessoas com deficiência.



Ineficiência da política estadual para imigrantes.



Burocratização nos processos do programa de aquisição de
alimentos.



Política de preços mínima ineficiente.



Desigualdade na política de produção.



Descumprimento da lei de utilização dos recursos do Fecop.



Justiça ineficiente no atendimento às classes mais vulneráveis, com
pouca efetividade.



Falta de aplicação das políticas públicas voltadas para mulheres
vítimas de violência, com base no índice de feminicídios.



Ausência de defensores públicos na maioria dos municípios, além da
má distribuição das varas para juízes e promotores.



Precariedade das penitenciárias da região, em especial a das

Ceará Acolhedor
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
mulheres.

Ceará de Oportunidades



Baixo conhecimento dos produtores sobre produção diversificada
com o uso de tecnologias alternativas e uso de agrotóxicos.



Não efetivação do Plano Diretor Urbano e Integrado e dos planos
diretores municipais da região.



Alta taxação de forma desregrada e cobrança antecipada de ICMS.



Rodovias em péssimas condições para o tráfego de produtos e
pessoas.



Concentração dos investimentos em Juazeiro do Norte, afetando o
desenvolvimento dos demais municípios da Região.



Concentração de emprego e renda em Juazeiro do Norte.



Assistência técnica e extensão rural deficiente, ineficiente e
descontinuada.



Inexistência de política pública de garantia de preço mínimo ao
agricultor familiar.



Pouco apoio ao cooperativismo e associativismo.



Ausência de políticas de capacitação para os agricultores familiares.



Burocratização para abertura de novas empresas.



Pouco investimento para escoamento da produção.



Concentração dos investimentos no turismo do litoral cearense, em
detrimento das vocações nas outras regiões.



Ausência de políticas para a juventude rural.



Pouca valorização e visibilidade da cultura local.



Pouco investimento em ações de sanidade animal (matadouros,
abatedouros e vigilância sanitária).



Não aplicação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PTDRSS).



Agroecologia deficiente.



Poucos incentivos e pouca valorização da economia solidária.



Fragilidade das instituições prestadoras de assistência técnica e
extensão rural.



Ausência de monitoramento, avaliação e fiscalização do crédito rural.



Ausência de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola.
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EIXO

Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ausência de espaços para comercialização dos produtos da
agricultura familiar.



Pouca ênfase no ecoturismo e no turismo rural.



Poucos incentivos para industrialização dos produtos da agricultura
familiar.



Carência na certificação dos produtos da agricultura familiar.



Encarecimento dos produtos e serviços devido à dificuldade do
acesso aos mesmos.



Pouca valorização e visibilidade de espaços nas grandes feiras e
exposições dos produtos dos agricultores familiares.



Poucos projetos direcionados ao desenvolvimento da cadeia
produtiva da agricultura familiar.



Falta de estudos que antecedam a criação de novos projetos voltados
à agricultura familiar.



Burocratização no acesso e pouca divulgação das políticas de
compras governamentais.



Desvalorização dos espaços dos sindicatos de produtores da
agricultura familiar.



Pouca formação continuada dos profissionais da educação.



Falta de política de valorização dos professores em todos os níveis.



Limitação de recursos financeiros.



Infraestrutura precária nas escolas.



Falta de conteúdo humanizado.



Alta distorção idade/série.



Fragmentação das políticas públicas educacionais.



Falta de atenção às diferentes formas de violência para com
estudantes e professores na escola, em todos os níveis.



Falta de responsabilidade da família na educação dos filhos.



Falta de uma gestão democrática na educação.



Acesso desigual a uma educação de qualidade, contextualizada numa
perspectiva inclusiva em todos os níveis de ensino.



Poucas vagas nas escolas de tempo integral.



Falta de acessibilidade nas instituições de ensino.
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EIXO

Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Dificuldade de inserção dos estudantes no mercado de trabalho.



Falta de integração entre empresas e secretarias municipais e
estaduais.



Pouca oferta de vagas de ensino superior.



Falta de planejamento nas escolhas dos campi universitários.



Inexistência de uma política estadual de assistência estudantil.



Baixo investimento em editais e demais instrumentos de apoio à
geração de negócios voltados para a Ciência, Tecnologia e Inovação.



Baixa capacitação de pessoas dentro do ambiente regulatório
envolvendo a Ciência, Tecnologia e Inovação.



Perspectivas conservadoras por parte do empresário em relação a
investimentos conjuntos para Ciência e Tecnologia.



Fragmentação das políticas públicas.



Falta de um sistema de integração entre produtores do conhecimento
de Ciência e Tecnologia na região do Cariri.



Pouco investimento financeiro.



Dificuldade no acesso aos instrumentos de captação de recursos.



Burocratização nos editais de incentivo.



Desvinculação de políticas públicas da parte da cultura/educação.



Poucas ações de políticas públicas de caráter intersetorial e de base
comunitária.



Falta de incentivo às identidades culturais do Cariri.



Falta de um fundo de cultura nos municípios da região.



Falta de conexão entre os níveis de ensino.



Lentidão da justiça por falta de estrutura e operadores.



Ineficiência na segurança pública.



Aumento da criminalidade na juventude urbana e rural.



Ausência de delegacias de plantão noturno e fim de semana,
principalmente na Delegacia da Mulher e regional.



Baixo efetivo para atendimento na zona urbana e rural.



Aumento da violência à pessoa idosa.



Ineficiência da estrutura do Corpo de Bombeiros para atendimento
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
integral aos municípios.

Ceará Saudável

Ceará Sustentável



Desvalorização dos profissionais de segurança pública.



Não utilização do saneamento básico.



Falta de saneamento na zona rural.



Água não tratada.



Ausência dos centros de zoonoses regionais.



Dificuldade de acesso a UTIs.



Falta de integração entre práticas de esporte e saúde.



Fiscalização deficiente da atenção primária.



Saúde mental enfraquecida (aumento do número de suicídios).



Não cobertura integral nas campanhas de vacinação.



Aumento dos usuários de drogas.



Inexistência de política consistente de energias renováveis na região.



Inexistência de gestão faunística.



Ineficiência de gestão da mata úmida.



Falta de planejamento dos loteamentos.



Ausência de manejo dos resíduos sólidos.



Carência de gerenciamento de resíduos sólidos.



Ineficiência na preservação de unidades de conservação.



Ameaça ao uso racional dos recursos hídricos.



Falta de investimento na educação ambiental.
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CENTRO SUL
EIXO

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixo conhecimento dos usuários sobre garantia de direitos e os
equipamentos de assistência social.



Insuficiência de profissionais para atender às demandas de toda a
região.



Má distribuição de recursos da assistência social, de forma
insuficiente e irregular.



Baixo conhecimento da importância da segurança alimentar.



Ociosidade e poucas oportunidades de emprego dos jovens na região.



Aumento da população de rua, fragilidade dos vínculos familiares e
aumento da violência contra idosos.



Políticas públicas de assistência defasadas e ultrapassadas.



Ineficiência na execução da política e do Programa de Aquisição de
Alimentos (período de execução, liberação de recursos e
burocratização).



Alto índice de gravidez na infância e adolescência.



Ineficiência dos órgãos de controle social.



Ineficiência das políticas de regularização fundiária.



Alta burocracia para o acesso a linhas de crédito para investimentos
na agricultura.



Pouco incentivos e oportunidades para geração de emprego e renda.



Insustentabilidade de muitas empresas por falta de conhecimento
(capacitação) na aplicação dos recursos.



Assistência técnica e extensão rural (Ater) e Assistência técnica e
extensão pesqueira e aquícola (Atepa) insuficientes e descontinuadas.



Poucos investimentos na área da agroindústria, aumentando a
informalidade.



Alta mortalidade em piscicultura intensiva em gaiola.



Baixos incentivos e atrativos para surgimento de pequenas e médias
indústrias.



Inadequação dos investimentos por não observar as potencialidades
locais.



Agricultura baseada apenas na agricultura sequeira (milho e feijão).



Pouco apoio e acesso aos programas de compras governamentais.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pouco acesso à terra por parte do pequeno agricultor devido a grande
concentração nas mãos dos grandes latifundiários.



Concentração da terra e meios de produção (recursos hídricos) nas
mãos dos grandes latifundiários.



Poucos incentivos para empreendedorismo, sobretudo na capacitação
e crédito.



Pouco ou nenhum aproveitamento do potencial turístico da região.



Falta de planejamento, capacitação
desenvolvimento das cadeias produtivas.



Falta de aprimoramento tecnológico voltado para a sustentabilidade
agrícola.



Poucos incentivos para o turismo ecológico, religioso e agroturismo.



Falta de políticas públicas para alavancar o comércio e serviços nos
municípios da região.



Falta de infraestrutura e insegurança das rodovias, dificultando o
transporte de pessoas e o escoamento da produção.



Pouco apoio para o cooperativismo e associativismo dos produtores
da agricultura familiar.



Pouca valorização, manutenção e fiscalização das rodovias.



Falta de revitalização dos rios e açudes da região (Rio Salgado).



Poucos incentivos e investimentos para permanência sustentável do
homem, jovens e mulheres no campo.



Inexistência de rotas turísticas e pouca visibilidade dos pontos
turísticos da região.



Baixa qualificação da mão de obra, aumentando a informalidade.



Pouco investimento para resolver a falta de água, elemento
indispensável ao desenvolvimento das cadeias produtivas.



Pouca aproximação e articulação do IFAN com as realidades locais.



Alta burocratização para o acesso ao crédito rural.



Ausência de indústria para o beneficiamento dos produtos
pesqueiros.



Fragilidade na fiscalização do programa Garantia Safra.



Concentração de indústrias na RMF, em detrimento de outros
municípios.



Uso inconsciente, insustentável e desordenado da terra e dos recursos

e

orientação

para

o
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
hídricos.

Ceará do Conhecimento



Salas multisseriadas por faltas de escola.



Infraestrutura escolar ineficiente.



Transporte escolar deficiente.



Poucas vagas nas escolas de tempo integral.



Ausência de formação continuada para os professores, gestores e
secretários escolares.



Falta de base acadêmica dos profissionais de educação.



Inversão de papéis no contexto escolar.



Desvalorização dos profissionais de educação.



Falta de equipamentos tecnológicos.



Falha na formação docente, que precisa ser repensada.



Deficiência de recursos voltados para a educação infantil.



Falta de capacitação dos agentes de apoio educacional.



Carência de vagas nas escolas profissionalizantes.



Falta de perspectiva de futuro dos alunos por falta de oportunidade
no mercado de trabalho.



Falta de parceria entre instituições públicas e privadas.



Professores desqualificados para o exercício do ensino.



Falta de oportunidades para os egressos do ensino profissionalizante.



Poucos cursos profissionalizantes focados nas vocações regionais.



Falta de base acadêmica dos profissionais de educação profissional.



Abertura de universidades privadas sem a devida capacitação
profissional.



Falha na escolha e avaliação dos profissionais de ensino superior.



Poucas vagas no ensino superior público no município de Icó e
municípios vizinhos.



Falta de base acadêmica dos profissionais de educação.



Falta de incentivo para jovens no campo da inovação científica.



Falta de equipamentos de tecnologia.



Fechamento do CVT, prejudicando o desenvolvimento local.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de parceria entre instituições públicas e privadas de CTI.



Falta de valorização e incentivo no contexto da cultura, considerando
as vocações locais.



Ausência do município de Icó no roteiro cultural e turístico.



Desvalorização e falta de reconhecimento do talento dos artistas
locais.



Falta de editais que abranjam todas as manifestações culturais da
região.



Falta de escolas de artes para exibição cultural a nível regional.



Pouca valorização dos profissionais de segurança pública e baixo
investimento em tecnologia para elucidação de crimes.



Morosidade nos julgamentos dos processos sociais.



Desequilíbrio na condução dos programas de segurança, priorizando
as ações ostensivas em detrimento das ações socioeducativas.



Inadequação na transferência de presos das cadeias municipais para
presídios regionais, sem estrutura para garantir a manutenção de
vínculos familiares e direitos.



Alto índice de acidentes de trânsito nas áreas urbanas e rurais.



Baixa permanência dos juízes, promotores e defensores públicos nos
municípios.



Despreparo dos agentes de segurança para enfrentar os problemas
atuais de violência.



Falta de variedade nas modalidades esportivas nas políticas públicas
de esporte e lazer.



Má aplicação das atividades esportivas nas escolas e falta de
incentivo às categorias de base.



Baixa cobertura e ineficiência dos serviços de saneamento básico na
região.



Falta de saneamento básico no meio rural.



Insuficiência no atendimento à atenção secundária e terciária.



Alta mortalidade materna e infantil.



Escassez de leitos de UTI, em especial para os idosos.



Ineficiência do sistema de regulação.



Ineficiência da atenção básica, gerando altas demandas para as
unidades hospitalares.

Ceará Pacífico

Ceará Saudável
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EIXO

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ausência de fontes alternativas de energias renováveis.



Inexistência de aterro sanitário na região.



Falta de ações educativas para as queimadas, o desmatamento e uso
de insumos poluentes na agropecuária.



Ineficiência da infraestrutura ambiental.



Inexistência de coleta seletiva, bem como do destino final de
descartáveis.



Falta de políticas públicas voltadas para o lixo eletrônico.



Inexistência de unidades de conservação.



Ineficiência no cadastramento dos recursos hídricos.



Ausência de gestão faunística.



Ineficiência do controle dos recursos ambientais.



Inexistência de políticas públicas de reconhecimento da utilização
dos recursos naturais.



Dificuldade de acesso à água.



Fragilidade na intersetorialidade das políticas públicas de meio
ambiente.



Falta de políticas públicas de assistência ao homem do campo, no
período de seca.



Pouca sensibilização da sociedade quanto ao uso racional dos
recursos hídricos.



Falta de controle do uso da água subterrânea.
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GRANDE FORTALEZA
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Aumento da obesidade em todas as faixas etárias pela alimentação
inadequada e ultraprocessada.



Fragilidade dos vínculos familiares.



CRAS com estrutura inadequada para o atendimento aos usuários.



Não conhecimento da real necessidade das populações vulneráveis.



Grande número de famílias extremamente pobres, sem possibilidade
de ascensão e garantia de direitos e sem acesso aos serviços
essenciais básicos.



Aumento da população usuária de substâncias psicoativas.



Desconhecimento das famílias em relação às políticas e serviços
relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional e políticas
socioassistenciais.



Programas de habitação não atendem à população que realmente
necessita.



Aumento do déficit habitacional.



Infraestrutura dos conjuntos habitacionais de qualidade inferior
comprometendo a segurança e qualidade de vida da população.



Deficiências nas políticas, não atendendo às reais demandas da
população.



Política de inclusão no mercado de trabalho insuficiente para a
população vulnerável.



Ausência de registros dos imóveis.



Ampliação das áreas urbanas em detrimento de áreas rurais.



Pouco investimento e má gestão dos recursos para assistência técnica
e extensão rural.



Descontinuidade e falta de universalização das políticas públicas de
agricultura familiar e agronegócio.



Pouca valorização do conhecimento de campo.



Tratamento não diferenciado da agricultura em relação ao campo.



Permanência da extrema pobreza rural.



Concentração social e espacial da riqueza.



Baixa sustentabilidade no desenvolvimento econômico devido à

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
dilapidação do patrimônio natural.


Desorganização de competências nas execuções de atividades
técnicas e desvalorização do profissional que presta o serviço.



Deficiência da logística do campo.



Poucos dados e desatualizados.



Pouco incentivo para o desenvolvimento local (vocações de bairros).



Pouco aproveitamento dos potenciais da indústria para exportação
através do Porto do Pecém.



Desconexão entre a política industrial e a universidade.



Baixa produtividade do trabalho devido ao padrão tecnológico
rudimentar.



Falta de política pública ampla para atendimento aos empreendedores
e atividades informais.



Oferta limitada de capacitação profissional.



Pouca integração e deficiência nas organizações produtivas.



Deficiência ou ausência da educação empreendedora na educação
formal.



Pouca integração das instituições públicas para atender os setores.



Pouca efetividade na política de economia solidária.



Precariedade das novas formas de prestação de serviços.



Falta de credibilidade jurídica para investimentos no setor.



Poucas políticas de sustentabilidade do turismo na área pública e
privada.



Pouco incentivo ao turismo rural.



Espaços urbanos desqualificados (para gerar fluxo econômico) em
comunidades locais.



Deficiência na mobilidade urbana inclusive noturna.



Iluminação pública deficiente.



Carência da infraestrutura viária rural (dificuldade de escoamento da
produção).



Piscicultor e agricultor possuem pouca capacidade
desenvolvimento da atividade (conhecimento técnico).



Baixa valorização da atividade de pesca artesanal.

de
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Modais de transporte público urbano não atendem a demanda.



Escassez de condições de acessibilidade para pessoas com
deficiência nas instituições de ensino (arquitetura, intérprete e
tecnologias assistivas).



Ausência de investimento na infraestrutura.



Faltam profissionais nas bibliotecas escolares.



Evasão e falha de orientação para ingresso na escola.



Aperfeiçoamento do ensino, capacitação dos professores (mestrado e
doutorado).



Falta de inclusão da disciplina de Libras.



Currículo escolar defasado.



Falta de introdução à profissionalização no oitavo e nono ano.



Falta de conexão escola x sociedade.



Pouco incentivo à educação empreendedora.



Descontinuidade das ações do estado.



Pouca comunicação, coordenação e articulação entre os setores do
governo.



Pouco incentivo à retenção de talentos locais.



Ausência de política de comunicação de difusão do conhecimento
através dos meios de comunicação do Estado e da mídia alternativa
popular.



Distanciamento entre CTs do Estado - Etice e universidades e os
municípios.



Falta de incentivo a universalização das fibras óticas nos municípios.



Ausência de políticas públicas para extinguir o analfabetismo digital.



Falta de integração com ícones/personalidades
nacional/internacional da Indústria 4.0.



Pouco investimento em pesquisa (bolsas).



Escassez de parcerias com iniciativas privadas em Ciência,
Tecnologia e Inovação.



Falta de formação de professores e intérpretes e tradutores de Libras.



Pouca conscientização da cultura local.



Escassez de investimentos na política do livro e da leitura.

Ceará do Conhecimento

em

nível
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EIXO

Ceará Pacífico

Ceará Saudável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Escassez de investimentos culturais para deficientes.



Baixo investimento nas políticas culturais, especialmente na Cultura
Viva.



Deficiência na intersetorialidade de políticas do Ceará do
Conhecimento.



Falta de cultura voltada para a comunidade surda.



Má distribuição de recursos na política de Cultura e Arte.



Ociosidade (nem estudam, nem trabalham) dos jovens levando ao
recrutamento pelo tráfico.



Falta de segurança nos conjuntos habitacionais com a expulsão da
população pelas facções, aumentando o déficit habitacional.



Escassez de condições de acessibilidade para pessoas com
deficiência (arquitetura, intérprete e tecnologias assistivas).



Aumento do genocídio, feminicídio, LGBTfobia, jovens da periferia,
idosos, povos e comunidades tradicionais em todo o estado do Ceará.



Abordagem preconceituosa dos agentes de segurança em relação às
populações vulneráveis.



Morosidade dos projetos judiciais.



Alto índice de incidência de jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, com baixo índice de socialização.



Sobrecarga de trabalho e estresse dos agentes de segurança.



Superlotação do sistema penitenciário impossibilitando a triagem
entre presos provisórios e condenados.



Ligações clandestinas nas redes de drenagem pluvial.



Infraestrutura de saúde deficitária.



Mau planejamento da distribuição dos equipamentos esportivos e
gestão não democrática.



Má utilização de espaços públicos de esporte e lazer.



Falta de incentivo para a dimensão da formação.



Deficiência no atendimento terciário e especializado para idosos.



Programa Saúde da Família precarizado.



Pouca atenção para grupos exclusos da sociedade como autistas,
síndrome de down e pessoas deficientes.
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Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ineficácia da limpeza e tratamento de lagoas, rios e canais.



Pouca urbanização dos rios e riachos.



Pouco tratamento, aproveitamento e reúso da água de córregos,
lagoas etc.



Poluição e aterramento dos recursos naturais.



Baixo aproveitamento da água da chuva.



Pouco investimento em tecnologia hídrica.



Uso irracional da água e desperdício pela população e órgãos
responsáveis.



Gestão inadequada das políticas de utilização dos recursos hídricos.



Baixo aproveitamento de outras fontes de energia sustentável (eólica
e solar).



Descarte inadequado de resíduos sólidos e ineficácia de fiscalização
desse descarte.



Ocupação irregular das áreas de preservação ambiental pelos
construtores.



Ineficiência na fiscalização das indústrias.



Falta de controle sobre os novos loteamentos.



Ineficácia das ações de educação ambiental para a população.



Predominância dos interesses econômicos em detrimento das
necessidades sociais e ambientais.
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Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ineficiência na disponibilidade de pessoas qualificadas nos órgãos
públicos para atender as demandas das pessoas com deficiências
(visual e auditiva).



Infraestutura inadequada dos órgãos públicos para atender as
demandas do publico LGBT.



Ausência de política estadual de habitação para a população de baixa
renda.



Baixa oferta de produtos em quantidade, qualidade e diversidade que
assegurem garantia alimentar e nutricional.



Pouca disponibilidade de acesso da população as estes produtos
(agroecológicos).



Deficiência da política de inclusão social no que diz respeito à
avaliação e controle necessário para priorização do acesso dos grupos
vulneráveis e/ou PCD.



Baixa qualidade na inclusão dos PCD na sociedade (estrutura dos
equipamentos públicos e qualificação dos profissionais).



Distanciamento dos grupos vulneráveis em relação aos agentes
públicos.



Falta de assessoria jurídica na regularização fundiária.



Ineficiência da política de aquisição de alimentos voltados para
inserção de produtos da agricultura familiar.



Fragmentação e descontinuidade das políticas para reinserção dos
egressos do sistema prisional e socioeducativo.



Baixo estímulo para atração de novas indústrias para geração de
empregos, melhoria da eficiência e acesso a novas tecnologias.



Pouco incentivo e planejamento para o fomento do
empreendedorismo no artesanato e outras atividades com foco nas
vocações locais.



Pouca valorização da importância dos produtos advindos da
agricultura familiar.



Insuficiência nos serviços de assistência técnica e extensão rural,
pesqueira e aquícola (capacitações e orientações a produtores,
assentamentos e comunidades tradicionais).



Degradação das vias de acesso entre campo e cidade dificultando o
escoamento da produção e mobilidade das pessoas na prestação de
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SITUAÇÕES-PROBLEMA
serviços.

Ceará do Conhecimento



Inexistência de planejamento urbano para mobilidade social.



Dificuldade de integração e planejamento deficiente dos setores da
economia para realização de negócios.



Dificuldade de acesso à assessoria técnica e gerencial para o
agronegócio adequada à sua realidade.



Desenvolvimento insustentável (uso e má distribuição da água,
pouco diálogo) na aquicultura, afetando sua cadeia produtiva.



Fiscalização e gestão insuficiente para uso adequado dos recursos
hídricos na produção aquícola e agronegócio.



Ausência de rotas turísticas, pouco incentivo e promoção dos
destinos com foco nas suas regionalidades e turismo rural.



Centralização nos investimentos e promoção apenas no turismo sol e
praia (priorizando canoa quebrada).



Desarticulação entre os governos estadual e municipal para captação
de projetos.



Carência na oferta de cursos de formação nas áreas agrárias/artesão,
de acordo com as potencialidades locais.



Desvalorização da mão de obra qualificada por parte dos
empregadores.



Aumento do custo de vida local motivado pelo aumento do fluxo do
turismo.



Falta de governança no setor turístico, visando aumentar a proposta
de valor do cliente.



Degradação do espaço público e natural devido ao elevado fluxo do
turismo.



Má qualidade da educação básica.



Oferta insuficiente de vagas para educação tempo integral.



Famílias com vínculos fragilizados.



Falta de articulação entre as políticas públicas e equipamentos.



Evasão escolar.



Adoecimento
emocionais.



Baixa oferta de vagas para educação infantil.
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Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Transporte escolar inadequado.



Difícil acesso do aluno à escola (infraestrutura viária).



Infraestrutura e equipamentos das escolas são inadequados.



Oferta insuficiente de vagas em cursos profissionalizantes.



Pouca variedade de cursos ofertados.



Falta de mercado de trabalho para os alunos que terminam o curso
profissional.



Ausência de políticas de transporte para os estudantes do ensino
superior.



Oferta insuficiente de cursos superiores.



Poucas bolsas de pesquisa.



Falta de integração da ciência, tecnologia e inovação com as cadeias
produtivas locais.



Pouco fomento a projetos de desenvolvimento de tecnologias locais.



Poucos pesquisadores na região.



Aculturação do povo nativo.



Falta de equipamento de cultura.



Pouco incentivo a produção cultural.



Ausência de programas de fomento à arte e à cultura e à
transformação social.



Falta de espaços públicos informais para arte e cultura.



Dificuldades na atuação dos agentes de segurança na execução de
ações preventivas junto a população.



Deficiência na capacitação
(descontinuidade).



Aumento da violência contra os grupos mais vulneráveis (mulheres,
adolescentes, LGBT, idosos e negros).



Deficiência e ineficiência da segurança nas escolas públicas.



Desigualdade da atuação dos agentes de segurança pública nas áreas
rural e urbana.



Deficiência da instrumentalização virtual.



Baixa integração das políticas de prevenção para aproximação da
sociedade (in loco).

dos

agentes

de
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Ceará Saudável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Insegurança nas escolas para as pessoas surdas e com outras
deficiências impedindo a sua participação nas atividades escolares.



Despreparo dos agentes de segurança pública no trato com as pessoas
com deficiência.



Morosidade da justiça em atender as demandas das Pessoas com
Deficiências (surdos).



Insuficiência do saneamento.



Falta de estação de tratamento do esgoto.



Falta de conscientização/incentivo nas ligações domiciliares e redes
de esgoto.



Falta de implementação do sistema de drenagem.



Ausência de incentivos aos profissionais da atenção primária de
saúde.



Insuficiência do funcionamento nos postos de saúde.



Inexistência de hospitais-polo na região com ampla abrangência
médica e laboratorial.



Ausência de saúde alternativa (farmácia viva, fototerápico).



Demora excessiva no diagnóstico de doença (demora na marcação de
exames).



Dificuldade de fluxo ordenado na rede de atenção à saúde.



Falta de serviços de auditoria na saúde.



Falta de médicos especialistas.



Atendimento incorreto referente à política de humanização.



Funcionamento precário no hospital maternidade da região.



Precariedade no serviço de regulação de pacientes para hospitais
terciários.



Estrutura e atendimento precário do Caps.



Falta hospital veterinário.



Falta de acesso a atividades esportivas.



Desinteresse dos órgãos em desenvolver práticas esportivas.



Apoio insuficiente ao desenvolvimento de ações culturais e
esportivas.



Poucos espaços para lazer e esporte.
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Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Destinação inadequada do lixo.



Insuficiência na fiscalização e monitoramento do meio ambiente.



Falta educação ambiental.



Ocupação desordenada da zona costeira.



Chorume gerado pelo lixão de Aracati chega ao rio Jaguaribe.



Falta de aterro sanitário.



Inexistência de informação por parte dos órgãos de fiscalização do
meio ambiente.



Inexistência de esgotamento sanitário, afetando o meio ambiente.



Uso insustentável dos recursos naturais.



Legislação favorece a destruição do meio ambiente.



Avanço da ocupação das áreas do mangue e aluvião pelas atividades
econômicas.



Falta estudo científico para oferecer alternativas de manejo da
floresta caatinga (convivência com o semiárido).



Ocupação indevida em terrenos nas margens do Rio Jaguaribe.



Insuficiência de fiscalização do tráfego de veículos nas praias e
dunas.



Uso inadequado dos recursos hídricos.



Ausência de controle da qualidade da água do Rio Jaguaribe.



Poluição e assoreamento do Rio Jaguaribe.



Descontrole na captação de água.



Uso abusivo de agrotóxicos, contaminando os recursos hídricos.



Contaminação dos recursos hídricos pela destinação inadequada de
resíduos e efluentes.



Insuficiência na legislação da gestão dos recursos hídricos
subterrâneos.



Pouco investimento em energia solar.



Insuficiência em rede de distribuição dos parques eólicos.



Falta de incentivo à microgeração de energia solar.



Apoio à energia sustentável, em detrimento as energias limpas.



Insuficiência dos serviços de prevenção e combate a incêndios,
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SITUAÇÕES-PROBLEMA
salvamento, guarda-vidas e resgates (infraestrutura e baixo efetivo).
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LITORAL NORTE
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Poucos recursos financeiros para execução das políticas sociais.



Falta política pública para população LGBT.



Falta informação, formação e reaproveitamento dos alimentos.



Pouco acesso da população na aquisição de moradia.



Diferença entre a teoria x prática no que se refere aos direitos
humanos e inclusão social.



Falta de inclusão de idosos, pessoas com deficiência, na locomoção
por falta de transporte público.



Pouco espaço de convivência / acessibilidade para os idosos.



Falta de fiscalização nas ruas para acesso de pessoas idosas e com
deficiência.



Necessidade de sensibilização/ humanização da sociedade.



Falta de um olhar diferenciado para as políticas sociais.



Ausência de uma campanha naturalizadora de aceitação social.



Escassez de recursos para segurança alimentar e investimentos na
agricultura familiar.



Dificuldade do acesso da população rural a seus direitos.



Baixa aplicação de leis dos Direitos Humanos.



Centralização de programas voltados para crianças e adolescentes.



Centralização dos projetos de habitação.



Inacessibilidade da população rural ao programa Minha Casa Minha
Vida.



Sistema viário acabado comprometendo o acesso a área turísticas.



Falta de ATEPA (Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e
Aquícola).



Falta de ATER na agricultura familiar.



Comércio dependente da folha de pagamento da prefeitura.

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades
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Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de incentivos na captação de novas indústrias.



Grandes investimentos em Jericoacoara em detrimento de outros
municípios da região.



Baixos investimentos em infraestutura e ausência de projetos na
aquicultura família e pesca artesanal.



Falta ordenamento (limitações) no atracamento das embarcações.



Falta de distribuição de sementes de hortaliças e verdura.



Falta de máquinas e equipamentos para irrigação.



Ausência de um centro para comercialização e distribuição dos
produtos da agricultura familiar.



Muita burocracia para o acesso a linha de crédito e para aquisição de
equipamentos e máquinas de irrigações.



Baixos subsídios para agricultura familiar.



Má distribuição dos equipamentos agrícolas e falta de gerenciamento
e acompanhamento dos mesmos.



Falta de investimentos para permanência dos jovens no campo.



Baixo investimento dos órgãos públicos em apoio às associações
comunitárias que trabalha na agricultura familiar.



Falta de orientações na prática de atividades agroecológicas e
sustentáveis.



Falta de integração de orientação das técnicas em laboratórios
existentes na região.



Desmotivação e falta de perspectivas na atividade docente.



Alto índice de analfabetos funcionais.



Mercado de trabalho escasso.



Excesso de burocracia e lentidão de processos da educação básica.



Escolas da educação básica
psicológicas modernas e outras).

vulneráveis

(drogas,

doenças
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Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Qualificação do professor em suas especificidades (violência e
disciplina).



Falta de estrutura física, laboratoriais e tecnológica.



Falta de equipamentos, espaços de leitura, acervos, internet e
arquivos digitalizados.



Desvalorização dos profissionais da educação.



Educação de jovens e adultos foi esquecida pelo município e pelo
estado.



Falta engajamento familiar na educação do indivíduo.



Baixa qualidade na Educação.



Ausência de investimentos e valorização nos projetos culturais.



Desvalorização dos agentes culturais.



Equipamentos culturais insuficientes (museus,
equipamentos nas diversas linguagens artísticas).



Falta de acesso a cultura (regionalizar as ações que acontecem na
capital).



Falta de pessoas capacitadas para inclusão dos alunos especiais.



Falta de universidades públicas nas pequenas cidades.



Insuficiência de cursos profissionalizantes de curta duração.



Falta de recursos para a realização da semana pedagógica.



Apoio logístico as visitas técnicas insuficiente.



Falta de fiscalização na área da Educação.



Insuficiência de transporte escolar.



Ausência de políticas publicas para atender crianças de 0 a 3 anos.



Inexistência de serviços regulares nas delegacias do município.

bibliotecas,
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Ceará Saudável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de delegacias plantonistas nos municípios.



Casos de abuso de poder por parte de agentes públicos de segurança.



Distanciamento do sistema de justiça para com a população com a
extinção das comarcas.



Inexistência de juízes.



Ausência de Defensor Público nos municípios.



Falta de recursos humanos e materiais no judiciário.



Falta de informação da população quanto ao trabalho da polícia.



Atitudes ostensivas e desumanas na transferência dos detentos para
outra localidade.



Falta de delegacia especializada para a mulher na região.



Momento de tensão na transferência dos detentos para outra
localidade.



Ineficiência na aplicação das leis e insegurança pessoal.



Ausência de uma unidade do Corpo de Bombeiros.



Fragilidade da assistência farmacêutico com foco das distribuição de
medicamentos.



Ausência de recursos financeiros e humanos direcionados ao esporte
e lazer.



Pouco acesso a água potável nas áreas rural e urbana.



Ausência de saneamento básico.



Ausência de serviços especializados de saúde.



Falta de projeto esportivos para jovens e adolescentes.



O atendimento em saúde não acontece de forma integrada.



Subfinanciamento da assistência farmacêutica.



Aumento de mortes prematuras por doenças não transmissíveis.



Necessidade de conscientizar a população a utilizar o saneamento
básico.



Ineficiência na conformação das redes de atenção a saúde.



Taxa de mortalidade alta por fatores externos.
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Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de projeto multidisciplinar do esporte.



Falta de profissionais de urgência e emergência.



Falta de projetos esportivos para pessoas com deficiência.



Ineficiência na atenção primária de qualidade.



Demanda reprimida por cirurgias eletivas.



Fragilidade na atenção mental.



Pouca disponibilidade de algumas especialidades.



Carência de academias nos espaços públicos.



Falta Samu na região.



Subfinanciamento dos hospitais polos.



Negligencia do estado nos consórcios públicos de saúde.



Dificuldade de especialidades médicas em nível terciário na região.



Dificuldade de acesso a atenção secundária na saúde bucal.



Falta de serviço de atenção terciário da saúde bucal.



Necessidade de acesso ao Centro de Orientação e Aconselhamento
Sorológico.



Falta de serviços de ações em vigilâncias sanitárias (aterro sanitário).



Carência na proteção dos corpos hídricos(lagos e lagoas).



Falta de efetividade no aproveitamento da infraestrutura de
saneamento.



Falta de divulgação do uso de energias limpas.



Inexistência de aterro sanitário.



Inexistência de planejamento regional de educação ambiental.



Falta de apoio estadual na preservação ambiental.



Falta de fiscalização na degradação do meio ambiente.



Falta de oferta de água equânime, principalmente na zona rural.



Ineficácia do acesso à água.
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Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Regularização fundiária incompleta ou não concluída.



Dificuldade de inclusão social para os regressos do sistema
penitenciário.



Retrocesso, no contexto atual, dos direitos de pessoas vulneráveis.



Dificuldade de reinserção de ex-usuários de drogas na sociedade.



Problema na demarcação de terras indígenas e violação dos direitos
indígenas.



Ineficiência de assistência a mulher, ausência de uma delegacia da
mulher.



Ausência de moradias para população carente.



Dificuldade de regularização/qualidade dos territórios quilombolas.



Fornecimento de alimentos que apesar de ser de baixo custo é de
baixa.



Necessidade de moradias melhores estruturadas.



População vulnerável em áreas de riscos.



Racismo estrutural e institucional dificulta a inclusão social do negro.



Carência de políticas públicas para a inclusão dos jovens no mercado
de trabalho.



Falta de capacitação dos agentes públicos no atendimento a
população negra, lgbt, indigena e quilombolas.



Dificuldade ao acesso as políticas públicas.



Baixos incentivos a produção agrícola.



Deficiência de emprego.



Redução na capacitação profissionalizante.



Baixo nível educacional dos atores.



Assistência técnica e extensão rural insuficiente e descontinuada para
agricultura familiares, assentamentos, reassentamentos, povos e
comunidades tradicionais.



Processo de regularização fundiária não concluído.



Alto uso de agrotóxicos.
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Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixo incentivo para o turismo.



Pouca atuação do estado em políticas para manutenção do jovem no
campo.



Baixa educação em políticas de sustentabilidade para o processo de
transição agroecológica.



Dificuldades para comercialização direta pelo o produtor rural.



Desigualdade na distribuição de projetos.



Baixa infraestrutura produtiva
(equipamentos e agroindústrias).



Baixo incentivo às cooperativas e associações para o acesso a
comercialização.



Manutenção e vias insuficientes aos pontos turísticos e para o
escoamento da produção.



Falta de políticas publicas efetivas que contemplem a cadeia
produtiva da agropecuária.



Baixa integração dos órgãos públicos e sociedade civil para o
desenvolvimento da cadeia produtiva agropecuária.



Deficiência na atração de indústrias e agroindústrias para região.



Baixo nível de atendimento do programa de distribuição de sementes.



Baixa articulação do governo do estado e municípios para programas
de convivência com o semiárido.



Carência de transporte e infraestrutura viária às escolas.



Infraestrutura deficiente das escolas.



Poucas vagas nas escolas de tempo integral de Ensino Fundamental e
Médio.



Insuficiência da diversificação de espaços de aprendizagem e
produção de conhecimento.



Educação especial carente de
infraestrutura para atendimento.



Baixa qualidade do ensino fundamental.



Insuficiência do nível de capacitação dos professores (inicial e
contínua).



Infraestrutura deficiente na área tecnológica nas escolas rurais.



Escassez de oportunidades de capacitação dos jovens para o primeiro
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emprego.

Ceará Pacífico



Vagas insuficientes para cursos de aperfeiçoamento para jovens.



Mão de obra subaproveitada pelas empresas da região (pouco
reconhecimento das empresas dos profissionais qualificados
disponíveis no mercado).



Pouca integração (articulação) entre a demanda dos cursos e as
empresas.



Poucas vagas para educação superior na área de tecnologia.



Vagas insuficientes para a educação superior.



Excesso de comercialização dos cursos superiores (por instituições
nem sempre reconhecidas legalmente).



Ausência de fiscalização das instituições de ensino privada.



Deficiência de capacitação dos gestores públicos para gestão
estratégica.



Poucos investimentos para construção sustentável.



Necessidade de fomento nas ações da cultura.



Pouca intersetorialidade entre as regiões.



Pouca informação sobre lançamento de editais e projetos de
financiamento cultural.



Poucos investimentos na cultura local.



Desvalorização da cultura.



Pouca articulação entre as instituições públicas para eventos culturais
(e insuficiência de espaços de produção e eventos).



Pouca valorização dos saberes populares.



Insuficiência de juízes para atender a demanda.



Ausência da delegacia da mulher na região.



Demora na resolução das causas judiciais



Insuficiência de policias nos interiores.



Desestruturação familiar.



Pouco rigor na aplicação das leis.



Encarceramento em massa da população negra.



Necessidade de otimização (recursos financeiros, humanos e
logística) para dar celeridade ao cumprimento da justiça.
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Ceará Saudável

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixo índice de cobertura de saneamento básico.



Ligações clandestinas na rede de coleta de esgotos.



Baixa oferta de profissionais na área de saúde da região.



Pouca oferta de água tratada para a população.



Dificuldade de acesso ao serviço de média e alta complexidade da
saúde.



Insuficiência da oferta de serviços relacionados ao esporte e
profissionais de educação física.



Desequilíbrio entre a oferta e a demanda referente ao atendimento de
média e alta complexidade.



Carência de atendimento na área materno-infantil.



Alto índice de acidentes automobilísticos na região.



Dificuldade na assistência farmacêutica com foco na distribuição de
medicamentos.



Pouco investimento no saneamento para os municípios de pequeno
porte.



Pouco investimento na diversidade esportiva.



Pouco incentivo das modalidades esportivas nas escolas.



Pouca intersetorialidade das políticas de saúde e educação.



Pouco incentivo as práticas alimentares quanto à prevenção e saúde.



Pouco incentivo ao uso de energia renováveis.



Fiscalização ineficaz do meio ambiente.



Falta de políticas de coletas múltiplas seletiva do lixo.



Retirada desordenada de recurso mineral dos rios, das bacias
hidrográficas.



Alto custo para o cidadão utilizar as energias renováveis.



Grande contaminação dos recursos hídricos por conta da política
ineficaz.



Ausência de gestão ambiental em alguns municípios.



Pouca intersetorialidade das políticas de meio ambiente.



Falta de políticas públicas e tecnologia para o reuso de água.



Pouca divulgação para o uso correto de água pelas famílias.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Uso desordenado de agrotóxicos.



Baixa qualidade das energias ofertadas da zona rural.
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MACIÇO DE BATURITE
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ineficiência das políticas voltadas aos adolescentes e jovens.



Falta de efetivação da regionalização dos serviços de alta
complexidade.



Ausência de regionalização dos serviços da média complexidade.



Descontinuidade e ineficiência do cofinanciamento dos serviços
socioassistenciais.



Ausência de política de habitação pelo Estado.



Poucos projetos direcionados a crianças, jovens, adultos, pessoas
com deficiência e LGBT.



Ausência de locais para abrigamento de idosos e situação de
violência e abandono.



Ausência de suporte aos municípios no projeto Família Acolhedora.



Presença de barreiras e falta de acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida, sobretudo nos prédios públicos.



Desconhecimento da existência dos serviços do Estado, por parte da
população mais vulnerável.



Falta de efetivação da política de segurança alimentar nutricional.



Redução dos recursos para os programas de aquisição de alimentos
(PAA e PNAE).



Curto período de execução dos programas PAA e PNAE.



Baixa articulação entre as setoriais para aquisição dos produtos da
agricultura familiar.



Paralisação dos processos regularização fundiárias no maciço de
Baturité.



Inexistência de sistema de recursos na região, dificultando o acesso
aos veículos comunitários e familiares.



Ineficiência das políticas públicas para adolescente (educação,
geração de emprego e renda).



Baixa iluminação na zona rural aumentando a violência.



Ineficiência da fiscalização de trânsito na região.



Capacitação insuficiente em gestão em turismo.



Baixos investimentos em políticas de atração em indústrias para

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
região.


Deficiência na exploração do potencial turístico da região.



Pouca formação e baixa integração entre secretarias de turismo dos
municípios da região.



Insuficiência na divulgação dos programas de
governamentais para os produtos da agricultura familiar.



Deficiência de sinalização nas vias de acesso aos pontos turísticas da
região.



Insuficiência em assistência técnica nos diversos níveis.



Pouca inovação tecnológica para o desenvolvimento da agricultura
familiar.



Baixa fiscalização nas compras governamentais.



Baixa capacitação dos jovens residentes no meio rural.



Orientação insuficiente para a aplicação do crédito rural.



Insuficiência na política de regularização fundiária e cadastro
ambiental rural.



Burocratização dos órgãos estatais na liberação da licença ambiental
para exploração da terra.



Uso abusivo e inadequado de agrotóxicos.



Baixos incentivos aos grupos produtivos da agricultura familiar
(jovens, mulheres).



Apoio insuficiente em tecnologias sociais.



Distanciamento da universidade dos grupos produtivos.



Pouca formação e baixa integração entre secretarias de agricultura
dos municípios e as instituições da região.



Êxodo rural elevado e pouca mão de obra no campo.



Pouco investimento no empreendedorismo local.



Baixos incentivos para agregar valores aos produtos da agricultura
familiar.



Baixo apoio do estado na construção de abatedouros nos municípios
da região.



Falta de fiscalização e acompanhamento do programa de aquisição
de alimentos.



Falta de programa de incentivos para os profissionais das ciências

compras
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
agrárias para aquisição de terras e produção).

Ceará do Conhecimento



Falta de indústria para o beneficiamento da produção de caju.



Falta de acesso das regiões várzea da abelha e da onça na época das
chuvas (ilhadas).



Avanço indiscriminado do agronegócio em detrimento da agricultura
familiar.



Burocratização dos órgãos estatais para o acesso do crédito rural.



Baixos incentivos nas explorações extrativistas.



Falta de política pública para criação e produção de abelhas sem
ferrão (meliponicultura).



Falta de estrutura para comercialização dos produtos da agricultura
familiar.



Insegurança do produtor rural e da produção (roubo).



Baixo apoio estadual na infraestrutura dos municípios na geração de
empregos.



Baixa qualificação na mão de obra para o trabalho na indústria.



Baixo investimento em mobilidade nas rodovias estaduais.



Descaso com a população referente à titularização das suas
propriedades em áreas de assentamentos e reassentamentos.



Falta de fiscalização nas margens do açude de Aracoiaba e rio Choró
(desmatamento).



Pouca oferta de emprego e empreendedorismo para o jovem.



Pouca valorização do comércio local.



Pouco incentivo na sucessão familiar rural.



Formação profissional distante dos arranjos produtivos locais.



Pouco conhecimento aos filhos de agricultores na educação
profissional.



Falta de ensino à distância.



Falta de integração entre a Universidade e os municípios.



Poucas instituições públicas de ensino superior.



Pouco investimento nos eventos culturais.



Pouca divulgação e mobilização deficiente para atividades culturais.



Desvalorização dos artistas locais.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de profissionais qualificados da área de TIC.



Equipamentos tecnológicos desatualizados.



Há uma deficiente relação entre escola e comunidade.



Material didático desatualizado.



Transporte escolar deficiente.



Má qualidade da merenda escolar.



Deficiência na gestão escolar.



Forte indicação política dos gestores públicos.



Pouca efetividade das políticas de inclusão de pessoas com
necessidades especiais.



Salas super lotadas; distorção idade-série.



Fracasso escolar no ensino-aprendizagem: evasão, abandono.



Falta de creches e escolas de tempo integral.



Currículo descontextualizados com a atualidade.



Infraestrutura escolar deficiente.



Pouco conhecimento dos estudos africanos.



Poucas vagas escolares no ensino médio.



Baixa capacitação para relações étnico-raciais.



Necessidade de instalação do curso de medicina.



Aumento do número de assaltos.



Baixo efetivo de policiamento na região.



Número elevado de facções, impedindo direitos de ir e vir da
população.



Grande número de crianças e adolescente envolvidos com facções.



Alta rotatividade de juízes, procuradores e defensores públicos
(insuficiência).



Despreparo de policiais na abordagem ao cidadão.



Ausência, por parte do estado, de profissionais (assistente sociais e
psicólogos) para dar suporte à justiça.



Precarização da estrutura da justiça e segurança (pessoal, física e
logística).



Ausência de delegacia especializada para atendimento a mulher e de

Ceará Pacífico
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
centros de referência.

Ceará Saudável



Ausência de iniciativas que aproximem a sociedade para as questões
de segurança.



Despreparo dos servidores das delegacias para o trato com os
vulneráveis (mulheres, idosos e LGBT).



Baixa resolução nos casos que entra nas delegacias (policia
investigativa).



Baixa frequência da ronda policial.



Mau posicionamento da unidade de bombeiro na região.



Precariedade nas condições de trabalho dos agentes da segurança
pública.



Articulação fraca dos agentes de segurança com as demais políticas
de combate ao tráfico de drogas.



Falta de ressocialização para presos e egressos do sistema prisional.



Inexistência de sistema de videomonitoramento na região.



Ausência de policiamento nos assentamento e comunidades rurais.



Despreparo e tratamento diferenciado ao cidadão pela classe social e
condições financeiras.



Falta de acessibilidade nas estruturas física da Justiça.



Falta de segurança nas escolas.



Falta do hospital universitário.



Deficiência no sistema de saneamento básico.



Atenção primária na saúde com baixa resolutividade.



Vigilância em saúde ineficiente.



Redes de atenção a saúde com fragilidade nos pontos de atenção,
dificultando a integralidade do serviço.



Vazios assistenciais em especialidades médicas.



Falta de espaço para realização de eventos de esporte e lazer.



Baixa disponibilidade de medicamentos compactuados no SUS.



Escassez de água potável para consumo humano.



Fiscalização deficiente nas licenças dos poços profundos.



Ausência de políticas de reuso da água.
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EIXO

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Insuficiência nas estações de tratamento da água.



Desperdício da água potável.



Poluição dos rios.



Meio ambiente desprotegido.



Fragilidade na educação ambiental.



Fiscalização ambiental deficiente.



Meio ambiente agredido por elementos tóxicos.



Destinação inadequada dos resíduos sólidos.



Coleta de lixo inadequada.



Falta de efetividade nas políticas de resíduos sólidos.



Desmatamento sem controle.



Uso inadequado de agrotóxicos.



Ausência de políticas de reflorestamento.



Falta de efetividade nas políticas de resíduos sólidos.



Excesso de queimadas (falta de controle).



Falta de conscientização ambiental da população.



Ineficiência de política efetiva de energia renovável.



Potencial inexplorado de uso de energia hídrica (microgeração).



Ausência de políticas públicas para incentivo à energia solar.



Comprometimento dos recursos
comercialização inadequadas.
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SERRA DA IBIAPABA
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de fiscalização na política sanitária/agrotóxico.



Falta de incentivo de plantação de orgânicos/alimentação saudável.



Elevado numero de crianças de 5 a 8 anos com obesidade e
desnutrição.



Falta de acesso a alimentação especifica para as pessoas com
problemas com câncer e outras doenças.



Elevação da violência em amplo contexto (mulheres, crianças,
idosos, LGBTs).



Falta de acessibilidade em equipamentos públicos e privados para
pessoas com deficiência.



Pouco equipamento para acesso a Assistência Social.



Aumento da mendicância e do trabalho infantil.



Falta de transporte escolar adequado.



Falta de fiscalização do setor de transporte publico.



Falta de planejamento urbano.



Falta de acesso a terra e a água



Falta de políticas publicas para população negra.



Extinção de culturas (pecuária e agricultura).



Burocracia estatal dificultando a formalização de produtores e
empreendedores.



Insuficiência da assistência técnica e extensão rural e alta
rotatividade dos agentes de ater (bolsistas).



Falta de incentivo ao agricultor (crédito rural / urbano).

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Dificuldades para comercialização das comunidades difusas.



Pouca integração dos meios de produção e das tecnologias.



Falta de responsabilidade com o desenvolvimento sustentável.



Falta
de
organização
dos
associativismo/cooperativismo.



Falta de políticas e oportunidades para os jovens permanecerem no
campo.



Baixa fiscalização para o meio ambiente (sustentabilidade).



Cidades da região com planos diretores defasados.



Falta de incentivos políticos para o turismo local e pouca integração
entre os municípios da região.



Baixa integração entre as prefeituras, perdendo força para atração de
investimentos.



Falta de incentivos para comercialização e aproveitamento do
excedente de produção.



Alto uso de agrotóxicos e baixa divulgação de tecnologias
alternativas.



Falta de regularização fundiária impedindo o acesso aos incentivos
(crédito rural).



Ausência de plano de mobilidade urbana para todos os municípios.



Desemprego na zona rural e baixa no comércio e crescente
criminalização (marginalização do jovem rural).



Alto custo para produção com crescente descapitalização dos
produtores.



Ausência de incentivos a agroindústria.



Baixa escolaridade dos agricultores.



Falta de políticas e crédito para culturas agroecológicas/orgânicas.
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EIXO

Ceará do Conhecimento

Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Precarização das rodovias e estradas vicinais dificultando
escoamento da produção e interligação entre localidades turísticas.



Falta de recursos para que instituições possam prestar seus serviços
públicos.



Inexistência de órgãos de pesquisa para agricultura e laboratórios de
análise para setor.



Educação infantil: falta de infraestrutura e recursos materiais,
qualificação profissional, não atende a demanda da região.



Escolas rurais: sucateadas e algumas desativadas, qualificação
insuficiente e falta de material.



Educação superior: pouca oferta de cursos, não atende a demanda,
cursos limitados.



Educação especial: falta de acessibilidade e qualificação dos
profissionais.



Educação básica - ensino fundamental: salas superlotadas, educação
descontextualizada, falta de formação dos profissionais, merenda
escolar, intolerância alimentar.



Educação profissional: não atende a demanda, não atende com cursos
de realidade local, dificuldades de formação de parcerias.



Educação do campo: falta qualificação adequada dos profissionais,
falta de transportes mais adequados aos alunos.



Educação família agrícola: modelo atual não atende as necessidades
regionais.



Falta de políticas para combate a violência doméstica / precariedade
no atendimento.



Elevação da violência sexual contra crianças e adolescentes
(pedofilia).



Falta de atendimento policial humanizado.



Falta de qualificação policial para atendimento.



Política voltada para encarceramento em massa e atendimento
ostensivo.



Falta de acesso a justiça gratuita (Defensoria).
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EIXO

Ceará Saudável

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Existência de casos latentes de corrupção por agentes públicos.



Falta de aparelhamento das comarcas (pessoas e equipamentos
adequados).



Precariedade nas instalações da Policia Civil.



Falta de interação institucional para tratar a problemática de
segurança pública local.



Ausência de unidades de corpo de bombeiros (só existe uma unidade
em Sobral).



Ausência de perícia forense.



Ausência de um atendimento especializado à mulher em situação de
violência.



Sistema de segurança publica que não acompanha a demanda.



Aumento da criminalidade por falta de emprego.



Pouca oferta de atenção saúde especializada ainda não tão resolutiva
na região destacando-se a urgência e emergência/ melhoras as
condições para cirurgias simples.



Falta de áreas verdes na parte urbana da região.



Pouco incentivo as práticas esportivas e melhoria de ambiente.



Falta de equipamentos para funcionamentos da UPA.



Falta da garantia ao acesso aos pacientes oncológicos na Santa Casa
de Sobral.



Sistema de saúde pouco integrado.



Dificuldade de acesso a água de consumo humano do meio rural.



Ausência de políticas de alimentação saudável nas escolas para
diminuir doenças crônicas.



Pouco estímulo às iniciativas de atividades esportivas.



Coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos (lixos a céu
aberto).
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de políticas combate ao câncer e de assistência aos pacientes.



Extinção da fauna e da flora.



Degradação ambiental crescente, principalmente no Açude do Jaburu
1.



Uso abusivo de agrotóxicos.



Perfuração de poços sem controle.



Degradação das nascentes e matas ciliares.



Loteamento em áreas de preservação indiscriminado principalmente
em área urbana.



Pouca gestão dos recursos hídricos da região.
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SERTÃO CENTRAL
EIXO

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Insuficiência dos recursos do cofinanciamento.



Insuficiência de vagas de trabalho para as pessoas capacitadas no
PAIF.



Baixa intersetorialidade das políticas públicas da rede
socioassistencial, segurança, saúde, educação, emprego e renda.



Discriminação em relação à população jovem da área rural e urbana
da periferia.



Centralização dos equipamentos da assistência social na área urbana
deixando a área rural sem nenhum equipamento.



Famílias em estado de extrema pobreza, alimentando-se apenas uma
ou duas vezes por dia.



Famílias com direitos humanos negados, como acesso a terra, água e
moradia.



Falta de autonomia financeira da mulher rural.



Falta de liberação de projetos para centro comunitário produtivo.



Baixa remuneração dos produtos da agricultura familiar.



Falta de política de preços mínimo (sobretudo no preço do leite para
o produtor).



Insuficiência de estímulos e incentivos financeiros para a produção
da agricultura familiar.



Pouco incentivo e alta burocracia para o desenvolvimento dos
pequenos negócios locais.



Limitações na geração de emprego e renda.



Baixa qualificação da mão de obra devido à oferta insuficiente de
cursos de capacitação em todos os setores da economia.



Alto custo dos insumos para produção agropecuária.



Deficiência, descontinuidade e ineficiência de assistência técnica e
extensão rural.



Alta rotatividade dos técnicos prestadores de assistência técnica e
extensão rural devido a forma de contratação.



Insuficiência de dados (levantamento de dados) em todos os
seguimentos para tomadas de decisões.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pouca disseminação da cultura empreendedora.



Insuficiência, ineficiência e descontinuidades das políticas públicas
nos assentamentos.



Baixo apoio para o acesso aos recursos hídricos para produção e
consumo.



Alto índice de violência no meio rural, dificultando o escoamento da
produção.



Uso indiscriminado de agrotóxicos.



Baixos incentivos para agroecologia.



Poucos investimentos e atrativos para estabelecimento de indústrias
nos municípios da região.



Baixos incentivos tecnológicos para pesca e aquicultura.



Baixa oferta de empregos e geração de renda.



Ineficiência na segurança para permanência e atração de agências
bancárias.



Precariedade das vias atrapalhando o escoamento da produção e
tráfico de pessoas.



Pouco conhecimento para uso de tecnologias alternativas.



Baixa exploração dos potenciais turísticos da região.



Poucos incentivos para culturas alternativas (ovinocaprinocultura,
apicultura etc.).



Baixa capacitação do produtor para produzir mais com menos custos.



Falta de investimentos no setor aquícola.



Dificuldades no acesso ao crédito para aquicultura e agricultura.



Deficiência na titularidade da terra.



Baixo apoio ao cooperativismo e associativismo.



Insuficiência de técnicos e burocracia para emissão de Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP).



Centralização e priorização dos investimentos
municípios em detrimento dos pequenos.



Pouca valorização dos produtos da agricultura familiar.



Pouco acompanhamento e fiscalização por parte do Estado deixando
os produtores de leite reféns de atravessadores.



Descontinuidade
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
comercialização de leite caprino.

Ceará do Conhecimento



Falta de incentivo à pesquisa voltada para os problemas da região.



Falta de parceria entre os setores público e privado para o
desenvolvimento da pesquisa cientifica e tecnológica.



Falta de estrutura para atender toda a demanda cultural da região.



Falta formação para gestores culturais do município.



Falta priorização no contexto da cultura.



Burocratização da política de editais de incentivo às artes.



Contradição dos recursos destinados à cultura.



Limitação do mapeamento cultural para atender às demandas no
contexto das vocações regionais.



Falta de integração entre os setores culturais.



Pouca divulgação e efetivação do mapa cultural na região.



Baixa valorização da produção cultural e artística da região.



Atraso no repasse dos editais.



Falta da mensuração da cadeia produtora cultural da região.



Infraestruturas inadequadas das escolas rurais e urbanas.



Pouca formação continuada dos profissionais de educação voltados
para atender a inclusão.



Falta de acessibilidade nas infraestruturas das escolas.



Carência de profissionais para garantir a inclusão educacional e
social.



Falta de vagas na educação infantil.



Carência de uma equipe multifuncional nas escolas.



Falta de material didático para professores.



Pouca formação continuada dos profissionais de educação voltados
para atender a inclusão.



Poucas vagas nas escolas de tempo integral.



Falta de integração entre família e escola.



Transporte escolar inadequado.



Falta de segurança nas escolas.



Pouco foco na formação cidadã.
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EIXO

Ceará Pacífico

Ceará Saudável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Falta de pesquisas constantes para a identificação para formação
profissional.



Pouca diversificação dos cursos.



Falta de curso de pós-graduação nas instituições publicas



Distanciamento entre as IES e o mercado de trabalho.



Infraestruturas precárias das universidades da região.



Falta de profissionais qualificados para inclusão.



Ausência de cooperação técnica entre as instituições de ensino
publica e privado voltado para a região.



Redução na oferta da educação à distancia.



Aumento da violência na região, tanto na área urbana quanto rural.



Aumento do consumo de drogas entre os jovens.



Baixo efetivo dos agentes de segurança para atender a área rural e
urbana.



Despreparo dos agentes de segurança no trato com a população
vulnerável.



Aumento da violência contra a mulher, em especial na área rural.



Lentidão no andamento dos processos judiciais.



Superlotação do sistema prisional na região.



Existência de delegacia da mulher somente em Quixadá, não
atendendo as demandas da região como um todo, bem como
plantonistas para atendimento 24 horas e finais de semana.



Ausência de atendimento especializado a criança e adolescente na
área da segurança na área rural.



Baixa resolutividade na atenção de média e alta complexidade.



Uso irracional das tecnologias de saúde.



Dificuldade de acesso a exames de média e alta complexidade.



Dificuldade de a atenção primária ordenar o cuidado.



Deficiência na aplicação dos protocolos por parte dos profissionais
da saúde.



Falta de políticas públicas voltadas para idosos.



Fragilidade na política de educação permanente em saúde.

.
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EIXO

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Dificuldade de logística para implantação de prontuários eletrônicos.



Ausência do estado na gestão dos consórcios públicos em saúde.



Uso abusivo de drogas.



Sistema de drenagem ineficiente e falta de projetos.



Falta de ações de financiamento para o sistema de saneamento
básico.



Falta de políticas públicas voltada para o abastecimento de água de
qualidade.



Ausência da prestação de serviços de esgotamento sanitário.



Ausência de equipamentos para prática esportiva de forma segura.



Carência de recursos humanos nos equipamentos de esporte e lazer.



Poucos projetos voltados para utilização de energia solar.



Dependência de apenas uma matriz energética.



Falta de investimento em outras fontes de energia (renováveis).



Ausência de gestão de resíduos sólidos / coleta seletiva e aterros
sanitários.



Falta de cultura de preservação e consciência ambiental.



Falta de políticas públicas visando o combate a degradação do meio
ambiente.



Ausência de políticas públicas visando gestão e uso racional dos
recursos hídricos.



Uso demasiado de produtos químicos e ausência de pontos de coleta.



Falta de políticas públicas de fiscalização e sistemas de punição com
relação aos rios e afluentes.
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SERTÃO DE CANINDE
EIXO

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixa cobertura e baixa eficiência do programas sociais.



Dificuldade de atendimento da rede assistencial.



Falha da assistência aos assentamentos estaduais. Conflitos entre
assentamentos e gestão doa assentamentos.



Incompletude das ações georreferenciamento e cadastramento para
regularização fundiária.



Elevada quantidade de agricultores sem posse da terra.



Falta de integração das políticas públicas.



Ineficiência na prestação de serviços socioassistenciais na área rural.



Fragilidade de implementação do programa de transferências de
renda (beneficiário fora de perfil).



Ineficiência das políticas de direitos (negros, LGBT e povos e
comunidades tradicionais.



Baixo efetividade das políticas de acesso a terra na região.



Alto índice de desemprego.



Alto número de jovens na ociosidade, devido a falta de oportunidade
na educação e baixo incentivo.



Estradas com baixa qualidade, prejudicando o escoamento da
produção.



Ineficiência da política de preços mínimos, comprometendo a renda
do produtor.



Falta de continuidade das ações nas políticas de desenvolvimento
econômico (empreendedorismo, agronegócio, artesanato, turismo e
infraestrutura).



Baixo acesso a tecnologias que permitam melhor convivência com o
semiárido.



Poucas indústrias para geração de emprego e renda.



Baixa divulgação das políticas de desenvolvimento econômico no
meio rural.



Precariedade na infraestrutura de mobilidade e sinalização nas áreas
urbanas e rurais.



Burocratização comprometendo o acesso a formalização dos
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
empreendedores locais.

Ceará do Conhecimento



Má distribuição e limitações no acesso das políticas públicas no
campo (comercialização e compras governamentais).



Baixa valorização dos costumes e culturas tradicionais na produção
agropecuária.



Excesso de burocracia no acesso aos projetos direcionados ao
homem do campo.



Desvalorização e baixo reconhecimento da importância do homem
do campo para economia da região.



Precarização e baixos investimentos no trabalho dos agentes de
assistência técnica e extensão rural.



Descontinuidade, alta rotatividade e vulnerabilidade dos serviços de
extensão no campo.



Baixos investimento na captação e armazenamento hídrico na região.



Ausência de políticas estaduais de aquisição e disponibilização de
grãos para alimentação animal.



Deficiência em políticas públicas de comercialização dos produtos
agrícolas.



Pouco investimento e divulgação das políticas de formação
agroecológica para o produtor.



Baixos investimentos para produção com foco nas mulheres e jovens
do campo, levando ao êxodo rural.



Ausência de assistência técnica e extensão rural nos assentamentos,
comunidades e povos tradicionais.



Uso abusivo e
agroindustriais.



Pouco investimento do fundo para a agricultura familiar.



Precariedade na infraestrutura das escolas municipais e estaduais.



Má priorização dos recursos na área educacional.



Infraestrutura tecnológica e laboratorial precária.



Qualificação ineficiente de professores para uso das novas
tecnologias.



Poucas vagas nas escolas de tempo integral.



Ausência de cursos preparatórios para ingresso ao ensino superior.

indiscriminado

de

agrotóxicos

e

insumos
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EIXO

Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pouco investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação.



Falta de um órgão responsável na área de Ciência, Tecnologia e
Inovação.



Oferta reduzida de cursos profissionalizantes.



Pouco investimento na área profissional.



Acesso restrito dos profissionais da cultura nas instituições de ensino
básico.



Pouco incentivo aos pontões e pontos de cultura da cidade e região.



Pouca diversificação cultural das atividades coletivas na cidade e
região.



Pouco planejamento / mapeamento dos pontos culturais municipais.



Pouca disseminação das manifestações culturais do município.



Excesso de burocracia do acesso aos editais de cultura.



Falha na comunicação e acessória técnica da demanda dos projetos
culturais.



Oferta reduzida de cursos superiores e vagas na região.



Declínio gradativo nos investimentos na educação superior.



Poucas instituições públicas de ensino superior.



Poucas oportunidades de inserção dos alunos no mercado de
trabalho.



Poucos programas de estágio no setor público e privado.



Precariedade nos transportes para as instituições de ensino superior.



Falta de equipamentos e profissionais preparados para conduzir de
melhor forma o processo de ensino-aprendizagem para pessoas com
deficiência.



Insuficiência de policiamento, sobretudo nas áreas de maior atuação
de grupos criminosos.



Receio da população em colaborar com os policiais.



Insuficiência de integração entre os órgãos da segurança pública,
assistência social e saúde.



Insuficiência de divulgação das ações e serviços do governo.



Morosidade dos processos na justiça.
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EIXO

Ceará Saudável

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Setores corrompidos em algumas instituições.



Falha na distribuição espacial os agentes de segurança pública.



Deficiência no acesso gratuito à justiça.



Deficiência no enfrentamento da violência contra a mulher.



Insuficiência na política voltada à prevenção e uso de drogas.



Quantidade insuficiente na distribuição de medicamento em relação à
demanda da população.



Pouco apoio aos hospitais de pequeno porte para garantia da oferta
dos serviços de saúde aos municípios.



Escassez de profissionais e de insumos nos serviços de saúde.



Atenção precária á saúde do trabalhador.



Pouca educação em saúde para a população.



Escassez de espaços públicos para práticas esportivas.



Pouca diversidade de espaços destinados a prática de esporte e lazer.



Alto consumo de produtos contaminados com agrotóxicos.



Pouco acesso da população aos serviços de saúde.



Pouca ênfase quanto à promoção e prevenção à saúde nas escolas.



Baixa cobertura de saneamento básico.



Pouco incentivo ao esporte e lazer na região.



Precariedade das estruturas destinadas à prática de esportes nas
escolas.



Falta de estrutura voltada à acessibilidade para pessoas com
deficiência.



Pouca atenção à saúde física e mental da população.



Alto índice de sedentarismo.



Acesso precário aos serviços na atenção da média e alta
complexidade.



Inexistência de aterros sanitários para destinação adequada do lixo.



Práticas inadequadas por parte da população quanto ao destino do
lixo.



Escassez e má distribuição de água de qualidade para o consumo
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SITUAÇÕES-PROBLEMA
humano.


Pouca arborização nos municípios da região.



Pouca prática e pouco incentivo de reciclagem do lixo coletado.



Existência de esgotos a céu aberto.



Ocorrência frequente de queimadas.



Baixa cobertura do saneamento básico.



Baixa consciência sobre a sustentabilidade na relação entre
agricultores e os espaços onde vive.



Baixa conscientização da população quanto ao uso racional da água.



Políticas insuficientes quanto ao reuso da água.



Pouco cuidado com as fontes de recursos hídricos.



Desmatamento descontrolado para produção ilegal de carvão.



Práticas inadequadas quanto ao plantio e cuidado com árvores.

SERTÃO DE SOBRAL
EIXO

Ceará Acolhedor

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pessoas em situação de rua, principalmente usuários de droga,
travestis e pessoas fora do mercado de trabalho.



Fluxo de jovens saindo do campo para centros urbanos em busca de
trabalho.



Pouco incentivo na agricultura familiar, desenvolvimento local e
agricultura sustentável.



Fiscalização inadequada na ocupação de territórios.



Falta de implementação de políticas públicas.
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EIXO

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Inconsistência na produção de habitação de interesse social e de
baixa qualidade.



Falta de inclusão de negros na esfera social.



Infraestrutura urbana não acompanha a produção.



Acessibilidade ineficiente.



Pouca participação da população na parte urbanística.



Famílias desassistidas em sua integralidade.



Deficiência na assistência ao idoso.



Pouca padronização das calçadas.



Casos de pouca inclusão de pessoas com necessidades especiais.



Centralização de programas sociais em sobral, desassistindo os
outros municípios.



Ineficiência da gestão de assistência social.



Assistência social pouco valorizada e poucos recursos financeiros.



Pouca disseminação das políticas sociais na região.



Déficit habitacional.



Quantidade de Creas inadequada para suprir a demanda.



Aumento do número da obesidade infantil (0 a 5 anos).



A maioria que estão em distorção a idade/série são negros.



Problemas sociais ocasionados pelo crescimento desordenado.



Falta de alimentação das crianças em casa.



Casos de trabalho infantil.



Inexistência de políticas de longo prazo, baseadas em diagnósticos
amplos e conectados aos aspectos sociais, econômicos e ambientais.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Não implementação do plano de desenvolvimento territorial
existente.



Desarticulação entre os municípios, políticas públicas e instituições
para o desenvolvimento regional



Deficiência na identificação de vocações e oportunidades da região.



Deficiência no dimensionamento e posicionamento estratégico das
atividades agropecuárias para as economias dos municípios da
região.



Deficiência de estratégias inovadoras e pesquisas agropecuárias e
aquícolas para geração de renda no meio rural.



Deficiência na política voltada para atração de investimentos e
geração de emprego e renda para fomentar no mercado de trabalho.



Baixa qualificação de operadores no setor turístico e dos demais
setores (trabalhadores acima de 40 anos).



Baixo grau de atuação e organização em associativismo e
cooperativismo e redes de produtores.



Deficiência no aproveitamento das vocações turísticas da região
(divulgação, rotas turísticas, integração entre os municípios,
aparelhamento, dentre outros).



Fechamento de unidades de SINE/IDT na região, dificultando a
emissão de documentos necessários a inserção no mercado de
trabalho e ocupação de vagas e empregos ofertados.



Baixo conhecimento para acesso as plataformas e tecnologias por
parte da sociedade em geral.



Enfraquecimento no apoio ao desenvolvimento das cadeias
produtivas da agropecuária.



Centralização de políticas públicas no município de Sobral.



Insuficiência no apoio para as iniciativas de economias solidárias e
de agroecologia.



Insuficiência nos equipamentos de apoio aos mercados dos produtos
da agricultura familiar e do agronegócio (abatedouros, matadouros,
selos de inspeção e certificação solidária).



Deficiência em assistência técnica rural- ATER, assistência técnica
81

EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
na pesca e aquicultura- ATEPA de forma continuada e de qualidade.

Ceará do Conhecimento



Centralização no município de Sobral da infraestrutura viária.



Dificuldade no acesso as linhas de crédito devido sobretudo a
burocracia estatal (assentamentos e comunidades rurais).



Baixo incentivo para o desenvolvimento do turismo rural.



Deficiência por parte dos órgãos responsáveis por programas de
acesso a terra e regularização fundiária e do Cadastro Ambiental
Rural dos Assentamentos Estaduais, sobretudo para povos e
comunidades tradicionais (PCTs).



Uso indiscriminado e irresponsável de produtos agroquímicos.



Má distribuição fundiária.



Desarticulação das políticas públicas gerando a criação de elefantes
brancos.



Carência de políticas públicas para fixação do jovem rural no campo.



Baixo nível de informações e estímulo aos produtores de tecnologias
alternativas para o processo de produção agroecológica.



Falta de estrutura que possibilite análises de água, solos e plantas.



Formação e qualificação dos professores ineficientes.



Recursos insuficientes.



Deficiência na capacitação empreendedora.



Baixo incentivo à inovação.



Baixo incentivo à ciência e produção.



Pouco investimento na tecnologia e inovação.



Baixo incentivo à pesquisa voltada para realidade local.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Currículo escolar pouco atraente.



Infraestrutura inadequada (E.F).



Infraestrutura com baixa acessibilidade.



Pouca inclusão digital dos alunos.



Gestão escolar ineficiente (lotação política).



Formação dos profissionais não adequada para enfrentar os
problemas sociais (violência).



Distância acentuada dos pais na escola de seu filho.



Currículo enxuto voltado somente para português e matemática.



Formação continuada dos profissionais insuficiente.



Pouco interesse dos alunos para o conhecimento.



Pouca integração entre família e escola.



Necessidade de vagas na educação de tempo integral.



Currículos não voltados para inovação.



Pouca inovação tecnológica voltada para os problemas sociais locais.



Falta de elo entre Universidade, empresa e sociedade.



Falta de equipamentos culturais nos municípios da região.



Pouca divulgação dos equipamentos culturais de Sobral.



Encarceramento de jovens negros e pobres.



Inexistência de estratégias de reinserção de presos na sociedade, com
foco na capacitação profissional e educacional.



Insuficiência de profissionais para atuar no âmbito prisonal: agentes
prisonais, médicos, psicologos, farmacêuticos.



Inexistência de acompanhamento psicosocial de profissionais do

Ceará Pacífico
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SITUAÇÕES-PROBLEMA
âmbito prisonal.

Ceará Saudável



Adoecimento dos profissionais do âmbito prisional.



Inexistência de unidades de bombeiros em outros municípios da
região.



Escassez de aparelho público do judiciário (recursos humanos e
financeiros).



Pouca ocupação da população em espaços públicos em virtude da má
qualidade.



Menos espaços públicos.



Insuficiência de políticas de prevenção a violência.



Conflitos de facções.



Pouco investimento em inteligência.



Centralização dos investimentos em segurança pública em Sobral.



Insuficiência de delegacias de segurança pública no Sertão de Sobral.



Morosidade no trâmite dos processos judiciais.



Aumento da criminalidade dos jovens.



Pouco auxilio à família dos presidiários.



Insuficiência de assistência material aos detentos.



Alta taxa de acidentes decorrentes por motocicletas.



Ausência de segurança ostensiva.



Carência de equipamentos adequados para prática de esporte.



Carência de saneamento básico nos espaços rurais e, em uma grande
maioria da zona urbana, em muitos lugares a população utiliza fossa
séptica.



Carência do profissional de saúde bucal.



Atendimento aos usuários não é suficiente, as demandas
humanizadas deficiente, ausência de profissionais especializados,
deficiência na assistência farmacêutica.



Desequilíbrio na demanda de especialistas (exemplo urologista).
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SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ausência de manutenção dos equipamentos.



Interrupção dos tratamentos não garantindo a integralidade do
atendimento.



Deficiência dos campos de várzea.



Insuficiência do Samu para as reais necessidades da região.



Ausência de profissionais nas academias nos espaços públicos.



Carência de investimento em equipamentos e profissionais para
qualificar as práticas de esportes e lazer, treinamento de atletas,
campeonatos regionais.



Insuficiência de oferta de procedimentos especializados, não atende à
demanda da região.



Insuficiência de recursos humanos na área de saúde nos serviços
estaduais, baixa remuneração.



Acesso reduzido às populações de poder aquisitivo baixo ao serviço
de saúde.



Qualidade deficitária de assistência dos serviços de saúde.



Subutilização da vila olímpica e insuficiência na formação de atletas.



Falta de atenção à saúde bucal no âmbito terciário.



Carência de uma qualificação de profissionais para fazer uma
abordagem a pessoas LGBT.



Baixo incentivo à prática de esportes nas universidades.



Carência de incentivo do Estado ao estabelecimento dos Planos de
Saneamento Municipais.



Ausência / deficiência do abastecimento de água para o consumo
humano.



Insuficiência de políticas da construção de cisternas.



Alta taxa de suicídio decorrente da carência da assistência social.
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EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Deficiência de um tratamento multiprofissional do serviço
especializado, no atendimento aos pacientes portadores de
hemoglobinopatia e coagulopatias.



Dificuldade de exames complexos e cirurgias eletivas.



Equipamentos sucateados.



Ineficácia dos hospitais para materno-infantil.



Tratamento inadequado da água para o consumo humano.



Subfinanciamento e subutilização do HRN de acordo com sua
capacidade.



Ausência de alternativas para as populações rurais para ter o acesso
ao saneamento rural.



Insuficiência na educação ambiental.



Inoperância para a coleta seletiva de lixo.



Pouco investimento do Estado para a política de uso de energias
alternativas.



Pouco incentivo para criação de unidades de conservação.



Ausência de tecnologia na construção civil para projetos de energia
sustentáveis.



Insuficiência na oferta de água bruta para o atendimento dos usos
múltiplos em ano de escassez.



Insuficiência/ineficácia em fiscalização em recursos hídricos.



Insuficiência na orientação dos usuários no processo de
regulamentação de uso de água bruta e construção de obras hídricas.



Insuficiente política de incentivos à aquisição de métodos de
irrigação sustentáveis.



Desatualização do Plano de Bacias (Acaraú e Coreaú).



Insuficiência das políticas de proteção dos recursos hídricos.

Ceará Sustentável
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SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixo incentivo da melhoria da política de irrigação.



Pouco incentivo em tecnologias sociais para o desenvolvimento no
campo.



Insuficiência nas políticas de investimentos ambientais.



Ausência de energia solar nos prédios públicos.



Excesso de burocracia para autorização/licenciamento ambiental.



Ausência de plano de manejo nas unidades de conservação.



Poucas alternativas para aumentar a oferta de água bruta em
ambientes públicos.



Deficiência na gestão hídrica.



Ineficácia do acesso à água.
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SERTÃO DOS CRATEUS
EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Carência de assistência social aos grupos familiares vulneráveis.



Insuficiência de atendimentos equipamentos socioassistenciais.



Carência de habitação adequada urbana e rural.



Pouca efetividade e baixa visibilidade dos espaços colegiados e suas
ações.



Predominância de ações individuais em detrimento do coletivo.



Existência de residências inadequadas em meio urbano e rural.



Insuficiência do acesso a terra e a regularização fundiária.



Existência de número significativo de beneficiados em programas
habitacionais adquiridos de forma ilícita.



Baixo incentivos ao desenvolvimento das atividades agropecuária e
aos pequenos negócios.



Poucas indústrias na região para geração de emprego e renda.



Insuficiência na geração de emprego e renda na região.



Substituição da mão de obra humana pela máquina.



Deficiência em políticas públicas de qualificação para à produção
agropecuária (produtores e população em geral).



Baixa organização das diferentes cadeias produtivas (desde a
produção até a comercialização).



Pouca qualificação dos pescadores artesanais e aquicultores
familiares.



Deficiência das estruturas físicas e de equipamentos para a pesca e
apicultura.



Desatualização e defasagem do plano de mobilização urbana da
região.



Deficiência de mobilidade dos produtores e produção entre o meio
rural e urbano.



Precariedade das vias de ligação intermunicipal.



Deficiência nos canais de escoamento da produção.



Fragilidade na qualificação dos produtores para o uso de novas
técnicas.

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades
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EIXO

Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Regularização fundiária ineficiente.



Assistência técnica insuficiente, ineficiente e descontinuada.



Deficiência de políticas públicas que garanta o desenvolvimento
econômico, social e ambiental nos assentamentos e produtores da
região.



Baixos investimentos e ausência de plano de médio e longo prazo
para o desenvolvimento da agricultura familiar e suas organizações.



Baixos incentivos, atrativos e vias de acesso para o desenvolvimento
do turismo da região.



Deficiência de programas e projetos para utilização dos recursos
hídricos nos meios de produção.



Uso abusivo de agrotóxicos na produção agrícola.



Baixo índice de adoção de tecnologias alternativas de base
agroecológica e adaptação à agricultura familiar.



Lentidão na construção da infraestrutura de recursos hídricos para o
armazenamento de águas para uso nos períodos de seca (açude Lago
de Fronteiras).



Ausência de qualificação profissional para público em geral da
região.



Estruturas de extração de mel fora dos padrões impedindo a
certificação dos produtos.



Deficiência de espaços para comercialização e realização de feiras e
eventos.



Pouco aproveitamento dos recursos hídricos para produção na pesca
e aquicultura.



Burocracia ao acesso as linhas de crédito para a produção.



Ausência de políticas públicas de acesso a terra pela governo do
estado.



Enfraquecimento das instituições e estruturas de assistência técnica.



Baixa qualidade do ensino nas escolas públicas.



Baixo investimento nas escolas de tempo integral do ensino
fundamental.



Alto índice de alunos envolvidos com drogas/prostituição.



Falta de acesso à internet nas escolas.



Transporte escolar precário.
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Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Dificuldade de acesso à Educação Básica e Superior.



Desalinhamento das escolhas dos cursos superiores com a
necessidade local.



Ausência da residência universitária.



Concentração da oferta de ensino superior.



Distorção idade-série na Educação Básica.



Baixa qualidade dos profissionais escolares no atendimento a pessoas
com deficiência.



Pouca oferta de cursos profissionalizantes na área de tecnologia.



Falha na política de assistência estudantil no ensino superior.



Deficiência na infraestrutura escolar.



Baixo uso de tecnologia na dinâmica ensino-aprendizagem.



Desalinhamento entre projetos de cultura e a comunidade.



Baixo investimento / incentivo para o setor tecnológico local.



Baixo incentivo para projetos de cultura e arte.



Ausência de valorização da cultura local e regional.



Currículo descontextualizado com a questão de gênero.



Ausência de cursos de mestrado e doutorado na região.



Insuficiência de policiamento ostensivo e investigativo.



Insuficiência de tecnologia para prova material pericial.



Atendimento inadequado ás mulheres vítimas de violência, idosos e
crianças.



Falta de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência.



Inexistência dos serviços de defensoria pública.



Aumento do número de usuários de drogas.



Insuficiência de políticas integradas com foco na prevenção.



Desvio nas estratégias públicas em função dos interesses individuais
e partidários.



Ineficiência de policiamento na zona rural.



Carência de serviços de pronto atendimento de acidentes diversos no
meio rural.
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Ceará Saudável

Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Carência de eficiência das estações de tratamento de esgoto
existentes.



Insuficiência de água potável para consumo humano e para produção
agrícola devido à baixa infraestrutura sanitária.



Ineficiência da rede de ouvidoria da saúde.



Carência de médicos para atendimento à população.



Carência de incentivos a projetos esportivos.



Fragilidade na rede de atenção à saúde.



Má gestão das políticas de saúde.



Profissionais de saúde mal preparados.



Pouca oferta de cursos de medicina.



Deficiência do sistema de saneamento básico.



Saúde focada apenas nas situações de doença.



Existência de esgotos clandestinos e a céu aberto.



Falta de áreas verdes para práticas esportivas e lazer.



Uso indiscriminado de medicamentos.



Destino inadequado dos resíduos sólidos.



Coleta de lixo seletiva ainda insipiente.



Contaminação da água e do solo por conta da utilização de
agrotóxicos.



Poluição da água dos rios e dos reservatórios de abastecimento
humano.



Ausência de incentivo para o aproveitamento das fontes de energia
limpas.



Carência de educação ambiental.



Pouca valorização das práticas sustentáveis de qualidade.



Dificuldade de acesso à água para o consumo humano com
qualidade.



Desperdício de água nas estruturas hídricas de distribuição.



Ausência de medidas estratégicas contínuas para conviver com a
seca.



Pouca conscientização da população sobre o uso racional da água.
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SITUAÇÕES-PROBLEMA


Práticas inadequadas de desmatamento.



Avanço da desertificação na região.



Oferta hídrica insuficiente devido à existência de poucos mananciais.



Ocorrência de incêndios florestais as margens das rodovias.
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SERTÃO DOS INHAMUNS
EIXO

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Insuficiência do acesso à água (de beber e de produzir).



Redução dos programas PAA (Leite / Alimentos).



Insuficiência da regularização fundiária (concessão de documentos).



Aumento da população usuária de álcool e drogas.



Insuficiência de ações para crianças em situação de trabalho infantil.



Insuficiência de políticas públicas que garantam os direitos de
populações vulneráveis em alguns municípios. (jovens / crianças /
mulheres / LGBT).



Existência de população sem acesso à alimentação saudável e
moradia adequada. (saneamento e acesso à água).



Insuficiência no atendimento a população a situação de rua.



Insuficiência de políticas de assistência para idosos/mulheres vítimas
de agressão.



Preconceito com a população negra e LGBT.



Ineficiência de política de preço mínimo para os produtos da
agricultura familiar.



Precarização das estruturas de comercialização.



Deficiência e descontinuidade da oferta de Ater na região.



Má distribuição no uso e gerenciamento dos recursos destinados aos
projetos.



Êxodo rural e poucos incentivos para permanência dos jovens no
campo.



Deficiência na qualificação dos agentes de Ater, da mão de obra rural
e das organizações.



Baixo nível de associativismo e cooperativismo.



Pouco investimento em inovações tecnológicas e difusão das
tecnologias existentes (cinturão digital).



Baixa fixação dos produtores e agricultores assentados no campo.



Baixo estímulo para produção sustentável e agroecológica no
semiárido.



Dificuldades no acesso a maquinas e implementos agrícolas.



Dificuldades no acesso à água para consumo e produção.



Comprometimento na abrangência da infraestrutura de energia.



Baixo conhecimento e capacitação dos indivíduos para mudanças de
realidades.
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Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Escolhas inadequadas para distribuição dos recursos e projetos.



Plano de desenvolvimento rural sustentável desatualizado e defasado.



Deficiência na estrutura para produção de farinha e cajucultura.



Baixo nível de regularização fundiária na região.



Baixo número de cursos na universidade pública.



Má qualidade no ensino fundamental e médio.



Descontinuidade das políticas públicas.



Infraestrutura inadequada das escolas municipais.



Salas superlotadas.



Financiamento insuficiente.



Elevado índice de analfabetismo.



Formação de professores insuficiente.



Alta demanda de saúde mental (problemas socioemocionais e
vulnerabilidade social) na escola.



Insuficiência das políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Elevado índice de abandono escolar.



Ausência de transporte público para alunos do ensino superior.



Existência de poucas políticas públicas voltadas para inovação
tecnológica.



Infraestrutura inadequada nas Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral (EEMTI).



Poucos investimentos dos projetos de eletivas nas EEMTIs.



Baixa oferta de cursos profissionalizantes gratuitos.



Pouco incentivo para políticas, projetos e eventos em ciência e
tecnologia.



Baixo investimento em cultura e turismo local e regional,
fomentando os saberes e fazeres dos agentes, grupos e órgãos
gestores municipais.



Ausência de formação para servidores dos quadros técnicoadministrativos da educação.



Deficiência na gestão do transporte escolar.



Ausência de campus universitário nas cidades menores da região dos
Inhamuns.



Má qualidade na conectividade digital.



Violência nas escolas.



Falta de estágio remunerado nas EEMTIs.
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SITUAÇÕES-PROBLEMA


Baixa valorização dos profissionais da educação.



Insuficiência das políticas de inclusão e atendimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais.



Falta de reconhecimento e valorização dos talentos dos alunos nas
escolas públicas.



Pouco acompanhamento da família.



Insuficiência de instituições públicas de ensino superior.



Baixa atividade cultural nas escolas.



Número insuficiente de defensores públicos.



Insuficiência de agentes públicos na área de segurança publica



Demora na tramitação dos processos judiciais.



Falta de interação entre a sociedade e agentes de segurança



Número insuficiente de unidades do corpo de bombeiros para atender
os municípios da região.



Excesso de burocracia no acesso ao sistema judiciário.



Abordagem de agentes públicos com o uso indevido da força,
sobretudo em relação a negros e LGBTs.



Ineficiência na investigação criminal que acarreta no atraso das
soluções das demandas.



Ineficiência de aparelhamento e efetivo na área de segurança pública.



Insuficiência de investimento na área de inteligência e política
científica.



Aumento das facções criminosas e da insegurança nas pequenas e
grandes cidades, inclusive na zona rural.



Falta de humanização por parte dos sistemas prisionais.



Ausência de espaço humanizado para abrigar jovens infratores.



Falta de fiscalização na aplicabilidade das leis.



Insuficiência no número de unidades prisionais.



Oferta insuficiente e ineficaz dos serviços da saúde em relação às
demandas da região (atenção básica e secundária).



Déficit de cobertura de saneamento básico nos municípios da região.



Ambientes públicos com pouca oferta de espaços de lazer (praças
esportivas).

Ceará Pacífico

Ceará Saudável
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Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Insuficiência da qualificação dos serviços da atenção pública,
tecnologias e equipamentos da atenção especializada.



Fragmentação das políticas de saúde, dificultando o acesso aos
serviços indispensáveis.



Falha na garantia do acesso ao saneamento básica da população em
invulnerabilidade social.



Fragilidade das políticas públicas de promoção e prevenção à saúde.



Oferta dos serviços especializados não correspondentes ao perfil
epidemiológico da região.



Não comprimento da pactuação temporal por parte do estado
referente ao elenco de medicamentos da atenção básica.



Deficiência na contratação de agentes comunitários de saúde.



Carência de políticas de esporte e lazer na região.



Precariedade no controle dos prontuários de atendimento.



Carência de política de esporte e lazer para a população idosa.



Ineficiência nas ações de atenção primaria focadas no atendimento
materno-infantil.



Carência na conexão da política de esporte e lazer com os costumes
da região.



Não meritocracia na contratação dos prestadores de serviços de
saúde.



Falta de transparência em relação à lista de cirurgia eletivas.



Precariedade na
(transparência).



Ausência de uma legislação que promova a atração de empresas
detentoras da tecnologia de energias renováveis.



Inexistência de integração das bacias hidrográficas da região.



Não obediência ao plano diretor do meio ambiente dos municípios da
região.



Escassez e má qualidade das fontes hídricas.



Ausência de oferta pública de energias renováveis.



Uso indiscriminado de agrotóxicos na plantação.



Existência de lixões sem tratamento adequado.



Falta de coleta seletiva do lixo.



Desmatamento indiscriminado no meio rural.



Exploração agrária e pecuária de forma convencional degradando o
solo recursos naturais.

gestão

da

política

de

saneamento

básico
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SITUAÇÕES-PROBLEMA


Recursos hídricos desprotegidos pelo desmatamento das áreas de
preservação permanente.



Dificuldade de acesso por parte dos produtores a energias renováveis.



Vulnerabilidade hídrica própria da região.



Ausência da disciplina de educação ambiental na rede de ensino.
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VALE DO JAGUARIBE
EIXO

Ceará Acolhedor

Ceará de Oportunidades

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Preconceito com os segmentos sociais vulneráveis (negros, mulheres,
LGBT, comunidades tradicionais etc).



Fragilidade dos vínculos familiares.



Deficiência da equipe
socioassistenciais.



Ausência de capacitação para
socioassistenciais (SICON e SISC).

alguns

serviços



Ausência de pontualidade no
cofinanciamento da assistência.

repasse

dos



Fragilidade da rede de proteção social especial de alta complexidade.



Deficiência nos projetos habitacionais da zona urbana e rural.



Insuficiência de acesso a regularização fundiária (título da terra).



Fragilidade de estratégia dos programas de proteção às crianças e
adolescentes ameaçadas.



Fragilidade das políticas voltadas para mulheres vítimas de violência
na região.



Fragilidade da regularização de política de aquisição de alimentos
(insuficiência de recursos).



Curto período para execução do PAA (CDS).



Pouca acessibilidade a água para consumo familiar e produção
alimentar (cisternas, PAA e PNAE).



Baixa inserção dos produtos da agricultura familiar nos programa de
compras governamentais.



Assistência técnica e extensão rural ineficiente, insuficiente e
descontinuada.



Baixa fiscalização por parte do estado na comercialização dos
produtos da agricultura familiar (produtor refém do atravessador).



Burocratização no acesso ao crédito rural.



Pouco acesso dos produtores às políticas de preço mínimo.



Baixo nível educacional do agricultor no uso de tecnologias.



Poucos incentivos para manutenção do jovem no campo (êxodo
rural).



Baixo nível tecnológico para o agronegócio de nível médio.



Elevadas taxas de juros para o agronegócio.



Pouca qualificação para o uso racional dos recursos hídricos.

mínima

responsável

pelos

serviços
da

recursos

área
do

98

EIXO

Ceará do Conhecimento

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Pouca implementação de tecnologias no uso racional da água para a
produção (irrigação por gotejamento, por exemplo).



Insegurança no meio rural.



Taxa de ICMS elevada comparada com outros estados.



Cultura de sonegação de tributos elevada (comércio e serviço).



Baixa qualificação da mão de obra em geral.



Falta de um olhar por parte das indústrias nas questões sociais e
ambientais.



Pouca identificação das indústrias instaladas com as potencialidades
da região.



Pouca atração de indústrias devido à falta de saneamento básico.



Pouco compromisso da indústria de laticínios com o produtor.



Deficiência das vias de acesso entre os espaços rurais e urbanos
(rodovias estaduais e estradas vicinais) para o escoamento da
produção.



Tráfego irregular de veículos de grande porte nas rodovias estaduais,
destruindo a pavimentação.



Baixa fiscalização às empresas que fazem os serviços de transporte
coletivos intermunicipais.



Pouca qualificação na pesca artesanal.



Baixo conhecimento e “preconceito” em relação às atividades da
carcinicultura.



Baixa fiscalização nas atividades de carcinicultura.



Pouco aproveitamento de reservatórios de pequenos e médios portes
para a atividade da aquicultura.



Legislação trabalhista danosa ao trabalhador e ao empregador.



Pouca oferta de empregos formais.



Deficiência no mapeamento e divulgação dos pontos turísticos da
região.



Indefinição do corredor turístico na região.



Pouca divulgação das riquezas da região em nível de mercado
externo.



Não observância do estado nas decisões da população geradas em
encontros anteriores.



Ausência de educação contextualizada na área rural.



Política de educação do campo restrita às experiências locais.



Falta de apoio técnico e financeiro as escolas de família agrícola.
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Ceará Pacífico

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Ausência de profissionais na área de apoio ao estudante – psicólogos,
assistente social etc.



Falta de consolidação da política de formação continuada dos
profissionais de educação básica.



Não aplicação do piso salarial nacional e mudança de referência no
ano de 2018 para os professores municipais do município de Morada
Nova.



Falta de capacitação continuada para profissionais docentes
readaptados.



Insatisfação dos professores quanto ao repasse dos recursos do
Fundef.



Baixo investimento nos CVTs.



Funcionamento precário dos CVTs.



Poucas vagas do ensino médio integrado ao ensino profissional.



Poucos espaços de atuação para os estudantes estagiários.



Ausência de ações permanentes para formação cidadã dos estudantes.



Demora na conclusão da escola profissionalizante de limoeiro do
norte.



Baixo investimento e baixo custeio nas instituições de ensino
superior a partir do ano de 2014.



Ineficiente política de assistência estudantil.



Falta de visibilidade para os jovens sobre a existência das instituições
de ensino superior da região.



Insuficiência das instalações físicas das instituições públicas (sala de
aula, laboratório etc.).



Carência de professores efetivos nas IES estaduais.



Pouco aproveitamento dos conhecimentos produzidos pelas
Instituições Superiores Estaduais para o desenvolvimento
econômico, social e cultural no estado do ceará.



Falta de indução de uma política de preservação do patrimônio
histórico cultural, material e imaterial dos municípios da região.



Ausência de equipamentos culturais na região.



Recursos insuficientes para os editais de eventos de cultura.



Falta de integração da política de reconhecimento dos mestres de
cultura à política de educação.



Existência de burocracia que dificulta o acesso a justiça.



Baixo efetivo de agentes da Segurança Pública.



Inexistência de equipe multidisciplinar no âmbito do Poder
Judiciário, de forma contínua, acarretando sobrecarga das equipes
100

EIXO

SITUAÇÕES-PROBLEMA
municipais.

Ceará Saudável



Baixa integração dos equipamentos da área da Justiça e Município.



Morosidade na resolução dos processos judiciais.



Ineficiência na capacitação contínua humanizada para Agentes da
Segurança Pública e Poder Judiciário.



Inexistência de estrutura (equipamentos especializados)
atendimento para os segmentos mais vulneráveis.



Fácil acesso de jovens e adolescentes ao uso de substâncias
psicoativas.



Dificuldade no acesso a equipamentos para integrar e afastar os
adolescentes e jovens que fazem uso de drogas.



Aumento da violência nos municípios do Vale do Jaguaribe.



Fragilidade dos equipamentos de segurança nos distritos.



Aumento da insegurança no meio rural.



Carência de recursos para esporte, lazejjjjjr e cultura.



Falta de incentivo às diversas modalidades esportivas.



Equipamentos esportivos abandonados.



Falta de espaço físico nas escolas para esporte e lazer.



Inexistência de estrutura de saneamento básico.



Falta de políticas públicas de incentivo ao saneamento básico.



Difícil acesso a água potável nas comunidades.



Falta de implementação dos planos diretores dos municípios.



Ineficiência na gestão do território urbano.



Baixo percentual de investimento em saúde.



Precariedade do atendimento na saúde.



Estrutura inadequada na saúde.



Falta políticas de saúde preventiva.



Baixo investimento na atenção primária.



Redução de investimento no Programa de Pactuação Integrada dos
Medicamentos (PPI).



Falta apoio / transporte para pacientes de hemodiálise e câncer.



Baixo número de leitos de UTI (adulto e pediátrico) nos hospitais
terciários.

de
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Ceará Sustentável

SITUAÇÕES-PROBLEMA


Redução do quadro de médicos especializados e nas UBS.



Deficiência no atendimento do Samu.



Morosidade no atendimento para realização de exames e cirurgias.



Dificuldade acesso para gestantes de alto risco às maternidades de
referencia do Estado.



Falta de incentivo / investimento para uso de energia renovável.



A geração de energia renovável não vem gerando redução nos custos.



Insuficiência no parque energético da região.



Ausência de políticas de proteção / recuperação dos rios.



Manejo inadequado dos resíduos sólidos (industriais e domésticos).



Excesso de queimadas e desmatamentos.



Pouca consciência da população para importância do correto
acondicionamneto do lixo.



Pouca fiscalização da Área de Preservação Permanente.



Queimadas e destinação inadequada do lixo.



Ausência de gestão integrada para preservação dos recursos naturais.



Falta política de arborização e reflorestamento.



Falta política de manejo arbóreo nas cidades.



Uso excessivo e de forma indiscriminada de agrotóxicos e outros
insumos químicos industriais.



Falta de fiscalização no beneficiamento dos defensivos químicos.



Fiscalização ambiental inadequada.



Assoreamento dos rios, riachos e reservatórios.



Ausência de programa de uso de água para irrigação.



Escassez de água potável para consumo humano e animal.



Fragilidade de empoderamento do papel dos comitês de bacias
hidrográficas.



Conhecimento insuficiente dos investimentos de gestão / legislação
dos recursos hídricos.



Desperdício de água.



Barramento ilegal no leito dos rios.



Fiscalização insuficiente dos recursos hídricos.
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3. DIRETRIZES REGIONAIS 2020-2023

As diretrizes regionais representam a concretização da participação cidadã no processo de
elaboração do Plano Plurianual, uma vez que são declaradas no referido documento como estratégias
norteadoras para o planejamento de políticas públicas que possam promover o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental das 14 regiões de planejamento do Ceará.
A partir das situações-problema discutidas e validadas pelos participantes das atividades em
grupo, estes eram convidados, então, a elencar as estratégias prioritárias que devem nortear órgãos e
entidades do governo estadual na elaboração das iniciativas que integram os programas ligados às
políticas públicas de cada um dos eixos de atuação governamental.
Finalizado esse trabalho, as diretrizes regionais foram cadastradas na plataforma Ceará
Transparente para priorização, cujo processo foi aberto não só aos participantes dos encontros
regionais, mas à toda população cearense. Considerando a limitação de recursos disponíveis, esse
processo possibilitou que os indivíduos indicassem por meio virtual, dentre o rol de estratégias
validadas, quais consideram mais urgentes de serem realizadas por parte do governo estadual nos
próximos quatro anos de vigência do PPA.
O resultado consolidado desse processo de discussão democrática e priorização está refletido
na relação a seguir.

CARIRI
ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a atuação do policiamento
militar ambiental na região.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar a formação continuada dos
professores em todos os níveis.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica
Educação Profissional
Educação Superior

Ampliar a formação continuada e
humanística para os envolvidos na
comunidade escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a malha ferroviária do
VLT, ligando-o ao aeroporto,
Barbalha e Missão Velha.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a oferta de Educação para
Jovens e Adultos.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a oferta de educação
superior para a região, contemplando
as minorias da sociedade.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a produção e disseminação
da informação nas áreas da Pesquisa,
da Ciência, Tecnologia e Inovação.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar a promoção dos destinos
turísticos da região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Ampliar a rede de saneamento
para as zonas rurais e periferias.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar e garantir a efetividade de
políticas para mulheres vítimas de
violência.

-

Ceará Pacífico

Justiça
Segurança Pública

Ampliar e interiorizar os serviços
judiciários na região.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar e melhorar a atração de
grandes e pequenas indústrias para a
região.

-

Ceará de Oportunidades

Indústria

Ampliar e melhorar a infraestrutura
das universidades com vistas à
promoção da acessibilidade.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar e melhorar as
infraestruturas aérea, rodoviária e
ferroviária para escoamento da
produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Ampliar o acesso atenção terciária
(UTI).

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o atendimento das
delegacias no período noturno e fim
de semana.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar pesquisa, inovação e
tecnologia nas universidades.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia
e Inovação
Educação Superior

Ampliar programas de inserção
dos egressos no mercado de
trabalho.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação
Profissional

Apoiar a criação de ações de
desenvolvimento de unidades de
processamentos de alimentos nas
comunidades rurais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura
Familiar e
Agronegócio
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PRIORIZADA

EIXO

Apoiar a melhoria no planejamento
de loteamentos.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Apoiar as feiras municipais dos
produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Apoiar e fiscalizar os planos
diretores municipais.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Apoiar o desenvolvimento
tecnológico das indústrias da
região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Apoiar o planejamento municipal
para o desenvolvimento
econômico.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

Avançar nas políticas de
desburocratização dos pequenos
negócios.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

-

Ceará de Oportunidades

Comércio e Serviços

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Criar as redes de atenção
psicossocial.

-

Ceará Saudável

Saúde

Criar calendário permanente para
realização de feira e exposições dos
produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Criar uma política de integração
da produção científica, tecnológica
e inovação do Estado como
estratégia para o desenvolvimento
regional e emancipação humana.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia
e Inovação

Definir espaço próprio nas feiras e
exposições dos produtos da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Desburocratizar o acesso aos editais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Desburocratizar os processos
voltados ao desenvolvimento das
atividades de comércio e outros
serviços.

-

Ceará de Oportunidades

Comércio e Serviços

Disseminar conhecimento a respeito
das violações do direito da pessoa
idosa.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Efetivar a interiorização do
desenvolvimento do turismo no

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Avançar nas políticas de
revitalização dos centros de
comercialização.
Criar a zona de processamento e
exportação da região.

TEMA
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Efetivar o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Fortalecer a acessibilidade.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ceará Saudável

Saúde

Ceará Saudável

Saúde

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

interior, prevista em legislação
específica.

Fortalecer a cooperação técnica entre
governos estadual e municipais.
Fortalecer a gestão do sistema de
imunização.

-

Fortalecer a política estadual para
imigrantes (criação de casas de
apoio).

-

Fortalecer as ações intersetoriais de
controle ao uso abusivo do álcool e
outras drogas.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer as parcerias entre estado e
município para formação continuada
dos professores e melhoria da
infraestrutura das escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Fortalecer as políticas de atenção à
saúde da pessoa idosa.

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir a efetivação dos direitos
estudantis.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica
Educação Profissional
Educação Superior

Garantir a qualificação dos agentes
que acompanham casos de violência
em cada grupo vulnerável específico
(mulheres, idosos e LGBTs).

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir atendimento com celeridade
dos processos da justiça especial de
pequenas causas.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir condições adequadas e
humanização no sistema prisional e
casas de acolhimento da região, em
especial às voltadas para mulheres.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir condições adequadas e
qualificação necessária para a
realização dos serviços dos
profissionais do Corpo de
Bombeiros dos na região.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir espaços regionalizados
para acolher populações
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Garantir maior acesso à mecanização
aos pequenos produtores.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Garantir maior segurança à
população.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança
Alimentar e
Nutricional

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implantar estações de energias
renováveis, com incentivos para os
usuários

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Implantar um centro cultural
integrado de arte e cultura na região
do Cariri.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Implantar uma política estadual de
assistência estudantil.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Implementar a gestão faunística na
região.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar as políticas de
economia solidária e agroecologia.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Implementar nas escolas
atendimentos multifuncionais para
professores, alunos e comunidade
escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implementar planejamento estadual
voltado à certificação dos produtos
da agricultura familiar,

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Implementar política de educação no
campo que promova o protagonismo
da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Incentivar a agricultura orgânica
e uso racional de agrotóxicos.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura
Familiar e
Agronegócio

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte
Educação Básica

prioritárias (deficientes e idosos).

Garantir o acesso de alimentos de
qualidade e em quantidade
suficiente sem o uso de
agrotóxicos.
Implantar educação de tempo
integral no campo.

Implementar planejamento
estadual voltado ao
desenvolvimento do ecoturismo
regional.

Integrar as políticas públicas de
cultura e educação, de base
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Integrar políticas de segurança às
demais políticas voltadas à
criança, ao adolescente e ao jovem,
buscando resgatar experiências
exitosas.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Intensificar a fiscalização dos
múltiplos usos dos recursos
hídricos.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Melhorar a infraestrutura dos
geossítios do Geopark Araripe.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Melhorar a infraestrutura para
comercialização, armazenamento,
distribuição e logística dos produtos
da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Melhorar as ações nas áreas de
conservação ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ofertar assistência técnica e
extensão pesqueira e aquícola de
qualidade e continuada,
contemplando a valorização dos
serviços e profissionais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Ofertar assistência técnica e
extensão rural pública de qualidade,
quantidade e continuada,
contemplando a valorização dos
serviços e dos profissionais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

comunitária e intersetorial.

Priorizar a execução das ações e
aplicação dos recursos de combate
à pobreza nas políticas de
assistência, moradia, inclusão
social e segurança alimentar.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social
Acesso a Terra e
Moradia
Inclusão Social e
Direitos Humanos
Segurança
Alimentar e
Nutricional

Promover a implementação da
política de destinação adequada de
resíduos sólidos (implantação e
gestão consorciada de aterros
sanitários).

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover a integração das
políticas de esporte, saúde e
educação.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer
Saúde

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Promover a melhoria na distribuição
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Promover a regionalização e a
efetivação das ações de controle de
zoonose.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover a valorização da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Promover ações de incentivo à
utilização do sistema de tratamento
de esgoto (ligação domiciliar).

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Promover incentivo e maior
divulgação junto aos produtores para
uso de tecnologias alternativas com
diversidade de produtos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar
e Agronegócio

Promover melhor integração entre os
órgãos para acelerar e viabilizar a
aquisição de alimentos entre órgão e
controle social.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar
e Nutricional

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

e uso dos recursos hídricos

Revisar a taxação do ICMS e sua
aplicação, visando a fomentar
atividades de comércio e outros
serviços.
Revisar e ampliar as políticas
socioeducativas para trabalhar a
responsabilização do adolescente
infrator e garantir sua inclusão na
sociedade.
Tornar as escolas como principais
equipamentos culturais, artísticos
e instrumentos de
desenvolvimento dos lugares.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte
Educação Básica
Educação
Profissional
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CENTRO SUL
ESTRATÉGIA REGIONAL
Ampliar a avaliação sistemática de todas
os docentes da região.
Ampliar a cobertura dos serviços de
saneamento básico.

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico
Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar a divulgação e conscientização
sobre a importância da Segurança
Alimentar e Nutricional nos municípios

-

Ceará Acolhedor

Ampliar a oferta de cursos em nível de
especialização e mestrado para os
professores da educação básica.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de cursos
profissionalizantes com foco nas
vocações regionais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar a oferta de vagas de ensino
médio na região, principalmente as de
tempo integral.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ampliar a oferta de vagas nas escolas de
educação profissional da região.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar a oferta de vagas nas
instituições públicas de ensino superior.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a prevenção da violência contra
grupos vulneráveis, buscando resgatar
experiências exitosas já implementadas no
âmbito da Segurança Pública.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a variedade de modalidades
esportivas nas políticas de esporte e lazer.

-

Ceará Saudável

Ampliar as atividades científicas e
tecnológicas, incluindo a estruturação de
laboratórios.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Ampliar campanhas e ações
socioeducativas na área da segurança.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar e garantir o acesso à terra por
meio de uma efetiva política de
regulamentação fundiária.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar o apoio à atividade de
piscicultura (tanques).

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o atendimento com maior
resolutividade na atenção secundária e
terciária.

Educação Básica

Esporte e Lazer
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-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Apoiar a ampliação de vagas em creches e
escolas.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Apoiar a criação de microempresas no
agronegócio.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar a diversificação de outras culturas,
diversificando a produção apenas de milho
e feijão.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar o cooperativismo e associativismo
para melhorar a comercialização dos
produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar o planejamento municipal no
que tange aos planos diretores.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Aprimorar a qualificação e formalização
da força de trabalho.

-

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Buscar novas tecnologias de saneamento
básico adaptado à realidade do meio rural.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Buscar parcerias nas instituições públicas
e privadas para inserção dos egressos no
mercado de trabalho.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Criar espaços para prática
poliesportiva.

Sim

Ceará Saudável

Criar política de iniciação científica
para os jovens.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Desburocratizar o acesso ao crédito rural.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Descentralizar a gestão estadual da
Cultura para a região.

-

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Desenvolver políticas de preço mínimo.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Desenvolver políticas públicas para
atrair investimentos industriais para a
região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio, Indústria e
Serviços

Dotar a região de acolhimento e apoio e
longa permanência a grupos
vulneráveis e prioritários.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar o uso de tecnologias e máquinas
agrícolas.
Ampliar políticas de incentivos na
geração de emprego e renda.

Descentralizar o controle e fiscalização
dos recursos naturais.

Esporte e Lazer
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Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Facilitar a concessão dos selos de
qualificação dos produtos para agregação
de valor.

-

Ceará de
Oportunidades

Comércio, Indústria e
Serviços

Fortalecer a atenção primária com foco na
promoção e prevenção (centro de pesquisa
e avaliação multidisciplinar).

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer as pequenas indústrias.

-

Ceará de
Oportunidades

Comércio, Indústria e
Serviços

Fortalecer o monitoramento, controle e
avaliação das centrais de regulação na
região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer parcerias com municípios
visando a implantação dos planos
municipais.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Garantir a agilidade processual com a
estruturação do Sistema Judiciário.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir a oferta permanente e de
qualidade de cursos tecnológicos na
região, preferencialmente pela rede de
centros vocacionais tecnológicos (CVTs).

-

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Garantir a regularidade e suficiência do
apoio aos serviços socioassistenciais em
toda região.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir a valorização e qualificação dos
agentes e estruturas do Sistema de
Segurança Pública.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir acesso a linha de créditos para
financiamento e investimentos modernos
na agricultura.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Expandir a prestação do serviço de
transporte escolar.

Garantir e ampliar as políticas de
aquisição e distribuição de alimentos.

Sim

Garantir o acesso e o conhecimento aos
serviços e equipamentos da assistência
social tanto na área urbana como rural.

Sim

Garantir o enfrentamento às violações de
direitos da pessoa idosa e com deficiência,
de forma intersetorial.

-

Ceará Acolhedor

Implantar leitos de UTI na média e alta
complexidade.

Sim

Ceará Saudável

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Inclusão Social e
Direitos Humanos
Saúde
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EIXO

Implantar o serviço de triagem de animais
silvestres.

-

Ceará Sustentável

Implementar a gestão, conservação e
recuperação dos recursos hídricos na
agricultura familiar.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implementar a rede materno-infantil e
efetivar o projeto Nascer no Ceará.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará Sustentável

-

Ceará Acolhedor

Inserir e valorizar todos os municípios
da região no roteiro cultural e turístico
do estado.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Integrar as políticas de educação
profissionalizante, geração de emprego
e renda e inclusão para promover
ocupação de jovens e grupos
vulneráveis, identificando as
potencialidades dos diversos municípios
da região.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Integrar as políticas públicas de
segurança pública com outros
segmentos em especial as
socioeducativas.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Integrar políticas de segurança de trânsito,
promovendo qualificação e fiscalização
em todos os municípios.

-

Ceará de
Oportunidades
Ceará Pacífico

Infraestrutura e
Mobilidade
Segurança Pública

Promover a interligação viária entre as
áreas rurais e urbanas.

-

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Promover a qualificação dos espaços
públicos de comercialização para
alavancar a economia local.

-

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Promover a recuperação de cultivos de
piscicultura intensiva atingidos pelo
fenômeno coluna vertical de
turbulência.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Promover a valorização e a exploração
do potencial turístico, com destaque às
identidades da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Promover a valorização e a formação
continuada para todos os profissionais da

-

Ceará do
Conhecimento

Implementar na região o Plano
Estadual de Recursos Hídricos.
Incentivar parcerias com os municípios
para políticas efetivas de assistência
social.

TEMA
Meio Ambiente

Recursos Hídricos

Assistência Social

Cultura e Arte

Pesca e Aquicultura

Turismo

Educação Básica
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Promover assistência técnica e extensão
rural pública de qualidade, eficiente e
continuada, contemplando a
valorização do profissional.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Promover formação continuada para todos
os profissionais da educação, inclusive os
de apoio.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Promover maior sensibilização quanto ao
Meio Ambiente.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover políticas públicas de estímulo
ao uso de energia solar nas residências

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Qualificar e ampliar as tecnologias no
meio rural.

-

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Qualificar os agentes da segurança para o
atendimento adequado aos grupos
vulneráveis e prioritários.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Reestruturar a política prisional.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Reestruturar as rodovias para o
escoamento da produção.

-

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Reestruturar os serviços de fiscalização
ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Regulamentar as demais modalidades que
garantem a política de aquisição de
alimentos.

-

Ceará Acolhedor

Resgatar a participação efetiva da família
no ambiente escolar.

-

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Revitalizar a rede de saneamento básico
existente.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Universalizar o acesso à água no meio
rural por meio de tecnologias sociais,
adutoras e sistemas de abastecimento.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

educação, inclusive os de apoio.

Regionalizar a educação em artes.

Segurança Alimentar e
Nutricional
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Ampliar a capacitação dos
profissionais da saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a integração dos diversos
entes das políticas de recuperação da
população envolvida com as drogas

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar a oferta de vaga nas escolas
de Educação Profissional.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar a produção de pesquisa, a
qualificação de professores e a
estruturação física e tecnológica
nos campi da Universidade
Estadual do Ceará.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a sensibilização da
sociedade sobre a importância da
educação como contribuição para o
desenvolvimento do Ceará.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar ações de coleta seletiva de
resíduos sólidos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar as ações de educação
ambiental em todas as escolas e
comunidades.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar as redes de esgoto,
principalmente na periferia.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar o acesso à segurança com
formação e capacitação dos
agentes e profissionais da
segurança pública, para a
integração com a população.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar o investimento em
inovação tecnológica, incluindo
tecnologias sociais com foco em
incremento da produtividade do
trabalho na sustentabilidade dos
empreendimentos, com base nos
princípios da economia solidaria e
ecológica.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar o sistema de transporte

Sim

Ceará de

Infraestrutura e

Ampliar o incentivo para o
desenvolvimento da economia
solidária (finanças solidárias,
consumo, comércio e assessoria
técnica).
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Oportunidades

Mobilidade

Ampliar os programas de saúda da
família e a prestação de
atendimentos domiciliares.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar políticas de incentivo ao
uso de energias alternativas para
empresas e consumidores finais
(geração distribuída e legislações)

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Ampliar políticas inclusivas de
pessoas deficientes ou com
condições especiais.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar projetos de divulgação
sobre alimentação saudável nas
estruturas do município e estado para
orientação às populações
vulneráveis.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar projetos de qualificação nos
grupos vulneráveis, possibilitando
inserção no mercado de trabalho.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar projetos de segurança e
acompanhamento junto às famílias
(Unisegs) nos conjuntos
habitacionais.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar projetos de segurança em
áreas vulneráveis.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar projetos exitosos na área de
segurança humanizada e
socioeducativa, como saraus, arte
roots, bombeiro saúde e sociedade,
jovem brigadista de valor e Proerd.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar vagas para idosos e
melhorar a gestão de vagas de forma
exclusiva.

-

Ceará Saudável

Saúde

Apoiar as classes mais vulneráveis,
favorecendo a realização de eventos
culturais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Apoiar e fomentar instâncias de
interlocução entre o Governo e
usuários do Sistema Único de
Assistência Social no estado do
Ceará.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Atualizar a grade curricular,
incluindo a disciplina de
empreendedorismo na educação

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica
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-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

básica, profissional e superior.
Buscar parcerias público-privada

Criar e implementar uma política de
continuidade das ações com
melhores resultados.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação
Cultura e Arte
Educação Profissional
Educação Superior
Educação Básica

Criar uma política de editais para a
política cearense Cultura Viva,
contemplando a seleção de pontos,
pontões, bolsas, prêmios, teias,
fóruns e eventos itinerantes nos
municípios.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Desenvolver a economia vocacional
dos municípios do Estado.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Desenvolver a infraestrutura viária e
de transporte para escoamento da
produção e deslocamento de pessoas
da localidade para sede do
município.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Desenvolver distritos turísticos
sustentáveis com foco em atrativos
da periferia.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Desenvolver políticas públicas na
área do livro e leitura.
Desenvolver uma política
intersetorial que integre educação,
ciência, tecnologia, cultura e
comunicação numa perspectiva
afirmativa dos direitos humanos.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação
Cultura e Arte
Educação Básica

Difundir a ciência, tecnologia e
inovação produzidas nas instituições
cearenses.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Difundir a cultura produzida nas
instituições cearenses.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Disseminar a linguagem da literatura
no interior do estado (eventos
literários como feiras, bienais, saraus
etc).

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Efetivar a assistência técnica aos
pescadores e aquicultores.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Efetivar a intersetorialidade entre as

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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Efetivar o monitoramento das
políticas de assistência.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Estimular a iniciação científica e
pesquisa de especialização, mestrado
e doutorado

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Estimular a participação dos jovens
com apoio a projetos e instituições.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Estimular a pesquisa local,
valorizando seu potencial e
respeitando suas particularidades.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Expandir os incentivos ao
desenvolvimento da pesquisa.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Fomentar econômica e tecnicamente
a criação de uma rede de bancos
comunitários digitais.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Fomentar economicamente o
cooperativismo solidário.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Fortalecer a alfabetização na idade
certa.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Fortalecer a cultura local com
incentivo aos artistas que estão
iniciando.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Fortalecer a política de atendimento
aos jovens em cumprimento às
medidas socioeducativas, aplicando
efetivamente as estratégias
preconizadas nos Sinases.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Fortalecer as políticas de formação
no esporte.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Fortalecer e garantir celeridade
dos processos judiciais.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Fortalecer fiscalização nas redes de
drenagem pluvial.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Fortalecer o relacionamento escola e
família.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Fortalecer o vínculo entre cidadão e
empresa privada.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

políticas públicas.

Fomentar projetos dentro do
território para gerar renda,
protagonismo e alimentação
adequada à população local.
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Sim

Ceará Acolhedor
Ceará do
Conhecimento
Ceará Pacífico

Inclusão Social e
Direitos Humanos
Cultura e Arte
Segurança Pública

Garantir a sucessão rural (plano
estadual de juventude e sucessão
rural).

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir assistência psicossocial aos
agentes de segurança.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir e ampliar estruturas
adequadas e padrão de qualidade no
acesso aos serviços
socioassistenciais adequados aos
usuários.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir estrutura de atendimento
especializado nos casos de violação
de direitos em relação à religião ou
orientação sexual.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir fiscalização eficaz dos
projetos de execução dos conjuntos
habitacionais.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Garantir o funcionamento dos
equipamentos culturais de forma
ininterrupta.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Garantir segurança no meio rural.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir titulação e registros dos
imóveis urbanos.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Identificar áreas para implementação
de projetos de habitação visando à
redução do deficit habitacional.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Identificar e potencializar
experiências de inovação tecnológica
em economia solidária.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Implantar a disciplina Libras e a arte
surda na grade curricular.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implantar a formação continuada.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Implantar a utilização de novas
tecnologias e métodos de cultivos
para os agricultores.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implantar bibliotecas escolares, com
estrutura e equipe adequada

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implantar curso de Letras/Libras

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Fortalecer políticas de segurança,
cultura e socioeducativas na
Grande Fortaleza em áreas mais
afetadas com a violência.
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Implantar equipe de profissionais
efetivos como psicólogos,
psicopedagogos, assistentes sociais
na equipe permanente da escola

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implementar ações efetivas para
reduzir o analfabetismo.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implementar projeto "Criança
Pensante" para incentivar o
pensamento crítico das crianças a
partir das artes, da filosofia e da
sociologia.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implementar projeto "Profissional
que Pensa" para incentivar o
pensamento crítico a partir das artes,
da filosofia e da sociologia.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Implementar uma política de talentos
locais por meio de incentivos à
ciência, tecnologia, inovação e
empreendedorismo.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Incluir no banco de dados do sistema
prisional a classificação por etnia.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Inserir na organização curricular do
ensino básico a cultura e a arte para
valorização da sua região.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Integrar o monitoramento público e
privado para ampliar a segurança.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Intensificar informação sobre
recursos hídricos para o uso racional

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Intensificar o controle e aplicação
da lei em relação às transgressões
e danos ambientais.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Investir e incentivar o
desenvolvimento de novas
tecnologias.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Investir na educação alimentar e
orientações em todos os espaços.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Mapear cada um dos diversos grupos
vulneráveis, de forma específica, de
modo a contribuir para a efetividade
das políticas públicas.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Melhorar a gestão dos recursos na

Sim

Ceará Saudável

Saúde

presencial e EAD, licenciatura e
bacharelado.
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Melhorar o acesso da população aos
meios de cultura.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover a aproximação da
indústria com as universidades, de
modo a desenvolver soluções e
inovações para ampliar a
produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Promover a efetividade na
fiscalização ambiental para
indústrias.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover a implementação dos
planos diretores participativos
municipais.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Sim

Ceará Saudável
Ceará do
Conhecimento
Ceará Acolhedor

Saúde
Educação Básica
Assistência Social
Acesso a Terra e
Moradia
Inclusão Social e
Direitos Humanos

Promover a integração entre os entes
envolvidos para garantir a segurança
alimentar e nutricional adequada.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover a oferta de qualificação
profissional voltada às demandas
locais, incentivando não apenas a
capacitação de mão de obra, mas
também a disseminação do
empreendedorismo.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Promover eventos de interiorização
com inclusão social.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Promover maior articulação entre os
setores do governo com o objetivo
de proporcionar maior interação e
otimização de recursos.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover maior integração entre
sociedade e universidade.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Promover o aperfeiçoamento do
ensino, contemplando a ampla
qualificação e valorização dos
professores, inclusive com mais
oportunidades de mestrado e
doutorado.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

saúde.

Promover a integração das
políticas de saúde, educação,
habitação, assistência social e
geração de renda com foco nos
grupos vulneráveis.
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Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Qualificar a integração do sistema de
bilhetagem eletrônica metropolitana
ampliando a área e o tempo de
atuação.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Qualificar os agentes de segurança
para o trato humanizado com os
grupos vulneráveis.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Realizar concursos e feiras literárias
nas escolas, tendo como foco a
leitura.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Rever políticas de regularização
fundiária.

-

Ceará Acolhedor

Habitação

Tornar a comunicação acessível,
com foco nas pessoas com
deficiência, com prioridade para
surdos.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Promover o fortalecimento das
políticas de reuso de água.

Valorizar a atividade de pesca
artesanal e agricultores familiares.
Viabilizar uma alternativa de
abastecimento para a Grande
Fortaleza.
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Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a disponibilidade de pessoas
qualificadas nos órgãos públicos para
atender às demandas das pessoas
com deficiência (PCDs).

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar a oferta de formação
continuada aos professores.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a oferta de serviços de
prevenção e combate a incêndios,
salvamentos, resgate e guarda-vidas.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a qualificação dos agentes
públicos em Língua Brasileira de
Sinais (Libras).

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar a rota turística e
diversificar a promoção de outros
setores turísticos além do turismo
de praias.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Ampliar as parcerias públicoprivada para o desenvolvimento
das cadeias produtivas da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Ampliar as políticas de aproximação
da segurança publica com a
sociedade.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar e diversificar o número de
cursos, conforme a vocação local.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar o acesso às políticas de
compras governamentais para
fortalecer a comercialização dos
produtos oriundos da agricultura
familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar o apoio ao desenvolvimento
de pesquisas.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar a assistência estudantil,
focando na permanência e
conclusão, como residência
universitária e bolsaspermanência.

Ampliar a oferta de vagas nas
escolas de tempo integral.

Ampliar o serviço de coleta
seletiva dos resíduos,
principalmente no interior dos
municípios.
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-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar oferta de cursos
superiores na região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar os mecanismos para
absorver os técnicos formados
pelas escolas profissionalizantes.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Apoiar a criação de indústrias de
beneficiamento dos produtos da
região.

-

Ceará de Oportunidades

Indústria

Apoiar a elaboração/revisão dos
planos diretores municipais.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Apoiar a implantação de bacias
evapotranspiratórias.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Apoiar os municípios na
implantação dos planos municipais
do saneamento.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Aumentar a integração entre as
cadeias produtivas locais e as
instituições de pesquisa científica e
tecnológica públicas e privadas

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Criar e fomentar espaços públicos
para desenvolver ações de arte e
cultura.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Criar uma rede de integração entre os
equipamentos públicos de um
mesmo território.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Desenvolver e implantar projetos
para o descarte correto de resíduos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Desenvolver mais mecanismos de
estímulo à formação de
pesquisadores.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Desenvolver planos locais e
regionais para a utilização dos
recursos hídricos.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Desenvolver política para
implantação de ambulatório em
escolas usando atenção integral dos
adolescentes.

-

Ceará Saudável

Saúde

Desenvolver programas para
diagnosticar a fauna e a flora da
região.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar o suporte e o apoio para o
associativismo e cooperativismo.
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Desenvolver projetos e articular
atuação dos municípios para apoiar
atividade de esporte e lazer.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Efetuar a padronização do transporte
escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Estabelecer mecanismos para
controle da água distribuída à
população.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Estimular a criação de centrais de
negócios.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Estimular a criação de outros
canais de comercialização para o
pequeno negócio.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

Estimular a integração entre as
instâncias governamentais e o
turismo regional.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Estimular as oportunidades de
emprego e renda que valorizem as
vocações locais.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Estimular os municípios no
desenvolvimento de projetos de
esgotamento sanitário.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Estruturar órgãos públicos visando
ofertar atendimento inclusivo ao
publico LGBT.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Expandir o apoio a atletas em
diversas modalidades (Programa
Bolsa Atleta).

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Fomentar a qualificação profissional
das pessoas inseridas nos sistemas
prisional e socioeducativo.

-

Ceará Acolhedor
Ceará Pacífico

Inclusão Social e
Direitos Humanos
Justiça

Fomentar a valorização dos
profissionais de Libras.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Fortalecer a fiscalização da ocupação
indevida da zona costeira.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer a fiscalização e controle
da qualidade da água.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Fortalecer a política estadual de
alimentos.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Fortalecer a qualificação dos
agentes de segurança pública para
atuação nas áreas menos

125

ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Fortalecer a transformação digital
dos pequenos negócios.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Fortalecer as políticas de ações e
prevenção da saúde junto à
comunidade.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer as políticas de práticas
integrativas e complementares
(fitoterapia e acupuntura).

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer e qualificar a
fiscalização no uso inadequado dos
recursos naturais na aquicultura.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Fortalecer o setor de fiscalização e
aprimorar legislação para coibir o
uso irregular dos recursos
hídricos.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Fortalecer os Conselhos Municipais
do Meio Ambiente de forma
deliberativo/consultivo.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Garantir a qualificação e
profissionalização aos egressos ao
sistema prisional e socioeducativo
visando sua absorção no mercado de
trabalho.

-

Ceará Acolhedor
Ceará Pacífico

Inclusão Social e
Direitos Humanos
Justiça

Garantir assistência técnica e
extensão pesqueira e aquícola de
qualidade, quantidade e de forma
continuada.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Garantir assistência técnica e
extensão rural de qualidade,
quantidade e de forma continuada.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir espaço para destinação
adequada dos resíduos sólidos (aterro
sanitário e regional).

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implantar equipes multiprofissionais
nas escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Implantar sistema de zoneamento
econômica e ecológico.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar ações de segurança nas
escolas publicas com foco na
prevenção de incidentes que gerem
riscos a alunos e profissionais.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Implementar política de habitação

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e

favorecidas.
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de interesse social para a
população mais vulnerável.

TEMA
Moradia

Incentivar a microgeração de
energia solar residencial

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Incentivar a municipalização da
política de Meio Ambiente.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incentivar ações para criação e
manutenção de espaços para
atividades de lazer, esporte e
cultura.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Incluir as mudanças climáticas na
agenda ambiental (local e regional).

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incorporar a arte e cultura como
disciplina no currículo em todas as
séries.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Melhorar as estruturas de
atendimento psicossocial.

-

Ceará Saudável

Saúde

Melhorar as vias para melhorar o
escoamento da produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Priorizar a despoluição das margens
do Rio Jaguaribe.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Priorizar a implantação de energia
solar renovável

-

Ceará Sustentável

Energias

Promover a atração de empresas
da atividade econômica da pesca e
aquicultura para a região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Promover a estruturação dos
órgãos responsáveis pelo
desenvolvimento das políticas
transversais.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Promover a melhora da regulação
dos pacientes dos hospitais
terciários.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover a mudança da matriz
energética, reduzindo o uso de
recursos florestais

-

Ceará Sustentável

Energias

Sim

Ceará Saudável

Saúde

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover ações para melhoria do
acesso aos exames e serviços
especializados.
Promover e incentivar Educação
Ambiental nas atividades de
conservação.
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Promover iniciativas para
desenvolver pequenos negócios
com foco nas potencialidades
locais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Promover melhor divulgação e
estímulo à produção de alimentos
de qualidade e sem uso de
agrotóxicos e insumos químicos
industriais.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover políticas de fidelização do
turista.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Promover políticas públicas para
prevenção e atendimento de idosos.

-

Ceará Saudável

Saúde

Proteger áreas de margens.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Reinserir a produção do saber
científico e tecnológico em todas as
etapas de formação e educação do
cidadão, estimulando-o a buscar
soluções para os desafios sociais e
econômicos locais e regionais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Sensibilizar os órgãos públicos do
acolhimento as pessoas com
deficiência.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Sensibilizar para a importância e uso
nas energias renováveis.

-

Ceará Sustentável

Energias

Valorizar e fortalecer a pesca
artesanal.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Qualificar de forma continuada os
agentes da segurança publica para
o trato com a comunidade em
geral, grupos vulneráveis e com
necessidades especificas (PCD,
mulheres, LGBT, idosos).
Qualificar os espaços urbanos.
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EIXO

TEMA

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Ampliar a divulgação do uso de
energia limpas

-

Ceará Sustentável

Energias

Ampliar a oferta de modalidades
esportivas de forma continuada que
contemplem pessoas com deficiência
e idosos.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar a oferta habitacional de
forma equitativa aos municípios
de pequeno porte em áreas
urbanas / rurais.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar a promoção da assistência
farmacêutica.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar as ações de prevenção e
promoção a saúde de adoção de
práticas saudáveis e cultura da paz.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar e fortalecer as políticas
públicas na comercialização de
produtos agropecuários.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar o acesso à atenção
secundária e implantar a terciária
relativa à saúde bucal.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o acesso a informação
referente aos programas sociais para
a sociedade.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar o acesso à justiça gratuita.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar o acesso ao serviço móvel
de urgência e emergência na região.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o acesso das pessoas em
situação de vulnerabilidade aos
Direitos Humanos.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar o acesso de água encanada
às populações rurais.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar o acesso para todos os
municípios aos programas de
aquisição de alimentos, bem como
a política de Segurança Alimentar

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar a acessibilidade para
pessoas com deficiência.
Ampliar a assistência técnica e
extensão de forma continuada e
com qualidade.
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Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar o atendimento especializado
para mulheres em situação de
violência.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar o combate às práticas
ilegais da população contra o meio
ambiente.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar o serviço de
abastecimento de água.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Descentralizar programas e
projetos da capital para a nossa
região na faixa etária de jovens de
16 a 24 anos.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Desenvolver o turismo rural com
fomento atração de investimentos
das comunidades rurais.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Difundir as práticas de energias
limpa renovável de qualidade

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Difundir tecnologias e inovações
que promovam a inclusão social e
produtiva da população.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Efetivar a política de
monitoramento dos corpos
hídricos.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Efetivar as redes de atenção a saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Elevar a oferta da educação de
tempo integral.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Estruturar as instituições públicas
com profissionais multidisciplinar
qualificados específicos na área da
psicologia, psicopedagogo,
fonoaudiólogo, educação especial.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Expandir o número de cursos
profissionalizantes de curta
duração para jovens e
trabalhadores.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Nutricional.
Ampliar o apoio às ações
esportivas.

Estimular a integração da cadeia
produtiva do turismo.
Estimular a oferta de bolsas de
qualificação profissional.
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-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Fomentar a oferta de vagas para
crianças de 0 a 3 anos.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Fomentar ampliação do maior
número de vagas no ensino
superior.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Fortalecer a política de
fiscalização do meio ambiente.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Garantir a formação continuada
dos agentes de Segurança Pública.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir a implementação da rede de
saúde mental.

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir o atendimento da
programação pactuada.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Implementar a rede materno-infantil.

-

Ceará Saudável

Saúde

Implementar política de destinação
adequada de resíduos sólidos (aterro
sanitário).

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incentivar o associativismo e
cooperativismo para agregar valor
à produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incrementar incentivos que
viabilizem o contato com mercado
profissional.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Interligar bacias (lagos) para ampliar
a oferta hídrica para comunidades
rurais.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Melhorar a política de
conscientização do consumo de
água.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Melhorar as estruturas de captação e
transporte de água.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Promover a qualificação dos
agricultores familiar para
melhoria na produção,
beneficiamento e comercialização

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Facilitar o acesso ao crédito.
Fiscalizar as políticas
habitacionais.

Implantar programas de
desenvolvimento para a pesca e
aquicultura familiar.
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Promover a valorização profissional.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover ações que estimulem a
integração escola família.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover ampliação e modernização
dos equipamentos culturais nos
municípios.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover interação entre polícia e
sociedade civil.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Promover qualificações dos agentes
culturais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Proporcionar curso de mestrado na
área da educação.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Proporcionar padrão básico de
funcionamento das escolas com
equidade.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Realizar parcerias com as empresas
para receber os alunos.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Recuperar e melhorar a qualidade
da malha viária.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Resgatar e valorizar a cultura
local erudita e popular.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

de seus produtos.

Tornar atrativa a parceria do estado
com a iniciativa privada para a
execução das políticas sociais.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a efetividade da
segurança pública visando
diminuir a criminalidade

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a fiscalização de qualquer
obra hídrica do estado

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar a oferta da rede geral de
água.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a oferta de água potável
para as comunidades urbanas e
rurais.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar a oferta de capacitação para
professores que atuam na educação
especial.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a oferta de práticas de
ensino diferenciadas, com foco na
cultura dos povos e comunidades
tradicionais, especialmente
quilombola.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a ofertas de vagas para
internos no sistema penitenciário.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a participação dos pontos de
cultura durante o processo de
elaboração dos editais, de acordo
com as realidades locais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar a qualificação dos atores de
produção e empreendedorismo da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar a rede de acolhimento para
pessoas em situação de
vulnerabilidade.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar acesso a equipamentos
esportivos em ambientes públicos.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar e dar autonomia aos
comitês e às agências de bacias
hidrográficas.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar e desburocratizar o

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar a oferta de serviços
especializados na média e alta
complexidade, garantindo
atendimento adequado à
população.
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acesso de pessoas em situação de
vulnerabilidade às políticas
públicas.

TEMA
Acesso a Terra e
Moradia
Inclusão Social e
Direitos Humanos
Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar e diversificar a oferta de
educação profissional com foco nas
potencialidades de
desenvolvimento local/regional.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar o acesso a alimentação
adequada para população carente.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar o acesso à moradias dignas
para pessoas em áreas de riscos.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar o acesso a programas
voltados à juventude no campo.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar o acesso a tecnologia
sustentável em prol das
comunidades locais, como energia
solar e construções sustentáveis.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar o atendimento aos
produtores com sementes e mudas.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar o programa de inclusão ao
ensino profissionalizante gratuito.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar o sistema de saneamento
básico principalmente na zona
rural.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar parcerias com instituições
do terceiro setor visando ofertar
cursos profissionalizantes nas
escolas públicas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar políticas de capacitação de
jovens e adultos na agropecuária

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar políticas de capacitação de
jovens e adultos voltadas à absorção
no mercado de trabalho local.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar qualificação para
formação profissional e atuação de
investimento para o
empreendedorismo.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar vagas para cursos
voltados para ciências agrárias e
tecnologia.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior
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Apoiar e divulgar projetos para
promoção de tecnologias adequado e
agroecológicos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Conscientizar a população sobre a
importâncias dos recursos hídricos.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Criar uma política de reuso da
água

Sim

Ceará Saudável
Ceará Sustentável

Saneamento Básico
Recursos Hídricos

Desenvolver projetos de
qualificação e de divulgação dos
destinos turísticos.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Disseminar o conhecimento sobre a
política de Assistência Social.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Dotar região de assistência técnica
e extensão pesqueira e aquícola de
forma sistêmica, continuada e
qualificada.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Dotar região de assistência técnica
e extensão rural de forma
sistêmica, continuada e
qualificada, a partir de princípios
da agroecologia.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estabelecer políticas públicas que
contemple a cadeia produtiva da
agropecuária, agregando todos os
atores.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estimular políticas de pesca e
aquicultura artesanal para
desenvolvimento do setor.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Ceará de Oportunidades

Indústria

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fomentar a dinamização de ações e
fortalecer os trabalhos dos pontos de
cultura.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Fomentar políticas de extrativismo e
beneficiamento de produtos típicos
da vegetação local, como a carnaúba.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a articulação entre
instâncias estaduais e municipais
para apoio a ações culturais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Fomentar a atração de indústria para
geração de emprego e renda
Fomentar a criação e reativação
de agroindústrias (pequenas e
comunitárias) para o
beneficiamento de produtos.
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Fortalecer e fomentar a pesquisa no
ensino superior com foco produção
de soluções para o desenvolvimento
local/regional (incubadoras).

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Fortalecer parceiras com gestores
municipais para ampliar
equipamentos direcionados para
eventos culturais e lazer.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Fortalecer parceiras entre o estado e
entidades que atuam na educação
profissional.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Fortalecer políticas públicas para
melhoria da educação básica.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Implantar projeto de incentivo ao
uso de energias através da educação
na rede escolar.

-

Ceará Sustentável

Energias

Implementar ações estratégicas para
diminuir o desperdício de água.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Implementar políticas públicas para
valorizar os saberes dos povos
tradicionais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Implementar programa Escola
Família Agrícola na região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar a iniciativa privada para
absorção de egressos do sistema
penitenciário.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Intensificar a fiscalização do uso de
agrotóxicos

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Melhorar a gestão das políticas
públicas de Esporte e Lazer.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Melhorar as condições de trabalho e
atendimento para os agentes da
segurança pública.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Melhorar o atendimento e o
acolhimento da população negra
pelos agentes públicos de segurança.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Modernizar o serviço de
atendimento, com uso de tecnologia
da informação.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará do

Cultura e Arte

Incentivar e baratear o uso de
energias renováveis

Promover a ampliação da oferta
de espaços culturais e

136

ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

potencializar o investimento.

EIXO

TEMA

Conhecimento

Promover a melhoria da gestão
ambiental nos municípios e a
integração em nível regional e
estadual.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover ações eficazes para dar
celeridade aos processos judiciais.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Promover atendimento
especializado à mulher em
situação de violência.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Proporcionar aos produtores e
representações o acesso as políticas
de compras governamentais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Recuperar vias de acesso rurais e
turísticos da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Regularizar a situação fundiária
dos imóveis rurais e dos territórios
quilombolas e indígenas.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia
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MACIÇO DE BATURITE
ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a estrutura de iluminação na
zona rural.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Ampliar a fiscalização e controle do
tratamento da água.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a realização de eventos
culturais na região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar crédito e capacitação
para o segmento pesqueiro e
aquícola.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Ampliar e garantir a execução da
política de aquisição de alimentos
(PAA e PNAE).

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar e interiorizar as políticas
voltadas para a juventude.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar o apoio à implementação
de projetos de extensão
universitária que atendam às
demandas da comunidade.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar o apoio ao desenvolvimento
da economia solidária.

-

Ceará de Oportunidades

Comércio e Serviços

Ampliar o serviço de atenção
multidisciplinar na Justiça pelo
Estado.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar o uso de tecnologia na
prestação dos serviços da Defensoria
Pública.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar oferta de vagas de educação
profissional em tempo integral.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar segurança nos ambientes de
ensino.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a oferta de espaços de
esporte e lazer, as diversas
modalidades esportivas.
Ampliar a oferta de vagas de cursos
superiores em instituições públicas
na região.

Ampliar o acesso à justiça gratuita
na região.

Ampliar videomonitoramento
para toda região.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Apoiar a atração de investimentos
para indústrias na região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Apoiar a implementação de curso de
medicina da Unilab.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Apoiar e incentivar o cooperativismo
e o associativismo objetivando
ampliar produção e comercialização
dos produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Atualizar os equipamentos
tecnológicos da região.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Criar estruturas para comercialização
dos produtos da agricultura familiar
por um preço justo.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Criar programa de cursos
profissionalizantes voltados às
necessidades regionais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Desenvolver ações articuladas de
políticas de segurança pública,
entre as setoriais do Estado,
visando o combate ao tráfico de
drogas

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Desenvolver ações para monitorar os
recursos hídricos com envolvimento
das escolas e entidades civis.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Desenvolver campanhas de
conscientização ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Desenvolver políticas efetivas para
produção de energia sustentável.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Desenvolver políticas para
conscientização quanto ao uso
adequado do saneamento básico.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Disponibilizar acesso à internet
para a população de forma
gratuita.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Efetivar a regionalização dos
serviços de média e alta
complexidade.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Efetivar e ampliar o cofinanciamento
dos Estado de acordo com as normas
do SUAS.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Efetivar o monitoramento,
acompanhamento e avaliação do
projeto Família Acolhedora.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Efetivar políticas de habitação de
interesse social pelo Estado.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Estimular a adoção de tecnologias de
base agroecológica, adaptadas aos
agricultores familiares.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estruturar as vias de acesso para
melhor escoamento da produção.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Facilitar o acesso ao crédito aos
profissionais das ciências agrárias e
aos produtores de médio e grande
porte.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fomentar e ampliar a educação no
campo na modalidade escola
família agrícola.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a atenção primária em
saúde, tornado-a efetiva
ordenadora do cuidado individual
e coletivo.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer articulação entre as três
esferas de governo.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Fortalecer as políticas de preço
mínimo dos produtos da agricultura
familiar e articular junto ao governo
federal a melhoria dessas políticas.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer as redes de atenção a
saúde (materno-infantil).

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer e implementar ações de
vigilância em saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer o controle e combate a
incêndios.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer o uso de tecnologias de
beneficiamento dos produtos da
agricultura familiar para agregar
valores na comercialização dos
mesmos respeitando as necessidades
locais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer os consórcios públicos da
saúde, ampliando a oferta de
especialidades.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer a educação ambiental.
Fortalecer a fiscalização
ambiental.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Fortalecer, ampliar e concluir os
programas de regularização
fundiária e cadastro ambiental
rural.

Sim

Ceará Acolhedor
Ceará Sustentável

Acesso a Terra e
Moradia
Meio Ambiente

Garantir a celeridade e a resolução
dos processos judiciais.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir a educação inclusiva.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Garantir a efetividade de projetos de
ressocialização de presos e egressos.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir a regularização fundiária na
região.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Garantir e ampliar a polícia cidadã,
nas áreas urbanas e rurais.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir estruturação e qualificação
na prestação dos serviços de
segurança, visando o atendimento às
pessoas vulneráveis e vítimas de
violência.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Garantir infraestrutura e
qualificação na área de segurança
pública e justiça, visando o
exercício do trabalho na região.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça
Segurança Pública

Garantir o encaminhamento das
famílias às políticas públicas
voltadas à superação da violência.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Implementar a efetiva coleta e
destinação adequada do lixo.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar assistência técnica e
extensão rural de qualidade,
quantidade e continuada.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implementar de forma efetiva
iniciativas de recursos hídricos.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Implementar o reflorestamento
das matas ciliares

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar sistema de transporte
do meio rural para a sede (produção
e pessoas).

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Incentivar a adoção de gestão
democrática em escolas municipais.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Incentivar a comunidade local a
participar de atividades culturais da
Unilab e de outros espaços.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Incentivar municipalização da
política de meio ambiente.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Integrar ações dos órgãos de
fiscalização ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Melhorar a fiscalização da merenda
escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Modernizar o Sistema Penitenciário
para o cumprimento de pena
humanizada

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Promover a capacitação dos jovens
em empreendedorismo.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Promover a integração entre a
comunidade e a universidade.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Promover a qualificação da mão de
obra em geral.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Promover a sinalização das rotas
turísticas da região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Promover adequação dos prédios
públicos em atenção ao público com
mobilidade reduzida.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Promover ampla divulgação dos
serviços socioassistenciais para os
usuários.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Promover articulação com as
demais políticas estaduais,
garantindo a geração de emprego e
renda que possibilitará o
afastamento dos jovens da
criminalidade.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Promover o turismo rural.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Promover políticas de
ordenamento dos centros
econômicos dos municípios da
região com espaços públicos de
convivência, mobilidade e
atratividade urbana.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Promover suporte na efetivação da
política de segurança alimentar e
nutricional.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Melhorar infraestrutura das
escolas públicas.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Proporcionar formação continuada
para os professores.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Regularizar as políticas de aquisição
dos produtos da agricultura familiar

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Viabilizar o turismo solidário na
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Proporcionar atividades culturais
para dar oportunidades aos artistas
locais.
Proporcionar atividades de caráter
cientifico nas escolas.
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a capacidade de
hospedagem com incentivo a
hospedagem familiar

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Ampliar a capacitação dos
produtores na adoção de
tecnologias alternativas de
produção agroecológicas.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar a interação entre
sociedade civil e instituições de
Segurança Pública.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a oferta de cursos e vagas
da educação superior.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar as ações de conservação
ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar as formas de captação
hídrica.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar e garantir a oferta de água
de qualidade na região.

-

Ceará Sustentável

Ampliar e melhorar o acesso da
população à assistência jurídica
gratuita.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar e melhorar o acolhimento
a pessoas em situação de violência
domestica.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar o acesso à moradia
estruturada à população carente.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar o atendimento
nutricional.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a atuação dos órgãos de
Segurança Pública na região.

Ampliar a qualificação dos
profissionais atuantes no turismo
Ampliar a rede de atendimento à
pessoa em situação de
vulnerabilidade.

Ampliar oferta de curso de extensão.
Ampliar parcerias entre
instituições públicas e privadas.
Ampliar rede de coleta e tratamento

Recursos Hídricos
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EIXO

TEMA

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Apoiar educação oferecida nas
Escolas Família Agrícola.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Apoiar os municípios na realização
de eventos para o fortalecimento da
cultura regional.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Aumentar a acessibilidade às
políticas públicas assistenciais.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Criar áreas nos espaços urbanos
para prática esportiva e de lazer.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Criar sistema de captação e reuso
de águas pluviais, cinzas e negras.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Dar continuidade a política de
convivência com o semiárido.

-

Ceará Sustentável

Desburocratizar processos de acesso
ao crédito.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estimular a elaboração, atualização e
fiscalização dos planos diretores
participativos.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Estimular a expansão da
agroindústria familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Estimular a mobilização dos gestores
e instituições para promoção e
incentivo do turismo regional (rural
e urbano).

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Estimular a pesquisa para
agropecuária na Ibiapaba.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio
Comércio e Serviços
Indústria

Fortalecer a política de agricultura
orgânica e agroecológica da região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer as políticas desportivas.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Fortalecer e ampliar as ações de
preservações e resgate de sementes

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e

de esgoto.
Apoiar a implementação de planos
municipais de saneamento básico.

Estimular a implementação de
sistemas de criação de peixes
voltados para jovens e mulheres.

Fomentar o desenvolvimento
regional para atração de
investimentos.

Recursos Hídricos
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EIXO

crioulas.
Fortalecer e ampliar as escolas
família agrícola, garantindo a
permanência de jovens no campo.

TEMA
Agronegócio

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer os conselhos de direitos.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social
Inclusão Social e
Direitos Humanos
Segurança Alimentar e
Nutricional

Garantir a educação contextualizada.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Garantir a gestão escolar
democrática.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Garantir a regularização fundiária.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Garantir assistência técnica e
extensão rural de forma sistemática e
continuada.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir o acesso dos alunos em
outros territórios.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Implantar serviço de assistência e
controle a animais de ruas.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Implementar política de
fiscalização ambiental da região.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar programa de
reaproveitamento de produtos e
resíduos orgânicos.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implementar rota turística da
Serra da Ibiapaba.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Incentivar a acessibilidade aos
atrativos turísticos com ampliação
dos meios de transportes.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Incentivar a atração de rotas aéreas
para a região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Incentivar o associativismo e o
cooperativismo para agregar valor
á produção e garantir acesso a
programas governamentais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incentivar o turismo consciente para
preservação e reflorestamento das
nascentes e matas ciliares.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Melhorar a gestão de recursos
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TEMA

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Melhorar sinalização turística.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Melhorar sistemas de
comercialização da região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ofertar cursos voltados para
vocações locais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Possibilitar o acesso a energia
renovável a população de baixa
renda.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Possibilitar o acesso a energia
renovável para agricultura orgânica e
agroecologia.

-

Ceará Sustentável

Energias

Promover a coleta e a destinação
adequada de resíduos sólidos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover integração entre os
gestores municipais da região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Realizar formação continuada de
todos os profissionais de educação.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Reestruturar o Colegiado Territorial
com garantia de implementação dos
projetos definidos

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Reestruturar serviços de assistência a
saúde a pacientes ontológicos da
região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

hídricos.
Melhorar a infraestrutura para
agricultura familiar e o agronegócio.
Melhorar estradas para
escoamento da produção e para
acesso a áreas turísticas.

Valorizar as manifestações
culturais locais e resgatar as
culturas regionais.
Viabilizar tecnologias sociais de
convivência com semiárido.
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SERTÃO CENTRAL
ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a capacidade de
atendimento na rede de proteção a
mulher em toda a região
diuturnamente.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a capacidade de suporte
do sistema prisional.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar a cobertura de
saneamento básico para todos os
municípios da região.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a fiscalização e a melhoria
da gestão de projetos
governamentais, com prioridade para
o Projeto São José.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar a oferta de cursos de pósgraduação

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de cursos na
modalidade a distância de graduação
e pós-graduação.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de exames
especializados.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a oferta de serviços de
segurança pública nos distritos.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a oferta de vagas nas
escolas para atender às crianças de
até cinco anos.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a segurança nas escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar as parcerias entre as
instituições de ensino e o mercado de
trabalho.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar as políticas de
convivência com o semiárido.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar as políticas públicas de
reuso de água na região.

Sim

Ceará Saudável
Ceará Sustentável

Saneamento Básico
Recursos Hídricos

Ampliar e fortalecer as redes de
atenção e assistência de média e
alta complexidade para pessoas
com deficiência.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar e garantir o apoio à
prestação dos serviços
socioassistenciais.
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar incentivo à pesquisa
cientifica voltada para as questões
da região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar o apoio á prática
esportiva segura (infraestrutura e
pessoal).

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar o apoio e a segurança para
abertura e permanência de agências
bancárias nos municípios da região.

-

Ceará de Oportunidades

Comércio e Serviços

Ampliar o atendimento especializado
para criança e adolescente, com
especial atenção para a área rural.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar os incentivos para atração
de indústrias de beneficiamento dos
produtos locais.

-

Ceará de Oportunidades

Indústria

Ampliar políticas públicas de apoio e
desenvolvimento nos assentamentos
estaduais, monitorando e
fiscalizando sua implementação.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar a carcinicultura da região.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Apoiar a gestão municipal dos
serviços de saneamento básico.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Apoiar a implantação de entrepostos
na região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar e capacitar os produtores
rurais para o cooperativismo e
associativismo fortalecendo a cadeia
produtiva.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar o cooperativismo e
associativismo para fortalecer a
comercialização e a aquisição de
insumos para a produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

Apoiar o desenvolvimento de novas
tecnologias para a cadeia aquícola.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Apoiar os municípios no
planejamento dos serviços de
drenagem.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Assegurar a assistência técnica e
extensão rural de forma continuada,

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar a criação e estruturação de
pólos turísticos de acordo com as
potencialidades de cada município
da região.
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Atualizar o mapeamento das
necessidades do mercado de
trabalho.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Capacitar os profissionais de todas
as áreas para a formação holística e
cidadã alinhada ao conhecimento
técnico.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Criar programa de incentivo e
qualificação do aquicultor e
pescador.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

eficiente e em quantidade suficiente,
contemplando o fortalecimento das
instituições prestadoras desse
serviço.

Criar um observatório
socioeconômico do Sertão Central,
contemplando o desenvolvimento
de estudos e pesquisa focados na
região.
Desburocratizar e ampliar as
políticas de acesso a terra e
moradia.

Sim

Desburocratizar e cumprir o prazos
em relação à estratégia de incentivo
às artes.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Descentralizar e ampliar os
equipamentos e serviços da rede de
assistência social para zona rural.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Descentralizar os incentivos a
pequenas e médias empresas,
atendendo com isso aos pequenos
municípios da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Descentralizar serviços de média e
alta complexidade.

-

Ceará Saudável

Saúde

Desenvolver ações visando baratear
os serviços cartoriais na
regularização da terra.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Desenvolver estratégias para o
fortalecimento do comércio local.

-

Ceará de Oportunidades

Comércio e Serviços

Desenvolver parcerias com os
governos municipais para ampliar a
oferta de emprego e renda.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Desenvolver políticas públicas
para fixação do jovem no campo.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Desenvolver políticas públicas
voltadas para o beneficiamento dos
produtos da agricultura familiar
agregando valores aos mesmos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Diversificar a oferta de cursos de
graduação.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Efetivar a gestão integrada de
resíduos sólidos (aterros sanitários).

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Estimular a descentralização de
eventos turísticos da capital para o
interior.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Estimular adoção de tecnologias
alternativas para a agricultura
familiar em substituição aos
agrotóxicos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estimular o empreendedorismo em
todos os níveis de ensino (disciplina
na grade curricular).

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Estruturar as vias de acesso
(pavimentação asfáltica) do meio
rural para as sedes, facilitando o
escoamento da produção.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Explorar de maneira eficiente o
potencial turístico da região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Fiscalizar e monitorar a
comercialização dos produtos da
agricultura familiar pelos programas
governamentais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fomentar ações que resultem no uso
racional dos recursos hídricos.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Fomentar prática de esporte e lazer
com acompanhamento profissional
adequado.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Fortalecer a educação ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer a integração das
políticas públicas da rede
socioassistencial, segurança, saúde,
educação e outros.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Fortalecer a parceria público-privada
para o desenvolvimento científico e
tecnológico.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Fortalecer a participação do estado
na gestão de consórcios públicos de

-

Ceará Saudável

Saúde
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Fortalecer as parcerias entre
instituições públicas e privadas para
o desenvolvimento cultural.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Fortalecer as políticas de controle ao
uso irregular de agrotóxicos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer iniciativas de cultivos
orgânicos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer políticas públicas de
incentivo para energias renováveis.

-

Ceará Sustentável

Energias

Fortalecer políticas públicas voltadas
para a permanência no campo,
sobretudo de jovens e mulheres.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir a celeridade nos processos
judiciais.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir acesso a projetos como o
centro comunitário produtivo.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

saúde.

Garantir eficácia de políticas
públicas na área da segurança, em
especial para atendimento aos
grupos vulneráveis.
Garantir o acesso a água em
quantidade e qualidade para o
consumo e produção nas
comunidades difusas.
Garantir o cumprimento da lei
que estabelece a compra de
alimentos da agricultura familiar
de base agroecológica.

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Garantir políticas de combate à
discriminação e fortalecimento da
inclusão.

-

Ceará Acolhedor

Garantir políticas públicas de preço
mínimo para o produtor da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implantar coleta de resíduos tóxicos
utilizados na produção agrícola
(embalagens inutilizadas de
defensivas agrícolas).

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implementar normativas
relacionadas a garantia da origem de
alimentos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Implementar políticas públicas de
incentivos e criação de pequenos
negócios.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incentivar a comercialização e a
compra dos produtos da cadeia
produtiva da ovinocaprinocultura.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar e apoiar a criação de
indústrias de laticínios que
beneficiem os pequenos
produtores da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Integrar as políticas de Educação e
Segurança Alimentar e Nutricional
para garantir alimentação saudável
nas escolas.

-

Ceará Acolhedor
Ceará do Conhecimento

Segurança Alimentar e
Nutricional
Educação Básica

Intensificar a fiscalização ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Mapear as cadeias de valores dos
negócios criativos.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Melhorar as infraestruturas nas
escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Modernizar e adequar as tecnologias
agropecuárias, visando maior retorno
financeiro na agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Organizar o modelo de atenção de
alta e média complexidade,
promovendo a resolutividade de
acordo com o perfil da região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover a aproximação entre a
família e a escola.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover a parceria entre as
Instituições de Ensino Superior e
as escolas de ensino fundamental e
médio para o desenvolvimento de
ciência, tecnologia e inovação.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação
Educação Básica
Educação Superior

Promover a qualificação permanente
em relação aos protocolos.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover ações interdisciplinares
sobre temas da região.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Incentivar o controle social na
política municipal de cultura
(conselhos).

Ofertar cursos voltados para a
realidade local.
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Promover as integrações entre os
equipamentos culturais e as escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover cooperação técnica
entre Instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas e os
governos estadual e municipais,
voltada ao desenvolvimento da
região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Promover e desenvolver
programas de extensão para
gestores e técnicos com ênfase no
empreendedorismo.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Promover maior qualificação dos
produtores culturais da região.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover o mapeamento das
potencialidades turísticas da região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Qualificar e ampliar as políticas
públicas de segurança hídrica.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Qualificar e expandir o serviço de
transporte escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Retomar políticas públicas para
produção e comercialização e
distribuição de alimentos (PAA E
PENAE).

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Subsidiar e facilitar o acesso ao
crédito para o desenvolvimento da
cadeia aquícola.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Universalizar as escolas de tempo
integral.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Valorizar os profissionais na área da
educação.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover maior atratividade e
permanência dos profissionais na
região.
Promover maior integração entre
estado e município para facilitar a
implementação das políticas
culturais.
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SERTÃO DE CANINDE
ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar a ação da segurança pública
na zona rural.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a aproximação das
políticas públicas de acesso com o
meio rural.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Ampliar a atuação da corregedoria
no âmbito do poder judiciário.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar a capacidade de
atendimento da rede
socioassistencial.

Sim

Ampliar a cobertura para a área
rural dos serviços
socioassistenciais.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar a comunicação em
relação aos direitos das pessoas
com deficiência e idosas.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar a estrutura do poder
judiciário na região, promovendo
o seu equilíbrio e integração entre
Ministério Público, Defensoria
Pública e Judiciário.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar a fiscalização quanto à
pratica de crimes ambientais.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar a inclusão das pessoas com
deficiência nas escolas regulares.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a integração das políticas de
atendimento a mulheres vítimas de
violência.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar a oferta de pós-graduação
nas instituições públicas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de programas
voltados aos alunos recém formados
de modo a ampliar as oportunidades
de inserção no mercado de trabalho.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de saneamento
básico na região.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a oferta pública de ensino
superior na região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar as ações de educação e
cidadania nos espaços de ensino.

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar as ações nos pontos de
cultura e grupos culturais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar as mostras culturais e feiras
de ciências envolvendo todas as
escolas da região.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar as oportunidades de
empreendedorismo sustentável
para os jovens, mulheres e
produtores do meio rural.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar as políticas de prevenção
a criminalidade voltadas para
jovens com enfoque intersetorial.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar as políticas que visam dar
celeridade aos processos judiciais.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar escolas de campo
contextualizadas com as vocações
locais.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar o acesso gratuito à justiça.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar oferta de espaços
públicos de boa qualidade para
práticas de esporte e lazer,
atendendo a todas as faixas etária
da população.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar os espaços de diálogos entre
as agentes de segurança pública e a
sociedade.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Aumentar a oferta de cursos para
jovens e adultos.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Criar condições de
sustentabilidade para famílias
público-alvo dos programas de
transferência de renda.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar e fortalecer as casas
digitais públicas.

Criar cursos preparatórios para
jovens ingressarem no ensino
superior.
Criar programas de valorização e
disseminação da cultura e da arte
na região.
Criar projetos de cultura e arte nas
escolas.
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Efetivar a política de prevenção e
combate contra mulher.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Estabelecer parcerias entre as
instituições públicas de ensino
superior e equipamentos públicos
municipais.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Estimular e apoiar políticas de
educação para convivência com o
meio ambiente.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Estruturar as escolas para a
prática de lazer com
acessibilidade.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Estruturar na rede de ensino
práticas de educação ambiental.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Facilitar o acesso as linhas de crédito
para financiamento orientado ao
produtor rural.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a descentralização do
Sistema Único de Saúde (SUS) por
meio da região de saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer a educação permanente
em saúde para os trabalhadores do
SUS.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer a produção e a
comercialização agropecuária.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer as ações de atenção
primária e secundária na região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer políticas de orientação
para o uso de tecnologias
alternativas de base agroecológica ao
uso de agrotóxicos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir ações para certificação dos
produtos da agricultura familiar para
agregar valores à produção.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir assistência técnica e
extensão rural de qualidade,
quantidade e de forma continuada,
contemplando melhor qualificação
dos agentes.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir estruturas para implantação
dos projetos voltados para
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Garantir o acesso à água de
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Garantir políticas de investimento
para o armazenamento hídrico para a
região.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Garantir políticas de valorização dos
grupos de cultura tradicional da
região.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Garantir qualificação em
empreendedorismo e liderança para
os produtores rurais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implantar a coleta seletiva de lixo na
região.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implantar ações para a destinação
adequada do lixo.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implantar os serviços de média
complexidade na região.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Implantar programa de educação
ambiental destinado ao poder
publico e à população.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

qualidade para consumo humano
nos espaços urbano e rural.

Implantar programas de incentivo à
prática de esporte junto a população.
Implantar uma matriz energética
adequada à realidade ambiental
da região

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Implementar e ampliar o acesso as
políticas públicas de inovação e
tecnologia para uma melhor
convivência com o semiárido.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implementar políticas que
fortaleçam as tecnologias sociais
(consórcios agroecológicos).

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar o associativismo dos
artistas locais.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Investir em pesquisa (bolsas de
estudos, laboratórios, visitas
técnicas).
Mapear as manifestações culturais e
artísticas.
Melhorar a infraestrutura nas
escolas.
Melhorar os mecanismos de
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Oferecer transporte gratuito aos
universitários.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Otimizar a distribuição do efetivo
dos agentes de segurança pública na
região.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Preservar e sanear as fontes de
recursos hídricos.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Priorizar o consumo de alimentos
orgânicos.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover a ampliação das políticas
de acesso a terra.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Promover a conscientização
quanto ao uso adequado da terra.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover a desburocratização dos
editais da cultura.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover a desburocratização dos
órgãos estatais para facilitar o
empreendedorismo local.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Promover a realização de projetos
culturais e itinerários nas escolas

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover a saúde do trabalhador na
dimensão biopsicossocial.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover a utilização de fontes
alternativas de energias renováveis.

-

Ceará Sustentável

Energias

Promover ações de promoção e
prevenção à saúde da população nas
dimensões físicas e mental.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover ações de valorização dos
profissionais de segurança pública.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Promover ações para o uso adequado
da água.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Promover condições adequadas de
operação dos serviços públicos,
observando as especificidades locais.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ceará Acolhedor

Assistência Social
Acesso a Terra e
Moradia
Inclusão Social e
Direitos Humanos

monitoramento e avaliação de
políticas publicas sociais.

Promover melhor
intersetorialidade entre as
políticas sociais.

Sim
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EIXO

TEMA
Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover políticas de proteção
ambiental.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Propiciar assistência adequada aos
assentamentos estaduais.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Providenciar a finalização das ações
previas as titulações de imóveis na
região.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Regionalizar as políticas de direitos
para população negra, LGBT e
povos e comunidades tradicionais.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Viabilizar a inserção do tema
empreendedorismo no currículo
escolar desde o ensino fundamental
ao superior.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

160

SERTÃO DE SOBRAL
ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Adequar estruturas de
beneficiamento e abate de
produtos de forma a atender as
instruções normativas e realidades
locais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Ampliar a formação em nível
superior na área da Inovação
Tecnológica.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta adequada para
atendimento de usos múltiplos.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a rede de assistência.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar alternativas de produtos
com maior valor agregado com base
inovativa e tecnológica (produção de
energia alternativa, biomassa e
solar).

-

Ceará Sustentável

Energias

Ampliar as parcerias com as
empresas buscando efetivação do
estagiário na área do conhecimento.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar as parcerias entre o público
e o privado.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar as políticas de incentivo de
tecnologias sociais.

-

Ceará Sustentável

Energias

Ampliar as políticas de
inteligência e de prevenção à
violência.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar as vagas nas escolas de
tempo integral.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar a divulgação dos atrativos
turísticos da região.
Ampliar a fiscalização dos
beneficiários da política
habitacional.
Ampliar a fiscalização no trânsito,
com prioridade para os motoqueiros.

Ampliar a oferta de
procedimentos e serviços
especializados.

Ampliar as vagas nos programas de
incubação de negócios e inovações.
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Ampliar assessoria jurídica aos
assentamentos, reassentamentos,
povos e comunidades tradicionais
nas questões fundiárias.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar conhecimentos sobre
educação sexual nas escolas e no
contexto social.

-

Ampliar e fortalecer a fiscalização e
a regularização de água bruta e do
controle das obras hídricas.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar o acesso à saúde bucal.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o acesso às políticas
econômicas aos assentamentos,
reassentamentos, povos e
comunidades tradicionais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar o acesso da população aos
núcleos de mediação comunitária.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar o acesso da população
rural e urbana à moradia.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar o conhecimento sobre as
vocações e pontos turísticos da
região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar os fablabs com as empresas
focadas em tecnologia.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar os programas que
favoreçam a comercialização dos
produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar ofertas de cursos de
formação inicial e continuada
para população.

Apoiar iniciativas de economia
solidária, objetivando dinamizar o
processo de comercialização dos
produtos em nível regional.
Criar política estadual para
ampliação das unidades de
conservação.
Criar políticas públicas de longo
prazo para o desenvolvimento
econômico regional com
articulação entre os municípios e
instituições.
Descentralizar e ampliar o acesso

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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EIXO

TEMA

Desenvolver novas estratégias e
tecnologias de produção aquícola e
pesqueira.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Desenvolver rotas turísticas na
região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Disseminar o conhecimento no
contexto interseccional de raça,
gênero, classe e sexualidade,
principalmente quanto ao acesso a
equipamentos e políticas públicas.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Estabelecer ações para inovações
tecnológicas aplicáveis aos
problemas sociais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Estabelecer e fiscalizar a aplicação
da política de saneamento básico.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Estimular a criação de um calendário
de eventos regionais.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Estimular a inserção da agricultura
familiar nos programas de compras
governamentais.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estimular as prefeituras a
valorizar, conhecer e divulgar a
cultura local.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Estimular o consórcio público entre
os municípios da região para o
desenvolvimento das atividades
agropecuárias, visando a otimização
dos recursos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Estimular projetos voltados para
inovações agroecológicas e
convivência com o semiárido.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fomentar parcerias entre setor
público e privado objetivando
gerar mais oportunidades para a
região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Fortalecer a articulação de
produtores em redes para acesso
aos mercados.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

gratuito à justiça para os municípios
menores e mais afastados.

Fiscalizar as políticas de resíduos
sólidos dos municípios atendidos
nos consócios regionais.
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Fortalecer a assistência técnica e
extensão pesqueira e aquícola.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Fortalecer a comercialização e
incentivar o consumo de produtos
aquícolas nos programas de compras
governamentais

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir a ampliação e preservação
dos equipamentos de esporte e lazer.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Garantir a política de acesso aos
medicamentos da região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir análises de solo, água e
plantas para os produtores da região.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir assistência técnica e
extensão rural de forma continuada e
de qualidade.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir políticas públicas para
fixação e permanência do jovem no
campo.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implantar a atenção terciária de
saúde bucal.

-

Ceará Saudável

Saúde

Implantar políticas de coleta
seletiva.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incentivar e promover a pesquisa
agropecuária e aquícola de forma
integrada ao ensino e extensão.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar o associativismo e o
cooperativismo visando agregar
valor à produção, beneficiamento e
comercialização.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incentivar o desenvolvimento das
energias alternativas.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Intensificar a política de
orientação e educação no trânsito.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Melhorar a assistência material e
psicossocial a presos e profissionais
da segurança prisional.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Fortalecer a integração entre as
famílias e a política
socioassistencial.

Melhorar a eficiência da gestão
hídrica.
Melhorar a equidade na
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TEMA

Melhorar a integração entre escola e
família.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Melhorar a política de incentivo à
redução ao uso de agrotóxicos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Melhorar as estruturas das unidades
públicas de emprego para garantir
aos seus usuários serviços de
qualidade.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

infraestrutura das escolas com ênfase
na inovação tecnológica.

Promover a descentralização de
pólos de desenvolvimento de
acordo com as potencialidades
locais

Promover a desconcentração
regional do acesso às políticas
sociais.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social
Acesso a Terra e
Moradia
Inclusão Social e
Direitos Humanos
Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover a distribuição equitativa
dos serviços de segurança pública na
região.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Promover a efetiva reinserção de
presos na sociedade.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Promover a implementação e
expansão de projetos esportivos na
região.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Promover a integração
intermunicipal (consorciar) para a
efetividade da execução de
políticas públicas.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Promover a interiorização da cultura,
explorando a cultura regional.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover a sensibilização sobre a
educação alimentar.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Promover formação continuada aos
profissionais de forma regionalizada
para o sistema penitenciário.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Promover gestão democrática nas
escolas municipais.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Promover melhor regionalização das

-

Ceará Pacífico

Justiça
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Promover o letramento cultural da
população em toda região.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Proporcionar à população espaços
públicos mais atrativos e
humanizados.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Qualificar a infraestrutura viária e de
aparelhamento das atividades
econômicas.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Qualificar os produtores para o
protagonismo no associativismo e
cooperativismo.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Resgatar, atualizar e implantar
planos de desenvolvimento
territorial, rural e sustentável.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

políticas relacionadas ao Poder
Judiciário.

Tornar os currículos escolares mais
atrativos.
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EIXO

TEMA

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a cobertura de
saneamento básico.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a criação de áreas verdes
para práticas esportivas e de lazer.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar a divulgação de tecnologias
de base agroecológica junto aos
agricultores familiares.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar a estrutura de acesso à
justiça, de acordo com as
características da região.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar as políticas públicas
voltadas à potencialização das
atividades de pesca artesanal e
aquicultura.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Ampliar as vagas nas universidades
públicas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar e fortalecer a coleta
seletiva.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar e garantir a oferta de
serviços de saúde na atenção
primária especializada.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar e requalificar as vias de
acesso aos atrativos turísticos da
região.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Ampliar o acesso aos programas
de proteção social de juventude e
dos grupos vulneráveis.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar o acesso aos programas
de segurança rural e policiamento
ambiental.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar o atendimento aos grupos
sociais impactados diretamente pela
violência humana.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Ampliar o uso da inteligência e
tecnologia na prevenção e combate à
criminalidade.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar os mecanismos de controle
e acompanhamento sociais das

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e Moradia

Ampliar a capacidade operativa de
serviços bombeirísticos adequada à
realidade local.
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Ampliar políticas de habitação para
provimento e melhoria de
residências adequadas no meio
urbano e rural.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e Moradia

Ampliar programas de acesso a
água para o consumo familiar e a
produção agrícola garantindo a
segurança alimentar e nutricional.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar programas de acesso a
terra e a regularização fundiária
urbana e rural.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar projetos para geração de
emprego e renda.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar rede de assistência social na
região.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Apoiar a implementação e
funcionamento efetivo da rede de
ouvidorias do Sistema Único de
Saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Apoiar e fortalecer a
comercialização dos produtos da
agricultura familiar.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar os agricultores na
implantação de projetos de
reflorestamento.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Assegurar assistência técnica e
extensão rural de qualidade,
quantidade e de forma continuada.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Aumentar a oferta pública de
educação superior para outros
municípios da região.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

Contextualizar a educação
profissional com foco nas
potencialidades regionais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Criar legislação de incentivo à
atração de empresas de base
tecnológica.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Desenvolver projetos culturais de
forma a integrar as cidades da
região.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Sim

Ceará do

Educação Básica

famílias beneficiadas dos programas
habitacionais.

Desenvolver um programa digital
de ensino unificado para auxílio ao
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professor em sala de aula
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TEMA

Conhecimento

Educar a população sobre uso
racional dos recursos naturais.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Estabelecer políticas de prevenção e
promoção da saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fomentar a atração de indústria e
empresas de grande porte para
geração de emprego e renda.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Fomentar a implantação de
agroindústrias para beneficiamento
da matéria prima local.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fomentar a instalação de empresas
para a produção de energias
renováveis com foco na energia solar
e eólica.

-

Ceará Sustentável

Energias

Fomentar o desenvolvimento de
pesquisas para ampliar a resistência
das sementes das culturas variáveis
às doenças existentes para uma
melhor aceitação no mercado.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a participação popular no
âmbito das políticas de segurança
pública.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Fortalecer a rede materno-infantil.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará do
Conhecimento
Ceará Saudável

Cultura e Arte
Esporte e Lazer

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e ampliar os espaços de
esporte, lazer e cultura.
Fortalecer os espaços colegiados
com formação de conselheiros.

Ceará Acolhedor

Fortalecer políticas públicas
voltadas ao atendimento familiar.

Sim

Garantir a coleta e a destinação
adequada dos resíduos sólidos.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Garantir a efetividade das
políticas de proteção ambiental.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Garantir a oferta de água potável no
meio urbano e rural.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Garantir a proteção ambiental dos
reservatórios para consumo
humano.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir atenção à saúde no nível

Assistência Social
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Garantir o acesso a terra com
projetos de desenvolvimento
econômico com sustentabilidade.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir o acesso da população
fontes alternativas de energias.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Garantir qualificação profissional
sistemática para a população em
geral.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Implantar as redes de atenção à
saúde, de Urgência e Emergência e
Psicossocial.

-

Ceará Saudável

Saúde

Implantar curso de medicina na
região.

-

Ceará do Conhecimento
Ceará Saudável

Educação Superior
Saúde

Implantar estratégias contínuas de
convivências com a seca.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente
Recursos Hídricos

Implantar estratégias sobre o uso
adequado da água.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Implantar sistemas de produção
sustentáveis.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Implantar tecnologias de reuso da
água.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Implementar programas de
compras da produção dos
agricultores familiar.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Implementar um processo
consistente de planejamento
estratégico de desenvolvimento
regional para o turismo.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Incentivar a criação de unidades de
conservação.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incentivar a diversidade dos grupos
de produção na agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar a valorização e
qualificação dos agentes prestadores
de assistência técnica e extensão
rural.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

secundário na região e terciário no
âmbito do sistema de referência.

Implantar ações efetivas no
combate à violência contra a
mulher.
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Incentivar e valorizar a produção e
comercialização da agricultura
familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar o desenvolvimento de
projetos voltados às práticas
esportivas.

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Incentivar o resgate da educação
popular na saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Incluir na grade curricular da rede de
ensino a educação ambiental

-

Ceará do Conhecimento
Ceará Sustentável

Educação Básica
Meio Ambiente

Inserir a educação de gênero no
currículo do ensino básico.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Inserir e adequar o uso das
tecnologias nas escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Investir em formação cultural.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Manter e ampliar as parcerias
existentes para o desenvolvimento da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Melhorar a infraestrutura das escolas
de ensino fundamental e médio.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Melhorar a integração e otimizar os
serviços de segurança pública,
visando dar maior celeridade aos
atendimentos.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Melhorar o aproveitamento dos
recursos hídricos para a produção de
alimentos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ofertar cursos de mestrado e
doutorado nas universidades
públicas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Potencializar integrações de
segurança com outras políticas
sociais voltadas para os usuários de
drogas.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Profissionalizar a cadeia produtiva
artística e cultural.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Incentivar o uso de sistemas
agroflorestais.

Melhorar as vias para o
escoamento da produção
agropecuária com foco nas
unidades de beneficiamento.
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Promover a qualificação continuada
e de qualidade dos profissionais da
área de saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover a valorização contínua
dos profissionais da educação.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Promover ações efetivas que
garantam a permanência dos
alunos nas salas de aula.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Promover formação inicial para
gestores que ocuparem cargos
públicos na área de saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover maior fiscalização e
transparência na aplicação dos
recursos, bem como incentivar a
participação e controle social.

-

Ceará Saudável

Saúde

Promover maior integração,
fortalecimento e organização das
políticas e órgãos do estado,
públicos e privados, para oferta de
serviços de qualidade ao produtor.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Promover o atendimento adequado,
especializado, humanizado as
vitimas de violência.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Promover políticas integradas e
interdisciplinares entre governo e
sociedade civil organizada
voltadas para prevenção da
criminalidade e para a defesa da
vida.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Realizar projetos voltados à
melhoria das políticas públicas em
parcerias com as universidades.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Redimensionar e aperfeiçoar o
sistema de tratamento de esgoto
existente na região.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Regularizar as estruturas existentes
ou em construção para agregação de
valores nos produtos das cadeias
produtivas da apicultura,
ovinocaprinocultura e bovinocultura.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Resgatar a memória dos territórios.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Revitalizar os Centros Vocacionais
Tecnológicos.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação
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Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar a assistência para a
população idosa.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar a atuação do Corpo de
Bombeiros na região.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a divulgação dos
programas sociais oferecidos pelo
governo.

Sim

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar a formação para a cidadania
no Ensino Fundamental.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a oferta de cursos nas
EEEPs.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Superior

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Ampliar a oferta de políticas
voltadas para o atendimento ao
dependente químico.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a oferta de pós-graduação
para professores da rede pública.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar a oferta de projetos para
captação de água.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar a oferta de serviços
especializados de média
complexidade.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a participação da sociedade
na implementação das políticas de
saneamento básico.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Ampliar a produção de alimentos
saudáveis no âmbito dos
programas sociais de segurança
alimentar e nutricional.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar a qualificação profissional
dos agentes de segurança.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a qualificação profissional
para inserção no mercado de

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Adotar estratégias para agilizar o
andamento de processuais
judiciais.

Ampliar a oferta de cursos
superiores nas pequenas cidades.
Ampliar a oferta de formação
continuada para professores e demais
profissionais da educação.
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trabalho.
Ampliar a rede socioassistencial,
com melhor qualificação profissional
dos agentes.

-

Ampliar as ações de acesso a terra
e regularizações fundiárias na
zona rural e urbana.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Ampliar as ações de conciliação.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar as ações de virtualização
dos processos judiciais.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Ampliar as políticas de assistência
estudantil.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica
Educação Superior

Ampliar as políticas de incentivo à
formação de trabalhadores
autônomos

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Ampliar as políticas públicas de
esporte e lazer alinhadas aos
costumes da região.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Ampliar e desburocratizar o apoio
a projetos culturais.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar e fortalecer a Educação
de Jovens e Adultos.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Básica

Ampliar e fortalecer a política das
competências socioemocionais,
contemplando a oferta ampliada de
serviços especializados nas escolas.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Sim

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o acesso aos programas de
segurança pública no meio rural.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar o acesso gratuito a justiça
(Defensoria Pública).

-

Ceará Pacífico

Justiça

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Ampliar o apoio a jovens que
participam de programas sociais.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Ampliar o apoio aos municípios da
região na oferta de atenção básica.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o espaço para diálogo entre
sociedade civil e agentes de

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar o acesso a serviços
indispensáveis à população.

Ampliar o apoio à implantação de
projetos em Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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Ampliar oferta de cursos de
bacharelado no interior.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar programas de acesso a água
potável para consumo e produção.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar projetos agroindustriais
voltados às cadeias produtivas
locais, como cajucultura,
mandioca, fruticultura, leite,
apicultura e ovinocaprinocultura.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Apoiar a ampliação da atuação da
defesa civil municipal.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Apoiar os municípios da região no
comprimento dos planos diretores.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Assegurar a implementação de
políticas econômicas para os
assentamentos.

-

Ceará de Oportunidades

Aumentar os programas de
sensibilização do judiciário acerca
das desigualdades.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Conscientizar a população sobre o
uso racional dos recursos naturais.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Criar estratégia de monitoramento do
perfil do usuário de álcool e outras
drogas.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Criar políticas de incentivo à alta
frequência e bons rendimentos dos
alunos, intensificando o
acompanhamento àqueles com
dificuldades de aprendizagem.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Criar programas de apoio a
pequenos produtores para
obtenção e utilização de energias
renováveis.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Criar programas de inclusão
tecnológica e profissional para os
jovens que estão fora da
universidade.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Educação Profissional

Criar rotas para melhor divulgar os
atrativos culturais e gastronômicos
locais.

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Sim

Ceará do
Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

segurança pública.

Democratizar o acesso a
equipamentos tecnológicos nas
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Desenvolver o plano de
recuperação de áreas de proteção
permanente a partir da nascente
do rio Jaguaribe.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Diversificar a oferta de atividades
culturais e artísticas na escola.

Sim

Ceará do
Conhecimento

Cultura e Arte

Divulgar e potencializar a
necessidade de coleta de lixo
seletiva.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Estender as políticas de estágios para
os alunos das Escolas Ensino Médio
de Tempo Integral (EEMTIs).

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Estruturar e divulgar os atrativos
turísticos da região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Fiscalizar efetivamente as políticas
existentes de desenvolvimento
tecnológico.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Fomentar a certificação e
padronização dos produtos da
agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a gestão, transparência e
interação entre as três esferas de
governo.

-

Ceará Saudável

Saúde

Fortalecer as políticas existentes de
segurança alimentar e nutricional.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Garantir a assistência especializada
para as pessoas em situação de rua.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Garantir a celeridade da implantação
do Cinturão das Águas na região.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Garantir a execução de políticas
públicas transversais para a
juventude abarcando as áreas
cultura, lazer e geração de
trabalho e renda.

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Garantir a meritocracia no processo
de contratação dos profissionais de
saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir a oferta hídrica
destinada ao abastecimento
urbano e rural.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Garantir a qualidade do ensino e
da aprendizagem na educação

Sim

Ceará do

Educação Básica

escolas públicas.
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básica.
Garantir assistência técnica e
extensão rural de forma continuada e
de qualidade.

EIXO

TEMA

Conhecimento
-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Implementar planejamento focado
nos serviços e pactuação baseadas no
perfil epidemiológico da região.

-

Ceará Saudável

Saúde

Incentivar a participação dos
estudantes em eventos científicos e
tecnológicos.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Incentivar a pesquisa agropecuária.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar a pesquisa aquícola.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Incentivar a prática de agricultura
sustentável na região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar a prática do
associativismo e cooperativismo com
objetivo a agregação de valor.

-

Ceará de Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incluir a educação ambiental na
grade curricular na rede de ensino.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Integrar as bacias hidrográficas da
região.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Melhorar a conectividade digital das
escolas dos municípios de pequeno
porte.

-

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

Melhorar a conscientização dos
jovens sobre a preservação do
patrimônio público.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Melhorar a estrutura de políticas de
preço mínimo.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Melhorar o atendimento do
transporte escolar.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Melhorar o atendimento e as
estruturas para a comercialização da
produção agrícola.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Potencializar e ampliar os serviços
de saneamento básico com foco nas

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Implantar uma zona franca para
atração de empresas que
trabalhem com energias
renováveis.
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-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Prover infraestrutura básica e
tecnológica para atender às
necessidades atuais da EJA e do
ensino regular.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Qualificar o processo de
planejamento das políticas de
saneamento básico.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Redimensionar a área de abrangência
no Núcleo de Perícia regional e
ampliar sua capacidade operativa.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Redimensionar as competências dos
serviços da atuação básica.

-

Ceará Saudável

Saúde

Regionalizar o sistema prisional, de
modo que garanta o vínculo familiar
dos privados de liberdade.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Sensibilizar gestores e população em
geral sobre a importância das
políticas de promoção e prevenção
em saúde.

-

Ceará Saudável

Saúde

Tornar as escolas mais receptivas a
alunos com deficiência.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

áreas vulneráveis.
Promover a destinação adequada dos
resíduos sólidos, contemplando o
apoio à criação de consórcio de
aterros sanitários.
Promover incentivos para
utilização de espaços públicos
voltado à prática de esporte e
lazer.
Promover políticas de apoio à
agroecologia com assistência técnica
continuada.
Prover de melhor infraestrutura
física e tecnológica os serviços de
segurança pública.

Recuperar as vias de acesso da
região.
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EIXO

TEMA

Ampliar a atração de novas
indústrias que façam uso de
produtos regionais

Sim

Ceará de
Oportunidades

Indústria

Ampliar a capacitação para os
jovens e adultos para inserção no
mercado de trabalho.

Sim

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar a estrutura de atendimentos
especializados para grupos
vulneráveis.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a intersetorialidade com
objetivo de integrar os saberes e
fazeres dos mestres da cultura à
política educacional do Ceará.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar a oferta de ensino médio
integrado à educação profissional.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar a oferta de leitos de UTI.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar a prestação dos serviços
de Segurança Pública na região,
nas áreas urbanas e rurais.

Sim

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar a sensibilização para
conscientização da reciclagem de
resíduos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Ampliar as políticas de valorização
dos produtos da agricultura familiar.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Ampliar e consolidar a política de
assistência e permanência estudantil,
sobretudo aqueles em situação de
extrema pobreza, público perfil do
Fecop.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Ampliar e fortalecer a fiscalização e
monitoramento das bacias
hidrográficas.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar o acesso aos programas de
segurança e prevenção à violência no
meio rural.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Ampliar o apoio às Escolas Família
Agrícola.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Ampliar o apoio na identificação e
divulgação dos significados
regionais (imagens e vídeos).

-

Ceará de Oportunidades

Turismo
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ESTRATÉGIA REGIONAL

PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Ampliar o atendimento do serviço de
urgência e emergência em todos os
municípios.

-

Ceará Saudável

Saúde

Ampliar o fomento à cultura
(editais).

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Ampliar parcerias para implantar e
manter espaços de esportes e lazer
(urbanos e rurais).

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Sim

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e
Direitos Humanos

Ampliar programas de acesso a água
para o consumo familiar e produção
agrícola, possibilitando a Segurança
Alimentar e Nutricional.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Ampliar programas de acesso a terra
e de regularização fundiária.

-

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e Moradia

Apoiar e fortalecer parcerias em
pesquisas na cadeia produtiva.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Capacitar continuamente o
agricultor, inclusive para
tecnologia da informação.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Criar meios de utilização do
conhecimento científico,
tecnológico, de inovação, cultural e
educacional para o
desenvolvimento da região.

Sim

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

-

Ceará de Oportunidades

Turismo

Desenvolver estudos e garantir
políticas de reintegração para
presos e egressos do Sistema
Prisional.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Desenvolver políticas públicas
visando o incremento do uso de
energias renováveis.

Sim

Ceará Sustentável

Energias

Desenvolver programa para
garantir aproveitamento da água.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Efetivar e garantir de forma contínua
a plataforma de profissionais
qualificados para a justiça.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Estimular o turismo rural na
região.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

Estimular o uso de culturas

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Ampliar políticas inclusivas.

Definir corredor turístico da região.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

-

Ceará Sustentável

Energias

Sim

Ceará de
Oportunidades
Ceará do Conhecimento

Turismo
Cultura e Arte

Fortalecer a fiscalização ambiental
por meio do aumento da
capilaridade.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Fortalecer a fiscalização no uso de
agrotóxicos.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer a municipalidade dos
serviços de saneamento básico.

-

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Fortalecer a regulamentação e
fiscalização nas atividades da
aquicultura.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Fortalecer as políticas públicas
voltadas às mulheres em situação de
violência.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Fortalecer e ampliar a política
educacional nas Escolas Família
Agrícola e nas escolas agrícolas.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Fortalecer e ampliar a rede de
atenção (primária, secundária e
terciária) de saúde.

Sim

Ceará Saudável

Saúde

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Fortalecer políticas públicas e
implementar projetos para
esporte, lazer e cultura.

Sim

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

Garantir a aquisição de
medicamentos da Programação
Pactuada Integrada (PPI).

-

Ceará Saudável

Saúde

Garantir a continuidade das
atividades de esporte e lazer nas

-

Ceará Saudável

Esporte e Lazer

adequadas ao semiárido.
Fomentar a diversidade da matriz
energética.
Fortalecer a arte e a cultura
regional como elemento de atração
turística.

Fortalecer e qualificar o uso e reuso
consciente da água na produção
agrícola.
Fortalecer o desenvolvimento
sustentável da aquicultura.
Fortalecer o papel dos comitês de
bacias priorizando suas demandas
junto ao Sistema de Gestão dos
Recursos Hídricos.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

Garantir a efetivação de projetos
culturais nas escolas, como parte da
grade curricular nos temas
transversais

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Garantir a integralidade do apoio à
prestação dos serviços
socioassistenciais.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir a prestação continuada e de
qualidade na região dos serviços de
justiça, promotoria e defensoria
pública.

-

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir a qualificação dos
profissionais da justiça e da
segurança pública.

-

Ceará Pacífico

Justiça
Segurança Pública

Garantir assistência técnica e
extensão rural de forma continuada,
qualificada e eficiente com o
fortalecimento das instituições.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Garantir no Judiciário os serviços
de equipes multidisciplinares de
forma contínua e exclusiva para
atender as demandas psicossociais.

Sim

Ceará Pacífico

Justiça

Garantir o acolhimento das pessoas
em situação de rua na região

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Garantir o manejo adequado dos
recursos naturais.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Garantir programa de proteção
imediata para crianças e adolescentes
ameaçados.

-

Ceará Acolhedor

Inclusão Social e Direitos
Humanos

Garantir, de forma diversificada,
ampliada e continuada, a
qualificação para profissionais da
Assistência.

-

Ceará Acolhedor

Assistência Social

Identificar os mananciais em
potencial para atividades da
aquicultura.

-

Ceará de Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Incentivar a implementação de
políticas públicas para permanência
da família no campo com foco no
jovem.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar as pesquisas científicas
para os alunos das series iniciais
da educação básica.

Sim

Ceará do Conhecimento

Ciência, Tecnologia e
Inovação

escolas.
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PRIORIZADA

EIXO

TEMA

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Incentivar o empreendedorismo
focado nas vocações regionais e
locais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Trabalho e
Empreendedorismo

Incentivar o reuso e integração da
água na produção

Sim

Ceará de
Oportunidades

Pesca e Aquicultura

Incentivar o uso de práticas e
técnicas agropecuárias de base
agroecológica.

-

Ceará de Oportunidades
Ceará Sustentável

Agricultura Familiar e
Agronegócio
Meio Ambiente

Incentivar o uso de tecnologias na
agricultura.

-

Ceará de Oportunidades

Agricultura Familiar e
Agronegócio

Intensificar as políticas públicas de
combate ao uso de drogas.

-

Ceará Pacífico

Segurança Pública

Intensificar o monitoramento de
forma efetiva dos serviços
socioassistenciais, visando à
garantia de serviços de qualidade.

Sim

Investir na formação continuada dos
professores readaptados.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Mapear, ampliar e executar
projetos habitacionais para as
áreas urbanas e rurais.

Sim

Ceará Acolhedor

Acesso a Terra e
Moradia

Melhorar a implementação do
Programa de Aquisição de
Alimentos, sobretudo quanto ao
período de sua execução.

-

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Melhorar a política de tributação
fiscal para fortalecer o comércio e
serviços locais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Comércio e Serviços

Melhorar a sinalização e fiscalização
das rodovias.

-

Ceará de Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Sim

Ceará de
Oportunidades

Infraestrutura e
Mobilidade

Modernizar sistemas de irrigação dos
perímetros irrigados.

-

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Promover a adequada
estruturação física, tecnológica e
humana para a oferta de educação
superior nas IES estaduais.

Sim

Ceará do Conhecimento

Educação Superior

Incentivar e ampliar políticas de
padronização de produtos da
agricultura familiar.

Melhorar as vias de acesso
intermunicipais de acordo com o
perfil econômico da região.

Ceará Acolhedor

Assistência Social
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EIXO

TEMA

Promover a atualização e
implantação dos planos municipais
de saneamento básico.

Sim

Ceará Saudável

Saneamento Básico

Promover a descentralização da
gestão estadual da política de
Cultura e Arte.

-

Ceará do Conhecimento

Cultura e Arte

Promover a gestão efetiva e eficaz da
destinação dos resíduos sólidos.

-

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover educação ambiental de
forma continuada.

Sim

Ceará Sustentável

Meio Ambiente

Promover maior valorização dos
eventos regionais.

Sim

Ceará de
Oportunidades

Turismo

-

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Prover as escolas com profissionais
da área psicossocial para
assistência e permanência dos
estudantes.

Sim

Ceará do Conhecimento

Educação Básica

Regulamentar, ampliar e garantir
a execução da política de aquisição
de alimentos.

Sim

Ceará Acolhedor

Segurança Alimentar e
Nutricional

Valorizar a reutilização da água.

Sim

Ceará Sustentável

Recursos Hídricos

Valorizar e divulgar a proposta
educacional dos Centros
Vocacionais Tecnológicos.

-

Ceará do Conhecimento

Educação Profissional

Viabilizar transporte adequado aos
pacientes com necessidade
especificas (câncer e hemodiálise).

-

Ceará Saudável

Saúde

Proporcionar a efetiva
implementação da política
educacional nas Escolas Família
Agrícola.
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ANEXO – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS
ENCONTROS REGIONAIS DE PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO 2029
CARIRI
Ademar Maia Filho
Alexandre Almino de Alencar
Alexandre Cortez de Souza
Alexandre Lucas Silva
Ana Guedes de Sá Freire
Ana Josicleide Maia
Ana Roberta Duarte Piancó
Anderson Lima dos Santos
André Barreto Esmeraldo
Ane Gabriele Costa de Caldas
Ânngela Victória Alves Leal
Antonia Cleuda Soares Alves
Antônia Euflávia Layalla Sousa
Antônia Leoneide Alves
Antônia Napoleão Menezes e Silva
Antonio Alberto Teixeira
Antonio Armando dos Santos Fernandes
Antonio Édio Pinheiro Callou
Antônio Noah Morais Silva
Audyvania Alexandre Borges
Carla Vanessa de Oliveira Novaes
Carlos Freires de Lima
Cibelle Teixeira de Oliveira
Cícero Franca Duarte
Cícero Ricardo Ferreira Lima
Cínthia Maria Bezerra Gomes
Cíntia Larissa Pereira da Silva
Clarice Ribeiro Santos
Claudia Alves Leite
Cleide Correia de Oliveira
Dácio Pinheiro Carvalho
Dayana Pereira Vanderlei
Deivyson Bruno Leite Cruz
Deyvidy Alencar Brito
Edson da Silva Lima
Edvan Gonçalves Gomes
Egberto de Castro Feitosa
Elisete Brito Mariano
Emile Pereira Soares
Erasmo Rodrigues da Fonseca

Evelyne Frota Oliveira
Firmiana Santos Fonseca Siebra
Francisca da Cruz Silva
Francisca Danily da Silva Oliveira
Francisca Eliane Fernandes Pinto
Francisca Franci de Oliveira
Francisca Lucimar Alencar
Francisco Cardoso
Francisco Filemon Souza Lopes
Francisco Gondim Lossio da Rocha
Francisco Huberto Esmeraldo Cabral
Francisco José Pinto de Franca
Francisco Lucas Almino
Francisco Rosefran Lins e Silva
Geórgia Xavier Esmeraldo Arrais
Geraldo Lima de Araújo
Geryslândia Matias Grangeiro
Guilherme Sawatani Guedes Aucoforada
Hildo Moraes de Brito Júnior
Humberto Costa Nogueira Junior
Iasnáia da Costa Alves
Idalina Martiniano Cardoso Feitosa
Inaldo Izidro Feitosa
Ivan de Souza Cruz
Ivan Eudes Gonçalves de Brito
Ivo de Oliveira Leal
Jamilla Nogueira Landim Rufim
Jarbas Duarte Velloso
Jardel Pereira da Silva
Jeanne Soares Araz Vieira
João Luis do Nascimento Mota
Joaquim Iézio Franklin Cavalcante
Jorge Madson Macêdo de Melo
José Andre de Andrade
José Dias Ferreira
José Jesus Leite
José Ladislau de Sousa
José Marcondes de Souza Monteiro
José Nilson Ferreira
José Nilton Alves da Silva
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José Pedro Sousa dos Santos
José Ventura Saraiva
José Vieira Mendes Junior
José Wilson Bezerra
José Yarley de Brito Gonçalves
Josefa Maria Franciele da Silva
Josué Dantas de Oliveira
Juliano Canoa Gonçalves da Silva
Larissa de Moraes Sousa
Lídia Coelho do Nascimento Santos
Lívia Gomes de Oliveira
Luiz José Macedo Mendes
Marcos Vinícius Gomes da Silva
Maria Amorim
Maria Andercili Rolim de Brito
Maria Angelita Ferreira da Silva
Maria Aparecida B. Ferreira Gonçalves
Maria Bernadete Arrais de Lavor Luna
Maria da Conceição Feitosa Veras
Maria de Fátima Macedo Lima
Maria da Penha da Silva
Maria da Penha de Oliveira
Maria Daiane Leite de Lima
Maria das Dores Pereira
Maria de Fátima Benício Santos e Silva
Maria de Fátima Bezerra Cabral
Maria de Fátima Otávio Simão Aguiar
Maria de Fátima Santos da Silva
Maria de Lourdes Nascimento Cabral
Maria de Lourdes de Oliveira Matos
Maria Dione de Figueirede Nicodemos
Maria do Rosário Bezerra Moura
Maria do Rosário Pinheiro
Maria do Socorro dos Santos
Maria e Braga Mota
Maria Evandete de Almeida
Maria Goretti Nunes Cavalcante
Maria Graciane de Oliveira Santana
Maria Iris Tavares Farias
Maria Ivaneide Rocha

Maria Júlia Couto Coelho
Maria Lenia Xavier
Maria Lidicássia do Nascimento Mendes
Maria Lucineide Nobre
Maria Regilane Ferreira da Silva
Maria Rossana Pinheiro Câmara
Marina Solano Feitosa Silva R. da Mata
Mario Correia de Oliveira Junior
Marlene Menezes de Souza Teixeira
Mirella Prinx Dias
Natanael de Holanda de Oliveria
Nayanne Oliveira Borges Feitosa
Núbia Ferreira Almeida
Pedro Oberlan Silva da Cruz
Pedro Rhawyr Bezerra da Silva
Rachel da Silva Santana
Rafael Bezerra Tavares Vasques Landim
Ranielle Fernanda Lima Neto
Raquel de Oliveira Santos Lira
Ricardo Saraiva da Rocha
Rita Alves da Costa
Rivaldo Bezerra da Silva
Roberto Ramon Paula de Brito
Ronildo Alves de Oliveira
Samuel Luiz Leite dos Santos
Sara Feero de Melo
Sergio Linhares de Cavalcanti
Sheva Maria Rodovalho de Alencar
Simone Barros do Nascimento
Tainara Calisto de Sales
Tammy Ferreira de Lacerda
Tarcísio Regis Felipe Nere
Tereza Raquel Carneiro Soares
Timóteo Barreira de Alencar
Valcir Alves de Melo
Vanessa Mara Barbosa Nascimento
Vicente Fernandes da Silva
Virginia de Moura Ribeiro Soares
Vyna Maria Cruz Leite

CENTRO SUL
Adalberto Lima Oliveira Barbosa
Alan Robson Ricardo Alves
Alberto Medeiros de Brito
Alexsandro Lucas Macedo
Amalia Rejane Lourenço Gadelha

Ana Waleska Amorim
Anatalia Batista Carlos
Andreia Landim de França
Antônia Cleidiana Diniz Pinheiro
Antônia Elioneide Alves de Oliveira
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Aurimar Felizardo
Aurineide Amaro de Sousa
Carlos Alberto Julião da Cunha
Carlos Alves Duarte
Charles Weiman Nogueira Farias
Cícero Dias de Lima
Cláudia Suêrda Jorge Nunes
Daniel Sidney Guimarães Dantas
Desivan Macedo Moreira
Diana Araujo Moura
Edigmar Carlos Batista
Edjalma Moreira da Cunha
Érica Araújo Lopes
Erivan Anastácio de Souza
Eva Cristina Lopes Vieira Torres
Fabio Lopes da Silva
Francisco Crislânio Cavalcante
Francisco Edilberto de Lima
Francisco Erivaldo Barbosa
Francisco José Pinto
Francisco Nildo de Lima
Francisco Pontes Trigueiro Júnior
Francisco Viana Santiago
Geryslandia Matias Grangeiro
Gesilene Josino de Araújo
Gilderlândia Ferreira Gonçalves
Isaac Silva Oliveira
Ivna kelly Acioly Lima
Jamilton José Pinto
Janyeire Faustino Bezerra
Jaynna Alcântara Silva
Jeferson Francisco Lima Moreira
Jimmy Kendal Barros Monteiro
João do Carmo Parnaíba
João José Anselmo dos Santos
José Cesar de Sousa Filho
José João dos Santos
José Kleriston Medeiros Monte
Jucelino Leandro Pinheiro

Kléber Correia de Souza
Liduina Vieira Bezerra Franco de Sá
Lívia Gomes de Oliveira
Luciana Barreto Araujo
Luiz Domingos Pontes Neto
Luma Sales Cavalcante
Mara Núbia Pinto Amancio
Marcelo Nogueira da Silva
Marconier Chagas Mota
Marcos Antônio Silva Lima
Marcos Jacinto de Sousa
Maria Adlane Araújo Quaresma
Maria Alania Alves Leandro
Maria de Fátima Vieira de Sousa
Maria do Socorro Lira
Maria Edite Pitombeira
Maria Haiele Nogueira da Costa
Maria Hélida Ferreira Rodrigues da Silva
Maria Lucimere Nobre
Maria Marineide de Souza Menezes
Mércia Maria Gonçalves Felinto Barros
Nacélio Cavalcante
Natanael de Holanda
Patrícia Augusto Brasil
Perpétua Sousa Silva
Priscila Farias Ipiraja de Carvalho
Rachel Amâncio de Brito
Raimundo Brilhante de Oliveira Junior
Raimundo Evandro Silva Araújo
Raimundo Ferreira de Sousa Filho
Roger de Oliveira Rodrigues
Roney da Silva Olinda
Rosana Figueiredo
Rosângela Maria Lucas Teixeira
Sarah Raquel Bezerra
Thiago José dos Santos Franco
Ulisses Lima
Wendell Bergson Brito Bezerra

GRANDE FORTALEZA
Adriano Augusto de Araújo Aureliano
Adriano Cordeus de Lima
Alexandre Vieira Neto
Álvaro dos Santos Neto
Alyne Maria da Silva
Alyne Martins Avelino

Ana Klécia Pitombeira Silva de Barros
Ana Roberta
Antônio Aureliano Moreira Gomes
Bruno Facundo Braga
Camila Elisa e Souza Ribeiro
Cândida Maria Fontenele Martins
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Carlos Heitor Sales Lima
Christiane Ribeiro G. Monte Rocha
Cínthya Sousa Machado
Cláudio Henrique Chaves Oliveira
Clea Rocha Rodrigues
Cléia Rocha de Sousa Feitosa
Cosme Costa Lima
Daniel Campos Frota
Delza Maria Barata Alencar
Eliel de Jesus Alcoeres
Emanuela dos Santos Pinheiro
Evandra Maria Barbosa Filgueiras
Fábio Lima Sampaio
Fabíola Damasceno Lacerda Felício
Fernando Antonio Alves dos Santos
Francisca Edilina Araújo Feitosa
Francisca Fátima Gomes Gurgel
Francisca Malvinier Macedo
Francisco de Mesquita Dias
Francisco Rubens Angelo
Francisco Vanderlan C. Vieira Filho
Georgiana Montealver
Gilberto Cardoso e Silva Filho
Glória Francisca Burlamaqui Carvalho
Hebert dos Santos Lima
Indira Guedis Guimarães
Isabel Cristina Silva de Sousa
Isabeli Sousa Maia
Ivonete Cardoso
Jaqueline Silva Dutra
João Batista Gilberto
Josafa Martins de Oliveira
José de Sousa Júnior
Juliana dos Santos Andrade
Katiana Oliveira Bezerra

Lúcia Maria Gomes
Luiza Manoela Souza da Silva
Magda Marinho Braga
Manoel Jorge Pinto da Franca
Marcos Antônio Bezerra Colto
Marcos Antônio Monte Rocha
Marcos Vinícius Cândido Leitão
Margarete Pereira Barbosa
Maria Aurea Ferreira
Maria das Graças dos Santos Pereira
Maria Edny Rodrigues da Silva
Maria Eliomar Nunes Leitão
Maria José Barbosa Gomes
Maria Rumana Rodrigues Siqueira
Maria Teresa Ribeiro Aguiar
Mariana Antenor
Marta Pereira da Silva
Mirna Carla Oliveira Sousa
Mônica Duarte Cavaignac
Nayara Nascimento de Sousa
Paula Andrea Rolim Costa
Paulo Roberto Gaudêncio Noronha
Raimundo Nonato Lima
Regma Queiroz de Vasconcelos
Rejane Maria Freitas Ferreira
Rita de Cássia Barroso Alves
Rita Liduina Alencar Rolin
Rogério Ribeiro Nascimento
Sabrina de Saboia Albuquerque Belém
Sávia Diane de Oliveira Silva
Sávio Lira
Sebastião Pereira Diniz Júnior
Thiago Costa Silva
Verônica Nascimento da Costa
Victor Samuel Cavalcante da Ponte

LITORAL LESTE
Abdias Monteiro Filho
Abraão Barbosa do Nascimento Lima
Adna Viana Dutra
Adriana Ferreira dos Santos
Adryane Barreto dos Santos
Alailson Ferreira da Silva (Alana Benevenuto)
Aldelício do Nascimento Nougueira Neto
Álefe Samuel Reges Pinto
Alexandre Porfírio Nunes
Alexia Sthéfani Sousa da Silva

Alice Milena Ferreira Silva
Aline Cassia Silva de Oliveira
Aline Rodrigues Gonçalves da Silva
Alysson Leonard Rodrigues Ferreira
Ana Beatriz Cunha Barbosa
Ana Clara Pereira da Silva
Ana Cristina Carneiro dos Santos Silva
Ana Katarina Ancelmo da Silva
Andrea Carla de Freitas Bezerra
Andressa Xavier de Souza
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Antônio de Aquino Barros
Antônio Italo Monteiro Falção
Antônio Marcos Alves Sousa
Antônio Marques de Oliveira
Artur Germano de Oliveira
Astrid Rayane dos Anjos Oliveira
Brena do Nascimento da Penha
Brunno José Sousa Oliveira
Caio Matheus F. Viana
Clara Alice Ferreira Silva
Daniel Ricardo de Souza Freitas
Daniele Oliveira do Nascimento
Davi Fernandes Cruz Sousa
Débora Barbosa de Freitas
Denise da Silva Nobre
Edna Pereira Barbosa dos Santos
Elisabete Maria Cruz Romão
Elvis Carlos de Figueiredo
Estefeson de Lima Santos
Evândro Wendel Oliveira da Silva
Fabielly Lima Damasceno
Fabrícia Lima dos Santos
Fabrício Ferreira da Silva
Fátima Gildênia dos Santos Lima
Faustino Nogueira Maia
Felipe Crispim Teobaldo
Fernanda Alves Martins
Fernanda Arruda da Silva
Francineudo Lucas M. do Nascimento
Francisca Ednarda da Costa Pinheiro
Francisca Edvanda Reinaldo da Silva
Francisco Alan da Silva
Francisco André Alexandre da Silva
Francisco Arclebio Morais Feitosa
Francisco Jean Oliveira Silva
Francisco Robson Ventura dos Santos
Gabriel Oliveira Rodrigues
Gabrielle Rodrigues Alves
Germana Vasconcelos Pinheiro
Glácia Souza Araujo
Gorgiana Maria Albuquerque Mont Álverne
Gracielis Regina de Sousa
Helton Ribeiro da Costa
Iara Sombra Régis
Igor de Sousa dos Santos
Irislany Cazumba Parente Pinho
Jacqueline Deodato Lima
Janaina da Silva Renaldo
Jéssica da Costa Lima Pereira
Jéssica Rodrigues Pereira Fernandes

João José Valente Pereira
José Felipe Barreto de Amaral
José Sávio de Moura Ramos
Juliana Viana de Albuquerque
Kaio Martins Cruz Damasceno
Karoline Cristina Alves de Souza
Kelvy Correia Oliveira
Larissa dos Santos Gonzaga
Lívia Freires Rodrigues
Liziane de Lima Banhos
Lorena Cunha de Sena
Lorena Lima Barbosa
Lucas de Assis Izaquiel
Lucinelio Chaves de Azevedo
Luis Davi Ramos da Costa
Luis Teobaldo da Silva
Mara Nayanne Sousa Oliveira
Márcia Viana Porto Vieira
Marcos Antonio Rodrigues da Silva
Maria Ivoneide Sena da Silva
Maria Jucineide da Costa Fernandes
Maria Luiza da Silva
Maria Valdelice Maia Silva
Marina Rodrigues Gomes
Micael da Silva Costa
Micael Maia Porfílio
Mikaelly Fernandes da Silva
Mirella Cymara Minora da Silva
Mônica Maria Macedo de Sousa Santos
Mônica Simioni
Neide Gonçalves de Oliveira
Nivia Niquelly Melo da Silva
Oscar Antônio Della Santa
Paola Vieira Braul
Paulo dos Santos Neto
Rafael Freitas da Silva
Raisa Rebouças Damaceno
Sabrina da Conceição Silva
Sabrina da Costa Farias
Sabrina Maria de Sousa Elias
Silvano Ferreira de Sena
Taina Rebouças da Silva Damasceno
Talita da Silva Vieira
Tania Maria dos Santos Rocha
Tania Maria Santana do Nascimento
Tarcio Gomes da Silva
Tércio Vellardi
Tereza Lídia de Lima
Thamara de Araujo Olanda
Thiago da Silva de Sousa
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Valéria Pereira Monteiro
Valeska Carla da Silva
Vanessa Airis Rodrigues de Oliveira
Victória Gomes Silva

Vinicius Lima Barbosa
Vitória Dantas de Almeida
Vitória Nogueira da Silva
Vitória Régia do Nascimento Martins

LITORAL NORTE
Aderaldo Rodrigues de Lima
Adriana Oliveira Araújo
Alamir Oliveira Mendes
Aldemir Jeferson Ramos de Lima
Ana Alice de Vasconcelos Chaves
Ana Elizabeth Gomes Rodrigues
Anaezia Krycia Souza Lima
Andreia Felippe Meneguim
Andressa Santos de Oliveira
Antonilda Sousa do Nascimento
Antônio Araujo Pereira
Antônio Cesar de Sá Neto
Antônio Cleill Martins de Oliveira Junior
Antonio de Lisboa Rocha
Antônio dos Santos de Oliveira Lima
Antônio Eugênio Mesquita de Farias
Antonio José Vasconcelos
Arnobio Mourão Dourado
Aryelle Aryadne de Araujo
Beatriz Carvalho Campos
Benedito Carlos Gomes Vasconcelos
Benedito Italo Dias Marques
Breno Silva de Oliveira
Camila Araujo Linhares Pereira
Carlos Alexandre Lins de Oliveira
Cícero de Oliveira Cardoso
Cícero Martins Oliveira
Clemilson Viana Coelho
Débora Karine Gomes Frota
Edilene Mota
Eglauber Ciriaco Lima
Elenilda Sousa Costa
Eliene Moraes de Oliveira
Eliza Kauana de Oliveira Fontenele
Ellen de Jesus Gonçalves Monteiro
Emmanoel Peixoto Saraiva Lima
Erica Sousa Fontenele
Estelina Araújo da Silva
Evanildo Ferreira Oliveira
Ezaias Rodrigues de Melo
Felipe Sindeaux de Sousa

Fernanda Maria Pinto Veras
Fernando Wilson Fernandes Silva
Francisca Alba da Costa
Francisca das Chagas de Oliveira Silva
Francisca Milena Sales dos Santos
Francisco das Chagas
Francisco dos Santos Oliveira
Francisco Eudes Pereira
Francisco Jean de Oliveira Silva
Francisco Yuri Carneiro do Nascimento
Francy Carlos Mesquita da Costa
Francisco Erineldo Venancio
Geiza Adeodato da Silva
Geraldo Moacir dos Santos
Gessiane Gomes de Araújo
Gilson Soares Cordeiro
Gleison Marinho de Oliveira
Graziela de Arruda Alves
Helena Frota Rocha
Helcio Vasconcelos Barbosa
Iolanda Fernandes Gomes
Isabel Helen Rocha Carvalho
Isabelle Rebouços de Oliveira
Itamara Portela de Oliveira Araujo
Jailme Veras Silva Filho
Jairo Almeida do Nascimento
Jairo Henrique de Brito Silva
James Barbosa da Costa
Jamile Costa de Paula
Jean Luis Sousa Caitano Silva
Jessica Matos Bomfim Ushoa
Jeysa Talita Costa de Sousa Calou
João Guilherme dos Santos França
João Valmir Nacimento
João Vitor Dutra Perreira
Jodeal Oliveira de Alcântara
John Sousa Pereira
José Edilson da Costa
José Elinaldo Pinto de Araujo
José Fábio Magalhães da Rocha
José Maria de Oliveira
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José Ribamar da Silva de Sousa
José Ribamar Magalhães Souza
José Wellington Aragão Menezes
Kayrol Garces
Larissa Oliveira de Almeida
Lazaro Cunha
Leiliane Gomes da Silva
Leonardo Aguiar Neves
Marcio Lima da Silva
Marcos Antonio Monteiro Freitas
Maria das Graças Dias Carneiro
Maria do Livramento Dutra da Costa
Maria Elena Ribeiro Trevia
Maria Ione de Sousa Silveira
Maria Ivanilde da Costa
Maria Lúcia da Costa
Maria Olinda Mendes de Queiroz
Maria Vitória de Morais Teixeira
Marlon Ferreira Pereira
Pedro Ronaldo Lira

Rafael Silva Jesus
Raiane da Rocha Tavares
Raimundo Leonardo de Menezes
Raimundo Mascarenhas Silva
Raquel da Silva Sales
Rennides Fontenele Lima
Rildo Eduardo Veras Gouveia
Rita de Cassia Ferreira de Souza
Samira Magalhães Camelo dos Santos
Silvana Modesto de Oliveira
Valclecio Silva de Jesus
Valdemar Cavalcante Sousa
Valdir Rodrigues Viana
Vanessa Silva Farias
Verônica Maria de Albuquerque
Vicente de Paula Pinto Veras
Vicente Lopes Frota
Wellington Roosevelt Paulo Soares
William Bruno Santos Barbosa

LITORAL OESTE / VALE DO CURU
Acelino Nogueira Alves
Adaildo Caetano
Alex Sandro Lima Sousa
Alricélio dos Santos Feitosa
Alzirene Firmiano Quintela Gomes
Andreia Taliane Pereira Lavor
Antonio Valricélio Linhares da Silva
Antonia Cilene Amaro de Sousa
Antonio Alzemar de Oliveira
Antonio Ermesson Lopes de Lima
Antonio Roberto Cordeiro Abreu
Antonio Valdemir Almeida Marques
Antunes Sousa Magalhães
Aurila Maria de Sousa Sales
Benny Frota Barroso
Carlos Henrique Alves de Oliveira
Cesário Alves de Lavor
Cleber Jorge Eloi Pires
Cleonice Nascimento do Carmo
Daniel Silva de Mesquita
Ducia Neila Maciel da Rocha
Edgar Alves Marinheiro Neto
Eliane Francisca da Rocha Carvalho
Fabiane Maria Lima Sousa Araujo
Fernando Antônio Mesquita Araujo

Flaviana Pereira Barbosa
Francisca Maria Bezerra de Santos
Francisco Antonio Ribeiro Saldanha
Francisco Furtado Tavares Mendes
Francisco Gesle Pires Farias
Francisco Jean Oliveira Silva
Francisco José Bastos Soares
Francisco Mauro dos Santos Oliveira
Francisco Soares da Mota
Francisco T. Oliveira Athan
Gabriel Guilherme Albuquerque Praciano
Geanderson Pinho Júnior
Gerardo Tabosa de Mesquita Neto
Gisele Alves de Morais
Graciele Sousa da Silva
Itamar Texeira Bezerra
Jamillly Alcântara
João Antonio Barbosa Gadelha
João Costa Mendes
João Marcos Viera Sousa
Josana Ferreira dos Santos
José Anderson Nascimento Holanda
José de Arimatéia Paiva
José Ediberto Alves
José Eldem Martins de Oliveira
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José Mário do Couto
José Ribamar Marques Farias
José Soares de Sousa
Julianna Albuquerque Martins
Karla Cecília Aguiar Barbosa
Lázaro Nicolal da silva
Lidianne Gomes Bezerra
Lilian Cristiane do Nascimento Louvrier
Luana Soares da Silva
Luis Carlos Ribeiro Alves
Luiz Gonzaga Muziz de Sousa
Marcondes Sales da Cruz
Marcos Antonio Sales
Maria Áurea Ferreira Liberato
Maria da Conceição Patricio Gomes
Maria Eliane Oliveira Magalhães
Maria Janielle Azevedo Xavier
Maria Jizolda Evangelista Soares
Maria Karolina Linhares Sales
Marilza dos Santos
Monique Mércia Gomes Chagas

Paulo Eduardo de Sousa Ferreira
Paulo Higor Pires Farias
Pedro Antonio Praciano
Pedro Robson dos Santos Sousa
Perpétua Kenia Galdino A. Praciano
Rafael Venicios Viana Mariana
Raimundo Élio do Nascimento
Raimundo Fernando de Oliveira
Raimundo Pereira da Mota
Raimundo Ribeiro Sales
Renato Araújo Bezerra
Robson Rabelo Rangel
Rodolfo Teixeira Alves
Ronaldo Miranda de Oliveira
Ruan Lopes Correia
Teresa Sousa Magalhães
Valdeyr Silva de Sousa
Vandelan Nobre Apolônio
Victoria Albuquerque Praciano
Wanderson Inácio Silva
Wiliany Pontes Pereira

MACIÇO DE BATURITE
Adelia Maria Holanda Silva
Alexandre Oliveira Lima
Amanda Freire Gomes
Ana Carla Felipe Rodrigues
Ana Paula Fonseca Braga
Ana Sylvia Cliveralo
Ana Valéria Morais de Araujo
Antonia Aline de Souza
Antônio Alberto Freitas
Antônio Audemir de Castro
António Barrozo Neto
Antônio Célio Cavalcante
Antonio Dário de Souza Silva
Antônio Luciano Morais Melo Filho
Antônio Ribeiro do Nascimento
Aulean Gomes Maia
Aurênio Alves de Oliveira
Benedita de Oliveira
Carla Novais D'Alva
Celiane Dayane Matos Oliveira
Cibelle Regina Barbosa da Silva
Cleilson da Silva Brito
Débora Barbosa de Freitas
Deime Jonhson Apolônio Braga

Delmar Joy D'Assunção da Silva
Dimas Moreira de Souza
Doneta Francisco Antônio
Edmar Sousa Madeira
Eduardo Gomes
Elânia Soares de Sena
Elisabete Maria Cruz Romão
Érico Roberto Viana Santos
Eriklys de Sousa Moura
Esau da Silva
Eulária Salonguenda Chinduva
Fabiana Josélie Moreira da Costa
Fernanda da Silva Ulisses
Francisca Cláudia Ferreira Cardoso
Francisca Daiane Luz de Souza
Francisca Edmara Ribeiro da Silva Vidal
Francisca Ligiane Morais da Costa
Francisca Wilcilane Barreto Pinheiro
Francisco Alexandre dos Santos Fernandes
Francisco Antonio Araujo do Nascimento
Francisco da Silva Gomes
Francisco Dalber da Silva
Francisco Érico Nascimento da Silva
Francisco Frota de Vasconcelos
192

Francisco Iranildo da Silva de Sousa
Francisco José de Macedo
Francisco Kaio Dias de Sena
Francisco Rair Angelo da Silva
Francisco Reginaldo da Silva
Frascisco Oliveira Silva
Frrancisco Carlos Xenofonte
George Albuquerque de Sousa
Gutembergue Oliveira Sampaio
Hebert dos Santos Lima
Heloisa Helena Morais de Souza
Irismar Lira Ferreira
Ivan Fonseca
Izabel Marins Frotas
Jailson Suleimane Gomes Candé
Jairo de Carvalho Castelo Branco
Janaina da Silva Oliveira
João Coelho da Silva Neto
João Kiala Vioka Panzo
Jonas Campelo Nogueira
Jorge Miguel Jaló Nanque
José Soares da Silva Filho
José Aldir Nunes Batista
José Aldizio da Silva
José Cláudio da Silveira
José Danusio Nogueira
José Denilson de Sousa Silva
José Fabiano Castelo Branco Filho
José Macílio Simão dos Santos
José Manuel Mussunda da Silva
José Sinival da Costa Lopes
José Vicente Ferreira
José Ailton da Silveira
Josely de Sousa Alves
Joseneide Bezerra Farias
Josué Arcelino da Silva Cavalcante
Justino Gomes
Kelvyn Robson Holanda Nepomuceno
Lais da Silva Alves
Leonardo Daniel Jorge
Leticia Vitória Silva dos Santos
Lilian Cristiane do Nascimento Louvrier
Líria Francisca Pereira Neta
Lucas dos Santos Fonseca
Lucineidi Gonçalves
Ludimila Costa Barros Sá
Ludmila Almeida Câmara
Luis Carlos de Lima Rabelo
Magda Cristina Nogueira do Nascimento
Maina de Sousa José da Costa

Mamadú Saido Djaló
Manuel Lino Sebastião Carlos
Maria Adriana da Silva Lemo
Maria Andreia da Silva Rodrigues
Maria Auxiliadora Santos
Maria Cleonice Bentto de Oliveira
Maria do Carmo dos Santos
Maria Fátima Ferreira de Oliveira
Maria Freire da Costa
Maria Jéssica Dantas da Silva
Maria José do Carmo C. Nascimento
Maria Liliane Miranda da Costa
Maria Luciene da Silva
Maria Lucila Rabelo
Maria Lucineire Nobre
Marilena Cordeiro Gomes
Marília de Fátima Cardoso Pinho Brandão
Mário Té
Mônica Maria Macedo de Sousa Santos
Muniro Pedro Cá
Patrick Jonathan Lima da Silva
Paulo Cesar Pereira de Freitas
Raelly de Aguiar da Silva
Raimunda Márcia Rodrigues Ferreira
Raimundo Brilhante de Olveira junior
Raimundo Pinheiro de Lima
Raimundo Ronierio Ferreira de Andrade
Ravena Moura Rodrigues
Regina Sousa do Espírito Santo
Renan Freitas Pontes
Ricardo Rocha Freire
Rogério Barbosa Soares
Rosaliny de Castro Lourêncio
Rosane Maria Taveira Moreira
Rui Bocundji Cá
Sandy Sá Silva
Sasha Kirlean Rodrigues Lima
Shirley Costa Luz
Suaibo Djau
Tais Landia Consolação Qeuiroz Jucá
Tatcher de Ceita Encarnação da Cruz
Tatiana dos Santos Djassi
TatyanaTeixeira dos Santos
Tiago Morais de Freitas
Vanilson de Assunção da Costa Fernandes
Victor Iufa
Victória de Sousa Xavier
Walton Nascimento da Trindade
Williano Penheiro
Willyanna Mara dos Santos Luna
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Wlisses de Freitas Freire
Yanne Nayara de Sousa Lima

Yasmin Beserra Sampaio

SERRA DA IBIAPABA
Abilio Albuquerque Ximenes
Ademir Silva Menezes
Adriano Rocha Filgueiras
Anderson da Silva Resende
Antonia Lucélia de Oliveira Silva
Antonio Correia Araújo
Antonio Eugênio Mesquita de Farias
Antonio Francisco de Oliveira
Antonio Luis Ferreira da Silva
Antonio Pinheiro do Nascimento
Benedita Késsia de Sales Martins
Cícero Teles
Doriany de Sousa Vasconcelos Dias
Elias Pereira de Oliveira
Elviro Bezerra da Silva
Erisberto Batista de Aquino
Ewerton Torres Melo
Floro Bento de Figueiredo
Francisca de Sousa Santos
Francisco Carlos Dias
Francisco Cesar de Sá Primo
Francisco das Chagas Terceiro Magalhães
Francisco de Assis Macambira dos Santos
Francisco Jean Oliveira Silva
Francisco Levy Lima Demontiezo
Gilmar Ferreira Custodio
Iane Silva Sá

Jonas Ferreira Silva
Jorge da Silva Salvino
José Adécio Pereira
José da Luz Mesquita
José Irismar Machado Parente
Josué Ferreira dos Santos
Juliana de Sousa Lima
Keyrl Liliane de Carvalho Silva
Lucélia Trajano de Medeiros
Luiz Alves da Silva
Luiz Barreto
Manoel Vicente dos Santos
Maria de Lourdes Camilo do Nascimento
Maria Vanusa Nogueira Lima
Nataly Acacio Neves
Patricia Moreira Alves de Oliveira
Paulo Roberto da Silva Filho
Paulo Sergio Lima Furtado
Pedro Florindo da Silva
Ricardo Vitor Baia Martins
Ronaldo Rodrigues de Oliveira
Samara Costa
Samara Moura Teixeira
Tatianna Karinne Angelo Ferreira
Tereza Dávila Moura de Jesus Frota
Vanusa T. de Vasconcelos Gualberto

SERTÃO CENTRAL
Alênio Carlos Noronha Alencar
Alexandro da Silva Nobre
Augusto Luis Petry
Ana Cristina Leonel
Ana Stefania Leitão
Antonia Chirlei Pinheiro Rolim
Antonia do Nascimento Lima
Antonio Bernado Dias
Antonio Cavalcante Pinheiro
Antonio Ednardo da Silva
Antonio Ferreira dos Santos

Antonio Jessé Pimentel
Antônio Márlon Pinheiro Nobre
Ayrton Senna Pinheiro de Queiroz
Bruno de Aguiar Munis
Bruno Nógimo Rodrigues
Byanca Fernadis Ribeiro
Carlos Erivaldo de Sousa
Cláudia Andrea Lopes M. Albuquerque
Danúbia Alexandre Xavier
Dayana Magalhães Cavalcante Nogueira
Edileuza Barros de Oliveira
194

Edmilson Rodrigues de Lima
Edinardo Sales Pinheiro
Edmilson dos Santos Nascimento
Emanuelle Maria Fernandes Pereira
Fernanda Nascimento Severo
Francisco Adeilton Carvalho Costa
Francisco Albany Rangel Rolim
Francisco Felicio Martins
Francisco Hidalécio Ferreira Braga Neto
Francisco José de Sousa Pinheiro
Gabriela Ribeiro de Aquino
Irapuan Teles de Araujo
Izabela de Souza Paulino
Jonh Wellington Ricardo da Silva
José Ademir do Amaral de Ligório
José Ailton da Silva de Siqueira
José Alves de Souza
José Américo de Lima
José Borges Ferreira
José Ricardo da Silva
Kamila Nadja Braga dos Santos
Kamille Vitória Lima Pinheiro
Luciana Assunção Nogueira Silveira
Luis Ferreira Lima
Manoel Fernandes Pimenta Neto
Manuela Fonseca Grangeiro

Marcelino Alves Campos
Márcia Maria da Conceição N. Ribeiro
Margarida Martins Pimenta Gotz
Maria Albaniza Santiago Lima Alves
Maria Benitárcia Pinheiro
Maria Celiane da Silva
Maria da Conceição da Silva
Maria das Graças da Silva Alves
Maria Jardenes de Matos
Michelle Viana Martins
Milena Milliane Pedrosa Araújo
Natanael de Holanda
Paulo José Gomes Ferreira
Pedro de Alcântara Leandro
Pedro Igor Pimentel Azevedo
Pedro Victor Azevedo
Raimundo Bezerra da Silva
Ravi Ferreira
Rodrigo Torres Leitão do Nascimento
Sandra Lúcia Lopes Venâncio de Almeida
Sebastião Tavares Leite
Stefânia Fernandes de Sousa
Tarssia Keliciane Gonçalves de Sousa
Vânia Maria Lopes Venâncio
Whertas Saldanha de Almeida Freire

SERTÃO DE CANINDE
Abraão Campos Barros
Afonso Rodrigues da Silva Araujo
Alice Chagas Pereira
Ana Gabriela Sousa Guimarães
Ana Maria Barros Almeida
Ana Paula Souza Costa
Ana Raquel Freire Silva
Anísia Ferreira de Lima
Antonia Antonieta Santana da Silva
Antonia Clara Severino dos Santos
Antonia Gláucia Paz Ferreira
Antonia Noelia Augustino Basto
Antonia Vanessa Rocha da Silva
Antonio Alan Santos Costa
Antonio Fabio Uchoa Soares
Antonio Luan Bento da Silva Ferreira
Antonio Manuel Santos Castro
Antonio Marcos Alves Sousa
Antonio Sérgio Barbosa da Silva

Antonio Sérgio Vieira Fernandes
Antonio Sousa Junior
Antonio Wilame de Oliveira
Antônio Wítalo Ribeiro da Silva
Aurenir Sales Luz
Barbara Suellen Ferreira Rodrigues
Beatriz Rodrigues Alves
Benigna Soares Lessa Neta
Bruno de Aguiar Muniz
Camilly Vitoria Quirino Nascimento
Carliane Lopes da Rocha Gomes
Carlos Alberto Silva Sousa
Carlos Eduardo Medeiros Araujo
Carlos Eduardo Sindeaux Crsitalino
Carlos Eugênio do Nascimento Sousa
Clara de Assis Almeida Costa
Clícia Muniz de Melo
Coraline Holanda Lima
Daniele Brito Pereira
195

Dayane de Meneses Santos
Ediniz Adriano Andrade Muniz
Eduardo Feijó Santos
Edvângela Sousa Oliveira
Elano Mota Martins
Emanuelle Maria Fernandes Pereira
Emilly Sângela Jucá da Silva
Heraldo Rene Araujo Sousa
Erasmo de Oliveira Freitas
Érika Berenice Teixeira Batista
Fátima Bianca Viana de Sousa
Fernando César Félix de Honorato
Flaviano Santos Ferreira
Francisca Bianca Cavalcante Maciel
Francisca Ivanisa Pinto de Castro
Francisca Nimara Inácio da Cruz
Francisco Carlos de Araujo Paulino
Francisco das Chagas Magalhães
Francisco Ferreira Pinto
Francisco Gilvan Santos Gomes
Francisco Gleidson Sousa dos Santos
Francisco Iran Santos Mariano
Francisco José de Freitas Alves
Francisco Miguel Almeida Silva
Francisco Nelson Queiroz Sousa
Francisco Renato Barros Santos
Francisco Valdenir Amâncio
Francisco Wenderson Ferreira Maciel
Francisco José Lopes de Oliveira
Gerson Mesquita Silva
Geruza Maria de Sousa Fernandes
Gesliana Braz dos Santos
Isabela Costa da Silva
Ismael Lima Sousa
Italo Feitosa da Costa
Jiems Rafael Magalhães
Joaquim Guimarães Soares
Joaquim Pacífico Soares de Macedo
José Anchieta Paiva Chaves
José Anderson Ferreira Markes
José Carlos de Sousa Marins
José de Arimateia Paiva
José de Jesus Mendonça Lucas
José do Egito Sales Andrade
José Evanaldo Lima Lopes
José Ivan Magalhães Monteiro Neto
José Juvenal Saturnino
José Orismídio Ferreira Rocha
José Patrício de Araujo Sousa
José Pereira da Silva

José Victor Melo de Lima
Josivam Freitas Silva
Juan Pablo Paiva Guilherme
Jucileide Oliveira de Moura
Kaylane Abreu Alves
Kayo Henrique Moreira Paulino
Kiara Lima Costa
Larissa Braga de Araújo
Lauany Ferreira Silva
Lauriza Maria Alves Santos
Luana Kessia Araujo Silva
Luana Victória Lima Magalhães
Lucas Almeida Pereira
Lucas Dias Brito
Lucas Ferreira da Silva
Luiz Alberto de Sousa
Marcelo Alves Monte
Maria de Fátima Uchoa Sousa
Maria Karine de Sousa Freitas
Maria Leidiane de Castro Bezerra
Maria Nayara Bras dos Santos
Maria Rodriguez Ferreira
Maria Rosânia Ferreira da Silva
Maria Tainara Braga da Silva
Mario Martins Aragão
Maycon Abreu dos Santos
Michele Farias Braga
Misterdan Barbosa Monteiro
Nara Lidia Mendes Alencar
Natalia Caroline Germano Rocha
Nei de Alcântara Araujo
Nercides de Moraes Oliveira
Orlando Victor Bezerra Lopes
Paulo Sergio Maris Santos
Paulo Vinícios de Castro Paula
Pedro Henrique Cavalcante da Silva
Reginaldo Sousa Freitas
Renata Talyne Paz Ferreira
Ronaldo Rock de Araujo
Ruanny Kelly Monteiro da Silva
Samara Pereira Manso M. de Andrade
Samara Silva Sobrinho
Samuel Pinto Pereira
Sara Thainara dos Santos Bezerra
Selma Regina Duarte Braga
Silvana Carla Landim
Suanny Elen Rodrigues Monte
Valeska Glória Pereira de Castro
Vânia Maria Cavalcante de Sousa
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa
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Vitória D'avila Serafim de Barros
Weberson Ferreira da Silva

Wllissis Gonçalves de Sousa

SERTÃO DE SOBRAL
Adilson João Tomé Manuel
Adriana Kamylle Prado Pereira Guarani
Adriano Rocha Figueiras
Albertina Iara Nascimento Lopes
Alberto Oliveira Linhares
Ana Cinthya Mariano de Sousa
Ana Kélvia Araújo Arcanjo
Antônia Cristina Frota Fonteles Lopes
Antônia Maria Negreiros Dias
Antonio Edson Ribeiro de Almada
Antônio Mendes Carneiro Júnior
Auxiliadora Cirliane M. Viana Rodrigues
Cássia Dias Pascoal
Cleber Jorge Eloi Pires
Eliano Vieira Pessoa
Elias Ferreira Marques Júnior
Erandei Cruz Martins
Francisca Imaculada dos Santos Silva
Francisca Júlia dos Santos Sousa
Francisco Elionardo de Melo Nascimento
Francisco Jader de Albuquerque
Francisco Jean Oliveira Silva
Francisco Leandro de Vasconcelos Lopes
Francisco Ricardo Vieira Catarina
Gabriel Chacon Guilherme
Herculano José Davi da Silva Filho
Jacqueline Sampaio de Vasconcelos Cunha
João Paulo Menezes Costa
João Antonio Barbosa Gadelha
João Batista de Oliveira
João Paulo Almeida Mendes
Jorge Bhering Linhares Aragão

José Airton Franca Vieira
José Bento
José da Silva Cândido
José Otaviano Lopes Filho
Jucelino Lourenço
Juliana Albuquerque Martins
Karen Saboia Aragão
Klinger Aragão Magalhães
Lara Maria Ximenes Pontes Braz
Lisianne Farias Tavares
Lucileudo Gomes Cordeiro
Luiza Lúcia da Silva Barreto
Manoel Rodrigues da Silva
Marcos Antônio Sales
Maria Aurea Ferreira Liberato
Maria de Fátima Feitosa Francilino
Maria Eridan Andrade Viana
Maria Goretti de Freitas Ribeiro
Marylane Ponte Feijão Borba
Miguel Fernandes Nogueira Borges
Paulo Cesar Andrade de Lima
Paulo Cesar Pereira de Freitas
Paulo Cezar Maia De Souza
Pedro de Alcântara Pitombeira Maia
Pedro Robson dos Santos Sousa
Pollynna Martins Pereira
Ricardo Paris
Rosineide Golçalves de Oliveira
Thales Fontenele Moraes Pinheiro
Vanda Tereza Costa Malveira
Verônica Mont Alverne Guimarães
Vones Coelho Miranda dos Santos

SERTÃO DOS CRATEUS
Agileu de Melo Nunes
Alana Rodrigues Bernardo
Ana Célia Rodrigues Coelho
Andália Soares Silva
André Meireles de Andrade
Antonia Letícia Paiva de Sousa

Antonio Luiz Gonçalves
Beatriz Cavalcante
Bras Souza Rodrigues
Carlo Frederico Ferreira Costa
Cícera Vitória de Moura Rosa
Cristiana Sousa do Nascimento Miranda
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Daiane Soares Marques
David Felipe Evangelista Lima
Denise Almeida da Silva
Diogo Bastos
Elaine Cristiane Andrade Ferreira
Eufrásio Aragão Magalhães
Eufrauzina Valéria Lima Sousa
Ewerton Torres Melo
Flávio Carvalho Soares
Francisca Maria de Sousa Moreira
Francisca Soares Bezerra
Francisco Antonio Frota Farias
Francisco Cleber Gomes Bonfim
Francisco Jander Soares Martins
Francisco Wagner Marques Veras
Gabriel Carvalho Mesquita
Ghefferson de Sousa Mendes
Glaudstone Ridla Lennon Lima Mota
Hilbse Elane Rocha Silva Martins
Homero Catunda Batista
João Abilio Vieira de Oliveira Filho
João Paulo Pereira Alves
José Airton F. Timbó
José Edivaldo Rodrigues Melo
José Jairo Sales de Lima
Karine Braga da Cunha

Lindinauva Oliveira da Penha
Manuel Jorge Pinto da Franca
Mara Ruty Ferreira de Macêdo
Marcelo Farias Cavalcante
Marcia Maria da Conceição N. de Oliveira
Márcio Bezerra Nunes
Marcus Eldênio de Sousa Farias
Maria Daniela Vieira da Silva
Maria de Fátima Marques Gomes
Maria Lúcia Rodrigues Pereira
Marília Cipriano Alves
Pedro Paula Lima
Raiane Araújo Torres
Raimunda Dálcia de Oliveira
Raimundo Bonfim Braga
Raimundo Lira Galvão
Raimundo Nonato dos Santos
Regis Eduardo Mesquita Félix
Renato Sales Bonfim
Ricardo Albuquerque Rebouças
Romário Lopes
Rômulo de Oliveira Lima
Rosa Fernades Fontinele
Suzana Mara Rodrigues de Sousa Sampaio
Viória Regina Alves Martins
Werlerson Carlos Dias

SERTÃO DOS INHAMUNS
Adalgisa Maria Ferreira
Alan França Feitosa
Anatalia Loiola de Oliveira Lima
Anderson Ferreira Martins
Andressa Oliveira Viana
Anna Ysis Pedrosa A. V. Gomes Cordeiro
Antonia Gonçalves Moura
Antonia Laissa Fernandes Lima
Antonia Vera Lúcia da Silva
Antonio Itamar Braga de Oliveira
Antonio Luiz Mota
Antonio Rodrigues Lima
Antonio Valdônio dos Reis Lima
Beatriz Lima Paulo
Belirana Severina Viana
Diva Lima
Elen Chaves Cordeiro de Oliveira
Elisangela Aparecida da Silva
Emilson Costa Moreira Filho

Erivar Pereira Moreira
Flávia Giovanna Melo Silva
Francisca Karine Lino Mota de Souza
Francisca Tahisa Lopes Gonçalves
Francisco das Chagas Loiola Maia
Francisco Iago Munda Silva
Francisco Lairton Pereira Lima
Francisco Narciso Silva de Oliveira Junior
Francisco Rodrigues Frederico Cosmo
Gabriel Almeida Lacerda
Gilmar Pereira Costa
Glória Fernandes Lima
Izabel Cavalcante do Amaral
Jacinta Rodrigues Lavor
Jannio Jokasso de Sousa
Joab de Oliveira
Joanna Cavalcante da Silva
João Pereira de Melo Filho
Jorge Hauser Sherlock
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José Cássio Ferreira de Sales
José da Mota Sobreira
José Feitosa Neves Júnior
José Jairo Sales de Lima
José Maria Freire
José Veríssimo de Souza Filho
José Welliton Rodrigues do Nascimento
Juvenília Bezerra Filha
Lúcia Rodrigues de Oliveira
Lúcia Vanda Benevides Castelo
Luiz Osório Loiola Gonçalves
Luiz Teixeira Albuquerque Neto
Manoel Jorge Pinto da Franca
Manuela Chaves Louleiro
Marcia Maria Noronha Lima de Oliveira
Marcos Kevin Carvalho Batista
Marcos Wiliam Noronha Lima
Maria Dulce Feitosa
Maria Jeane de Noronha
Maria Leidiane Lima Pereira
Maria Mavinier Lô
Maria Rozeneide Alvez Ferreira

Mariana Lemos Fernandes de Oliveira
Marta Oliveira Lima
Maycon Siqueira Gonçalves
Nautília Almeida Duarte
Neuma Reis Loiola
Nilcilene Ferreira Vieira
Olga Vitoria Rodrigues Araujo
Ozaba Rodrigues Pereira Duarte
Pabullo Bezerra de Paula
Pedro Siqueira Lima
Raimunda Marques Normando
Raimundo Marques de Macedo
Raimundo Vitor de Lima
Ravena Maria F. Petronilio Gonçalves
Rene Clair Carneiro Pinheiro
Sonia Maria Maia Amorim
Valdimilson Veloso Lima
Erika Alves Oliveira
Vitor Manuel Carlos Teixeira
Wilma Casemiro Oliveira
Wanderson Rodrigues de Freitas

VALE DO JAGUARIBE
Abelardo da Rocha Farias
Alane Holanda Nunes
Aldenor Bezerra Pessoa
Alex Sandro Saraiva
Alyson Bruno Mano de Castro
Ana Cristina Girão
Antônio Admarino de Holanda Neto
Antônio Alan Vieira Cardoso
Antônio Barbosa Filho
Antônio Marcos Alves Sousa
Carmen Laenia Almeida Maia de Freitas
Cauã Monteiro Nobre Diretor
Cleyton Torres da Silva
Daniele de Oliveira Silva
Denis Rios
Edvaldo Alves Baborsa
Elenice Maria Maia de Lima
Emanuela Rhayna Silva
Fábio Luiz Cavalcante Girão
Francisco Cesar Girão
Francisco dos Santos Cavalcante da Silva
Francisco Eloi Marques Damasceno
Francisco Gleyson Lemos Girão

Francisco Henrique Dias
Francisco Junior da Silva
Francisco Luciano Barros de Lima
Francisco Narcélio Francelino Gomes
Francisco Senhor de Melo
Francisco Tarcisio de Paiva
Germana de Sousa Vieira
Géssica Rodrigues Cavalcante
Gina Eugenia Girão
Isac Bindar de Brito
Ivone da Silva Costa
Ivonete Marques de Oliveira
Janaina Bezerra Leandro de Andrade
Jaqueline Brito Silva
Jenniffe Maria Soares Girão
João Narclécio Fernandes de Oliveira
João Rameres Regis
Jorgeanna Grangeiro e Silva
José Audísio Girão Barreto
José Edmundo Araujo Oliveira
José Humberto Oliveira de Azevedo
José Marcondes Nobre de Oliveira
José Miramar Muniz Maia
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José Reges da Silva Lobão
José Vanderley Nogueira
José Willami Lima
José Nilton Saraiva Leandro
Josimar Viana Torres
Jucier Leandro Silva Nogueira
Krisley Delfino dos Santos
Leonel Lemos Maia
Lilian Cavalcante
Lindon Johnson Gutemberg C. Azevedo
Linete Alves de Lima
Luã Harrison Nobre Matos
Lucileide da Silva Tabosa
Lucileide Lourenço Castro
Manoel Jorge Pinto da Franca
Manuel Anderson Bandeira Calisto
Marcus Antonio Chagas Maia Junior
Maria Lucilene Guerreiro Costa
Maria das Graças Alves de Fretas de Dias
Maria de Fátima Filgueira de Negreiros

Maria Evandira de Melo
Maria José de Oliveira
Mirla Ravena Silva Freire
Natan de Andrade Junior
Neide Gonçalves de Oliveira
Paulo Cesar Pereira de Freitas
Raimundo Eudivan da Silva
Raimundo Nonato de Oliveira
Raimundo Nonato Nelson Dias
Raimunete Oliveira Chaves
Ranulfo Alexandre Almeida Pereira
Raquel Menezes Girão
Renato Teixeira Moreira
Rigoberto Freitas de Souza
Ronaldo Roque de Araújo
Sâmela Maressa Duarte Gois
Sineia de Sousa Sales Barros
Talita Rabelo da Silva Queiroz
Thiago Valentim Pinto Andrade
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