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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 2020

1.	 Entender	os	desafios	urbanos	a	partir	do	contexto	de	crise	e	
da	pandemia

A sociedade brasileira se encontra fraturada e terá um longo caminho para 
superar a crise acentuada pela pandemia da covid-19. A crise sanitária encontrou 
o país em um momento de fragilidade. A economia vinha dando sinais de reces-
são e o alastramento da doença diante da política genocida do governo federal 
escancarou a brutal desigualdade social em nossas cidades, pondo em pauta o 
papel do Estado na condução das políticas sociais.

Entendemos que as desigualdades e iniquidades sociais expostas pela covid-
19 exigirão o estabelecimento das bases de uma economia social inclusiva e soli-
dária no espaço urbano. A cidade deve ser o espaço da liberdade e da solidarie-
dade social. Neste sentido, Fortaleza tem uma rica tradição que o Partido dos 
Trabalhadores quer resgatar e ampliar.

Para isso, temos que combater o desemprego massivo, a falência das peque-
nas e médias empresas, a precarização dos trabalhadores e reduzir a insegu-
rança social das populações periféricas. Inovação e compromisso social é o que 
propomos para a superação desse tempo sombrio.

2.	 Por	uma	forma	de	gestão	inovadora	que	se	aproxime	 
do	cidadão

Nosso compromisso está exposto nesse programa de governo, construído a 
muitas mãos, de forma participativa. Sua essência está explicitada em 3 eixos ou 
macro objetivos de gestão:

1. Proteção e promoção social;

2. Plano municipal de reconstrução econômica e recuperação dos empregos;

3. Gestão inovadora e promotora de novas tecnologias sociais.

Para materializar a proposta, trabalhamos com uma visão inovadora que inte-
gra todas as ações e políticas públicas em grandes eixos de gestão. Otimizando 
os recursos públicos, evitando a sobreposição de ações, gerando transparência 
e participação, conectando as pessoas por meio de novas plataformas tecnológi-
cas, desburocratizando e simplificando o acesso das pessoas aos serviços públi-
cos municipais de qualidade.

As ações complementares para cada eixo devem emanar de um banco de 
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soluções que irão formatar programas estruturantes, combinadas às ações de 
várias secretarias de governo. Nos projetos que compõem cada ação estruturante 
serão expostos os detalhes objetivos – recursos, prazos, técnicas, responsabi-
lidades e metas – de forma transparente para toda a sociedade, estimulando o 
engajamento e o compromisso dos atores sociais envolvidos.

Reconhecendo que existem contradições inescapáveis entre esses atores 
urbano, compreende-se que a solução democrática dos conflitos é a forma mais 
avançada para tratá-los.

3.	 A	importância	da	infraestrutura	ecológica

O diagnóstico da infraestrutura ecológica de Fortaleza é fundamental, princi-
palmente diante dos desafios urbanos ligados à questão ambiental e à necessi-
dade de investir em tecnologias sustentáveis e inovadoras. A pandemia mostrou 
que o atual modelo de desenvolvimento urbano tem que mudar. Deve-se promover 
a qualidade de vida da sociedade por meio de políticas ambientais sustentáveis.  
O modo como nos colocamos no espaço, nos relacionamos, nos locomovemos e 
consumimos deve ser repensado na direção de uma vida melhor e mais saudável.

Muitos dos atuais problemas urbanos decorrem das políticas de descaso com 
a qualidade dos serviços ambientais e seus efeitos sobre a sociedade. Os custos 
elevados em saúde, segurança, saneamento e mobilidade mostram que devemos 
nos reinventar para superar a atual crise. 

O ponto de partida para colocar a infraestrutura ecológica e os serviços 
ambientais na base do planejamento urbano é priorizar o papel de nossas bacias 
hidrográficas, posto que exercem papel decisivo no processo de urbanização rela-
cionado à evolução da drenagem natural e condições de ocupação. 

Além disso, essas bacias se relacionam com outros elementos morfológicos 
que explicam a rede de drenagem de fluxo lento, a inexistência de vales: a conhe-
cida característica planiforme do município. Fortaleza é drenada por quatro bacias 
hidrográficas principais: a Bacia Vertente Marítima; a Bacia do Cocó; a Bacia do 
Maranguapinho; e a Bacia Pacoti. Em particular, ressaltam-se as bacias dos rios 
Maranguapinho e Cocó por combinar condições hídricas e abranger territórios de 
sobrevivência de populações de baixa renda dentro da cidade.

Entre os principais desafios ambientais da cidade está o enfrentamento das 
questões socioambientais em dois fronts com características distintas quanto às 
condições socioeconômicas, à dinâmica urbana e à tendência de expansão. Um 
ocidental, marcado pela precariedade nas condições de vida das populações resi-
dentes - entre rios Maranguapinho e Ceará. Outro, na banda oriental da cidade, 
marcado pela expansão do mercado imobiliário de alta renda e carência de sane-
amento ambiental – entre os rios Cocó e Pacoti.
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Para vencer os desafios ambientais, é necessária a convergência de controle 
urbano, tecnologias inovadoras e compromisso social com a qualidade de vida de 
todas e todos. 

3.1. Setor ocidental: bacia dos rios Ceará e Maranguapinho

No Rio Ceará, existe a Área de Proteção Ambiental do Estuário (APA), que, de 
certo modo, protegeu e recuperou parte do mangue destruído. O Rio Maranguapinho 
com uma extensão de 34km é o maior afluente do Rio Ceará e tem maior parte do 
seu leito dentro da cidade de Fortaleza. Essa bacia percorre áreas urbanas den-
sas com população de baixa renda nas regionais V, III e I, sendo o problema das 
inundações sazonais uma recorrência que exige ações simultâneas em diferentes 
níveis: drenagem, habitação, planejamento urbano, educação ambiental, emprego 
e renda, saúde e defesa civil.

As formas de uso e de ocupação pelas quais vem passando as margens dos 
rios, como edificação de grandes empreendimentos comerciais e residenciais, 
bem como habitações precárias, representam risco à vida e saúde da população 
residente pelo alto grau de ocupação e uso do solo urbano, além da dificuldade 
de acesso aos serviços públicos básicos. As razões para isso são as distribui-
ções desiguais de renda, os aglomerados populacionais em áreas não apropria-
das para habitação, descaso do poder público, acumulação capitalista selvagem 
e concentrada. 

Na capital existem aproximadamente 94 áreas de risco ocupadas por cerca 
de 20.000 famílias sendo agravadas pela chegada anual de famílias que migram 
para Fortaleza em busca de melhores condições de vida. Estes são reflexos de 
uma cidade que incorporou novas áreas ao seu tecido urbano de forma especu-
lativa e improvisada, degradando reservas ambientais, sob intensa especulação 
imobiliária. 

3.2. Setor oriental: bacias dos rios Cocó e Pacoti

Em Fortaleza, a dinâmica urbana tem transformado as áreas adjacentes à 
bacia do Cocó nas principais áreas de conflito ambiental entre os produtores do 
espaço urbano. Embora no mangue as matas sejam protegidas por lei, elas foram 
praticamente retiradas e apenas uma porção do Rio Cocó é que mantém uma 
área verde preservada na cidade. Mesmo essas áreas protegidas são continu-
amente violadas, como acontece nas proximidades do shopping Iguatemi e no 
baixo curso do Rio Cocó, com fortes impactos no ecossistema de manguezais. 
Apesar da criação da APA e do Parque da Sabiaguaba, há fortes pressões sobre 
os ecossistemas de mangues e dunas diante das tendências de expansão turística 
e do interesse do mercado imobiliário nas áreas litorâneas e nas “franjas verdes” 
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Bairros	com	maiores	quedas	de	população:	2020-210
Censo (IBGE)

entre as bacias do Cocó e do Pacoti. Nesse front, a preservação e uso sustentável 
dos ativos ambientais está na ordem do dia para a governança municipal.

4.	 Tendências	populacionais:	envelhecimento	e	decréscimo	
populacional

De 1991 a 2010 os censos demográficos do IBGE captaram uma urbanização cres-
cente no Estado do Ceará, com taxas expressivas na Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF). Porém, Fortaleza apresentou redução do ritmo de crescimento populacional, 
passando por rápida transição demográfica , com a ampliação da longevidade da 
população e a passagem de uma sociedade jovem para uma envelhecida. Essa nova 
condição ficou explícita durante a pandemia do covid-19, exposto pelo elevado número 
de óbitos entre pessoas idosas em Fortaleza: um desafio não apenas à saúde, mas 
também às políticas de acessibilidade, moradia, mobilidade e assistência social.

Na estrutura interna da cidade de Fortaleza, quase a metade dos bairros expe-
rimentou decréscimo populacional. Entre 2000 e 2010, foram 22 bairros com taxas 
negativas: 

 Em decorrência, tanto do menor número de crianças, em função da redução da fecundidade das mulheres em 
idade reprodutiva, quanto pela elevação da expectativa de vida das faixas etárias mais avançadas

 1
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Entre os que apresentaram maiores quedas estão: Benfica, Sabiaguaba, 
Paupina, Jagurussu, Pedras, Papicu, Manoel Dias Branco, Cristo Redentor e 
Mondubim. O bairros de ocupação mais antiga, próximos ao centro, ou que se 
apresentam como potencial de expansão do corredor turístico da beira-mar 
(Praia de Iracema) seguindo para Oeste da cidade, com relativa infraestrutura 
urbana, são ocupados por estratos de baixa renda - e também de média -, 
porém com tendência a mudanças de usos ou de valorização comercial e de 
serviços. 

Granja Portugal, Conjunto Ceará I, Jardim Iracema, Álvaro Weyne, Bom 
Futuro, João XXIII, Parque São José, Jardim Guanabara, Vila Ellery e Demócrito 
Rocha são outros bairros com numerosa população de baixa renda, onde a 
excessiva aglomeração, a infraestrutura congestionada e a violência urbana 
não atrai a classe média. Por outro lado, Sabiaguaba, Paupina e Pedras são 
bairros que experimentam decréscimos populacionais, mas com condições 
de baixa densidade populacional, associadas às grandes extensões de áreas 
desocupadas e sem infraestrutura.

4.1.	 Envelhecimento:	um	desafio	da	cidadania

O envelhecimento total, atin¬ge maiores índices nos seguintes bairros: José 
Bonifácio, Parque Araxá, Centro, Par¬quelândia, Bom Futuro, Benfica, Joaquim 
Tá¬vora, Amadeu Furtado, Dionísio Torres, Praia de Iracema, Meireles, Farias 
Brito, Aldeota, Fátima e Monte Castelo. Ressalte-se que, todos são bairros de 
ocupação antiga cujos usos foram modificados, mas que conservaram a fun-
ção residencial, ao menos parcialmente, em casas ou apartamentos. O índice 
de envelhecimento se concentra nos bairros ao redor do centro históri¬co de 
Fortaleza ou, no seu contorno, mais para Oeste, do que para Leste da cidade. 

Os bairros com centralidades mais recen¬tes ou periféricos, ao contrá-
rio, caracterizam-se por terem população mais jovem. Em al¬guns conjuntos 
habitacionais de construção antiga, há população envelhecida, conviven¬do 
em famílias multigeracionais, fenômeno tí¬pico de aglomerados familiares 
de baixa ren¬da. Em Fortaleza, existem diferentes estilos de vida dos idosos, 
levando-se em certas informa¬ções: renda do chefe da família; percentagem 
de casas com saneamento; nível educacional; habita¬ção (número de cômo-
dos do domicílio) e propor¬ção de pessoas com 60 anos ou mais. Os idosos 
pertencem a famílias multigeracionais, sobretudo nas áreas com acen¬tuadas 
desigualdades socioeconômicas. E, poucos idosos vivem somente com o côn-
juge ou, total¬mente sozinhos, situação familiar diferente da re¬gistrada em 
metrópoles nacionais. Semelhante a outras áreas analisadas, a desigualdade 
marca a vida dos diferentes grupos de idosos. Para uns, a velhice é amparada 
em boas condições sócio econômicas, mas para a maioria a velhice é acompa-
nhada por carências ampliadas.
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4.2. Adensamento e condições socioeconômicas

A alta densidade populacional nem sempre é expressão de problema 
urbano, pelo contrário. O adensamento deveria, em tese, facilitar o acesso 
e serviços urbanos por menor custo. O problema é a elevada densidade em 
determinados bairros que apresentam grandes carências sociais. Conforme 
as condições de renda, os habitantes selecionam bairros, ruas, avenidas e 
lugares, avaliando as condições de infraestrutura, a centralidade, a acessibili-
dade e a circulação em cada espaço da cidade. 

Locais próximos ou de fácil acesso a terminais rodoviários e metrô per-
mitem alta mobilidade urbana nos deslocamentos residência-trabalho, resi-
dência-lazer e residência-escola/posto de saúde. Por outro lado, tais locais 
estratégicos são custosos e nem sempre a melhor localização da residência é 
compatível ao poder aquisitivo da maioria dos cidadãos e chefes de família. A 
condição da propriedade ou apropriação da moradia interfere na localização 
residencial.

Para fugir do aluguel, as pessoas sujeitam-se a grandes distâncias e a 
lugares sem infraestrutura urbana mínima. Um exemplo de área de alta den-
sidade populacional com grandes carências é a faixa de bairros litorâneos à 
oeste da capital que compõem o Grande Pirambu. Os desafios nessas áreas 
é melhorar as condições urbanas e sociais da população, como foi o caso do 
Projeto Vila do Mar, que requalificou as condições de moradia e de infraestru-
tura urbanística de vários bairros populares densos.

5.	 Trabalho,	desigualdade	de	renda	e	pobreza

As desigualdades geográficas das oportunidades de trabalho e ocupação são 
visualizadas pelas diferenças entre os bairros. Como se viu na pandemia de covid-
19, a informalidade é a expressão dos trabalhadores da periferia e, muito raramente, 
ocorre em residentes de bairros considerados centrais. Ao contrário, nos bairros com 
maior incidência de atividades capitalistas, o emprego formal se sobressai entre os 
residentes. Apenas poucos bairros periféricos possuem alto índice de moradores 
com ocupação formal. 

5.1 Trabalho formal e informal: desigualdades espaciais de renda

Milton Santos considerava que as cidades do 3º. Mundo são produto de um desen-
volvimento tardio e “não clássico”, com características peculiares, como a formação 
de dois circuitos interligados: o circuito inferior da economia urbana associado à eco-
nomia da pobreza e da periferia; e o circuito superior da economia urbana ligado 
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a dinâmica capitalista das áreas centrais e privilegiadas. Em Fortaleza, esses cir-
cuitos são bem configurados para os tipos de emprego entre os bairros centrais e 
periféricos.  

Em meados de 2006, a maior incidência de residentes com emprego informal 
variava de 70,21% a 82,46% dos trabalhadores. Maioria das ocorrências estava nos 
bairros de Padre Andrade, Cidade 2000, Praia do Futuro, Guararapes, Sabiaguaba, 
Sapiranga/Coité, Parque Santa Rosa, Cajazeiras, Barroso, Maraponga, Parque 
Presidente Vargas, Dendê, Fátima, São José, Pan-americano, Parque Iracema, Edson 
Queiroz. Destacam-se contradições nessa distribuição do emprego informal que 
ocorre em determinados bairros, como no caso do bairro de Fátima, considerado de 
classe média, mas nos últimos anos vem se transformando em área de empresas 
comerciais e de serviços, em cujas ruas secundárias ocultam vilas e favelas de popu-
lações de baixa renda. 

A ocupação formal destacava-se com percentuais entre 60,00% a 66,67%, nos 
bairros de Bom Futuro, Farias Brito, Cristo Redentor, Demócrito Rocha, Benfica, Jóquei 
Clube, Vila Peri, Jacarecanga, Conjunto Ceará II, Vila Ellery. Entre esses bairros com 
índice elevados de formalidade, o caso do Conjunto Ceará II destaca-se por apresen-
tar considerável estrutura urbana de serviços e numerosa população que se desloca, 
diariamente, em movimentos pendulares para diversos quadrantes da cidade, por 
necessitarem de trabalho.

5.2	 O	desafio	da	desigualdade	de	renda	e	da	pobreza	urbana

A redução das desigualdades e da pobreza estão entre os maiores desafios estra-
tégicos a serem enfrentado pela cidade de Fortaleza. A sua superação é condição 
fundamental para o exercício da cidadania e do direito à cidade. Diante do processo 
de desigualdade que a economia de mercado produz, é necessário realizar políticas 
públicas que reduzam esse abismo social. Hoje a diferença de renda entre bairros 
ricos e pobres de Fortaleza é de 15 vezes.  Os 10 bairros mais ricos de Fortaleza 
estão na Secretaria Regional II. Meireles é o bairro onde os moradores têm a maior 
renda pessoal. 

A renda das pessoas moradoras do bairro mais rico da capital, o Meireles, é 15,3 
(R$ 3.659,54) superior aos das residentes no bairro mais pobre, o Conjunto Palmeiras 
(R$ 239,25). Apenas 7% da população de Fortaleza vive nos 10 bairros mais ricos e 
que os 44 bairros de menor renda concentram 49% da população da capital cearense. 
Isso indica uma forte concentração espacial da renda média pessoal em Fortaleza. 

Os bairros mais ricos, com renda média entre R$ 2.000,01 e R$ 3.659,54, estão 
concentrados em uma única Secretaria Executiva regional da Capital. Entre os dez 
mais ricos, nove estão localizados na SER II: Meireles, Guararapes, Cocó, De Lourdes, 
Aldeota, Mucuripe, Dionísio Torres, Varjota e Praia de Iracema. Na décima posição 
está o bairro de Fátima, que pertence a SER IV.
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 Conjunto Palmeiras, Parque Presidente Vargas, Canindezinho, Siqueira, 
Genibau, Granja Portugal, Pirambú, Granja Lisboa, Autran Nunes e Bom Jardim são 
os bairros onde vive a população com menor poder aquisitivo. Entre os bairros mais 
pobres, seis estão localizados na SER V, a regional administrativa com menor renda 
média pessoal. Na SER VI estão localizados um pequeno núcleo de bairros com renda 
pessoal acima de dois salários mínimos. Os bairros Parque Manibura, Cidade dos 
Funcionários, Parque Iracema, Cambeba e José de Alencar possuem uma média de 
renda pessoal que é 2,6 vezes maior do que a média de renda pessoal dos demais 
bairros que compõem essa regional.

A SER VI é apenas a terceira em termos de renda média pessoal, mas como ela 
é maior regional administrativa de Fortaleza, englobando 29 bairros e onde vivem a 
22% da população total, existe grande desigualdade espacial de renda dentro desta 
mesma regional administrativa.

As desigualdades de renda entre as pessoas dizem muito das desigualdades 
espaciais de uma cidade e dos seus problemas urbanos. Escreveu o arquiteto Romeu 
Duarte em 2013, no jornal O Povo, destacando que Fortaleza era a “quinta cidade 
mais desigual do mundo, atrás apenas de Buffalo City, Johannesburg e Ekurhuleni, 
estas situadas na África do Sul, e Goiânia, com aproximadamente um terço de sua 
população composta por favelados. Cerca de 7% de seus moradores com maior nível 
de renda apropria-se de 26% de sua renda pessoal total. Claro, essa não é nem de 
longe a minha turma”. 

A incapacidade de lidar com os reais problemas de uma cidade desigual se trans-
fere ainda para modelos de planejamento que parecem desprezar a vida humana. E 
como tem sido desprezada a vida humana nos tempos atuais! Os mais de 130 mil que 
pereceram por causa do covid-19 – tratado como hóspede “inesperado” e subesti-
mado - também são desprezados e tratados como meros efeitos colaterais da pan-
demia. Sim, a vida humana às vezes é vista através da lente fria da estatística. É 
transformada em irrelevante por governantes que se consideram mitos indestrutí-
veis. Não parece haver lugar para o homem de tempo lento: aquele homem comum 
que faz a vida urbana acontecer. Como sabia bem Milton Santos, a cidade, a vida real 
da cidade, passa por esses homens. É essa multidão de homens e mulheres comuns 
que fazem a vida urbana acontecer com sua criatividade e trabalho, mesmo em meio 
a toda adversidade e desigualdade de condição. É para essa multidão de pessoas que 
se dirige nossa mensagem de esperança no futuro de Fortaleza.

PRINCÍPIOS

• Universalização, Humanização e Direito à Saúde

• Reconstrução da Economia e Recuperação dos Empregos

• Planejamento Democrático, Participativo e Transparente

• Investimentos Públicos e Inclusão Social
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• Direitos Humanos para Todas e Todos

• Educação e Desenvolvimento

• Sustentabilidade Econômica, Urbana e Ambiental 

EIXOS ESTRATÉGICOS

EIXO	1: Direitos Humanos para Todas e Todos 

1.1	 Universalização	 e	 Humanização	 na	 Saúde. Universalização e 
humanização são fundamentais diante de uma pandemia onde as clas-
ses mais vulneráveis economicamente são as principais vítimas. Nos 
momentos de crise sanitária entendemos a importância do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e, em especial, do Programa de Saúde da Família 
(PSF), que busca a saúde preventiva como superação da curativa. SUS 
fortalecido e Estado Social atuante protege os mais pobres e resgata 
princípios constitucionais. Assim, a atenção primária, secundária e ter-
ciária à saúde é crucial para mais de 70% da população de Fortaleza e 
se constitui num direito que precisa ser permanentemente qualificado e 
humanizado. 

1.2	 	Educação	e	Desenvolvimento. Educação e desenvolvimento como 
foco da política pública para o setor. Sem educação não alcançaremos 
o desenvolvimento. Qualidade do ensino e a transformação permanente 
dos indicadores educacionais serão as metas perseguidas. A preservação 
do instrumento de financiamento da educação, o FUNDEB, foi crucial na 
luta pela melhora da estrutura física das escolas, com espaços de lazer, 
bibliotecas e salas de informática, por uma melhor alimentação escolar, 
transporte escolar com segurança, fardamento completo e atenção inte-
gral às crianças em atendimento nas creches. Estabeleceremos como 
meta de governo a universalização das creches. A valorização do magis-
tério e a formação permanente das professoras e professores aumenta 
a qualidade do ensino e possibilita ações de contra turno e educação em 
tempo integral. A educação é a referência para o desenvolvimento e a 
escola é a referência para a comunidade.

1.3	 	Moradia	Popular. Moradia popular e redução do déficit habitacio-
nal, bem como a redução e/ou eliminação das áreas de risco são direi-
tos constitucionais que precisam ser recuperados, especialmente para a 
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população carente que vive em habitações subnormais e sem condições 
de moradia. Habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo com 
aluguel e adensamento excessivo são caraterísticas do déficit habitacio-
nal e do não direito à cidade. A inversão dessa política requer esforços 
em conjunto dos três governos direcionados à população mais carente 
e integrados com saneamento e equipamentos públicos. Moradia digna 
é um direito fundamental e a propriedade tem que cumprir sua fun-
ção social de acordo com a Lei do Estatuto das Cidades e com as Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) previstas no Plano Diretor.

1.4	 	Cultura	e	a	Economia	Criativa.	A economia criativa fruto da dinâ-
mica cultural é um importante vetor de desenvolvimento local especial-
mente se integrada a outras políticas como o turismo. A cultura popular e 
as manifestações do povo devem ser preservadas como forma de cons-
trução da identidade de uma comunidade ou de um município. O resgate 
do pertencimento também alcança o patrimônio histórico e cultural que 
deve ser expressado como memória e organização social dos antepassa-
dos. A democratização da cultura se reveste na possibilidade de amplia-
ção de apresentações, multiplicidade de oportunidades aos artistas e 
permite ao público presenciar a diversificação cultural. Os vários olha-
res da cultura devem ter apoio e patrocínio da política pública de forma 
democrática e participativa garantindo acesso às diversas linguagens, 
valorizando as tradições e manifestações históricas e aquecendo a eco-
nomia criativa. A cultura nos permite exercitar a vida urbana e o direito à 
cidade de forma mais saudável e significativa.

1.5	 	 Juventude,	Protagonismo	e	 Inclusão. O jovem de Fortaleza é a 
maior vítima da desigualdade e da violência urbana. A política pública 
voltada para a juventude tem que ser específica, atraente, inclusiva e que 
permita um maior protagonismo juvenil, onde o jovem possa se iden-
tificar e compreender a pluralidade de ações em torno da juventude. O 
dilema entre o estudo e o trabalho deve ser superado com outras formas 
de ocupação em tempo parcial, desafio que depende da intersetoriali-
dade das políticas, da cooperação econômica, da política de crédito sub-
sidiado para a juventude e do desenvolvimento econômico. 

1.6	 	Mulheres,	Empoderamento	e	Equidade	de	Gênero. A condição da 
mulher na sociedade do “branco, adulto, macho, sempre no comando” 
(Caetano Veloso, O Estrangeiro, 1989) depende da construção coletiva e 
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permanente da equidade de gênero que, por sua vez, terá reflexos posi-
tivos no enfrentamento à violência contra a mulher. O exercício dos direi-
tos das mulheres requer maior empoderamento e políticas públicas que 
reafirmem a posição da mulher na sociedade e preservem a igualdade e 
a integridade física e psíquica das vítimas. O poder público é um impor-
tante instrumento para as mulheres se emanciparem e se empoderarem 
na organização produtiva, na participação, no protagonismo de políticas, 
na arte, na ciência, na educação e na saúde.

1.7	 	 Segmentos	 Sociais	 Vulneráveis	 e	 a	 Luta	 contra	 o	 Preconceito. 
Esses segmentos ainda são obrigados a conviver com a discriminação 
racial e sexual e até mesmo o ódio de classe, violência, desrespeito, abu-
sos, maus-tratos, trabalho infantil, falta de acessibilidade e exploração 
econômica. A promoção dos direitos dos jovens, mulheres, pessoa com 
deficiência, crianças e adolescentes, idosos, negros e LGBT’s precisa 
ser reafirmada a partir de um conjunto de políticas públicas baseadas 
no respeito às diferenças e às singularidades, condição fundamental de 
construção da cidadania. A intersetorialidade das políticas públicas é 
condição “sine qua non” para a superação da discriminação, crucial na 
luta contra o preconceito e importante para o empoderamento desses 
segmentos.

1.8  Segurança	Pública	e	Cidadania. O papel da cidade de Fortaleza 
na questão da segurança urbana é complementar, mas pode ser muito 
importante no diagnóstico e na observação de experiências exitosas de 
outros municípios brasileiros. Observação de territórios mais vulnerá-
veis a violência, criação de programas integradas nesses territórios, cria-
ção de fóruns comunitários para debater causas, problemas e soluções, 
especialmente nos bairros com maiores índices de violência, uso inte-
ligente dados obtidos através da tecnologia, abertura de escolas muni-
cipais nos fins de semana para atividades familiares e recreativas, ela-
boração de um plano municipal de segurança, participação do município 
no Comitê Estadual de Segurança, Programa Ronda Escolar, Programa 
de Patrulhamento Guardiã Maria da Penha, Programa Mulheres da Paz, 
Programa Municipal de Segurança e Cidadania todas essas ações são 
fundamentais se tomadas de forma integradas, como ação de governo, 
e em conjunto com outras instituições de segurança. A observação 
comunitária e a mediação dos conflitos também são capazes de reduzir 
a insegurança pública e promover modos pacíficos de convivência e a 
Fortaleza da paz. 
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EIXO	 2: Reconstrução da Economia, Recuperação 
de Empregos e Redução da Vulnerabilidade Social 

2.1	Reconstrução	da	Economia	e	Recuperação	de	Empregos.	Se cons-
titui no principal desafio dos governos estaduais e municipais, diante 
da inércia do governo federal. O decrescimento registrado no mundo 
inteiro de abril/junho de 2020 foi inédito e requer esforços no sentido 
de recuperar a renda e o emprego. Políticas de transferências de renda 
e equacionamento de problemas históricos, como as reformas neces-
sárias e justas, estão no foco da discussão que certamente passará 
pela questão da distribuição de renda. E Fortaleza ainda é a capital 
mais desigual do país. O papel dos municípios é complementar nesse 
processo, mas pode ser muito importante redirecionando investimen-
tos, facilitando o crédito a micros e pequenos, dinamizando setores 
sociais, incrementando rendas sociais, moedas sociais, atividades coo-
perativas, incentivando a economia real com foco nas novas formas de 
emprego e renda e aproveitando a vocação da cidade para a economia 
da cultura, turismo, serviços e comércio.

2.2	Desenvolvimento	Econômico. O desenvolvimento da cidade deve 
ter como metas prioritárias o equilíbrio socioambiental e econômico, 
a inclusão social e a garantia dos direitos sociais. A perspectiva de 
desenvolvimento econômico tem que ter os olhos voltados para um 
futuro com distribuição da riqueza, melhores condições de trabalho e 
preservação dos recursos naturais. O desenvolvimento da cidade com 
qualidade de vida, obras de infraestrutura sem agressão à natureza e 
obras de saneamento como política de saúde são diretrizes estratégi-
cas que nortearão nosso governo. Investimentos públicos devem focar 
nas áreas mais necessitadas e requerem maior atenção seja na saúde, 
segurança, cultura, esporte e política para a juventude, buscando for-
mas solidárias de empreendimentos, desenvolvimento local, inclusão 
social e desconcentração de renda.

2.3	Sustentabilidade	Urbana	e	Ambiental. Essa diretriz deve garantir 
os princípios básicos do Plano Diretor Participativo de preservação de 
parques, áreas de proteção, lagoas, praças, qualidade do ar e direito 
ao silêncio. Dentro do espírito da participação e da transparência é 
necessário rever a lei de uso e ocupação do solo urbano, modificando 
a forma de ocupação da cidade, reduzindo a especulação estéril, oti-
mizando espaços privados, inclusive para habitação popular e lazer, 
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EIXO	 3: Planejamento e Gestão Democrática  
com Participação e Transparência

3.1	 Democracia	 e	 Participação	 Social. Democracia e Participação 
Social são diretrizes que estão no DNA do Partido dos Trabalhadores 
como experiência bem-sucedida de planejar com a população. Isto 
requer participação efetiva da população, educação fiscal e responsabi-
lidade social ao designar recursos públicos para determinadas obras e 
serviços cruciais para a cidade. O empoderamento popular acaba com o 
fisiologismo e a transparência e o controle social das despesas públicas 
combatem a corrupção.

3.2	 	Conselhos	Municipais	e	Orçamento	Participativo	são instrumen-
tos eficazes de controle social e transparência pública. A formação de 
Conselhos Municipais e a realização de Conferências de Políticas Públicas 
na urbe empodera a população e pode transformar a cultura política 
tradicional inclusive invertendo prioridades do capital. A construção da 
conscientização coletiva pode também promover inclusão, reduzir a vul-
nerabilidade, estimular a participação, melhorar a gestão e se materiali-
zar na peça orçamentária como a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), o 
Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

3.3	 	Integração	das	Políticas	Públicas	nas diversas áreas de atuação 
como saúde, educação, infraestrutura, cultura, meio ambiente, esportes 
e outras. Ações coordenadas dentro de um projeto previamente definido 

valorizando e redescobrindo novos espaços públicos e preservando 
o patrimônio histórico e cultural. Além disso, o papel de fiscalização 
e a educação ambiental são fundamentais para a conscientização da 
população e reforça os instrumentos de controle da gestão urbana e 
ambiental da cidade.

2.4	 Redução	 da	 Vulnerabilidade	 Social.	 Fortaleza é umas cidades 
mais desiguais do país, registrando famílias vivendo em condição de 
extrema pobreza acima da média nacional e regional. Uma Fortaleza 
sem miséria é possível. Políticas públicas que combatam a desigual-
dade, redistribua a riqueza, gere formas de renda e emprego solidárias 
são importantes para a redução da vulnerabilidade e a inclusão social, 
associadas também à transferência de renda e assistência social.
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encurta caminhos, otimiza o orçamento e melhora o desempenho do 
governo em busca de oferecer melhores serviços à sociedade e uma 
melhor qualidade de vida. A intersetorialidade garante o desenvolvimento 
econômico, a sustentabilidade ambiental, o direito à cidade, à educação 
e à saúde seja por meio do planejamento, seja dos investimentos públi-
cos voltados para a inclusão socioeconômica, reduzindo desigualdades e 
gerando oportunidades para todos e todas. A integração também inclui 
a formação de consórcios com objetivos comuns entre os municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza.

3.4	 	Serviço	Público:	atendimento	moderno,	rápido	e	eficiente	para	
a	população. O tratamento didático da informação ao cidadão é funda-
mental para o acompanhamento, controle e fiscalização das receitas e 
despesas públicas. A redução no tempo de espera por uma informação 
ou protocolo é crucial para a credibilidade da gestão junto à população. A 
atualização tecnológica da máquina pública promove melhores serviços. 
A composição de banco de dados e estatísticas nas diversas áreas auxi-
lia na tomada de decisão e é fundamental para diagnósticos de políticas 
e ações. A valorização do servidor público no cumprimento dos Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários proporciona o desenvolvimento de uma 
carreira profissional e estimula a qualificação, tendo sempre como 
resultado melhora dos serviços prestados à população. A integração dos 
vários órgãos da administração pública racionaliza a despesa, elimina 
desperdícios, melhora o funcionamento da máquina pública e gera um 
atendimento qualificado à população da cidade. 

PROPOSTAS PARA GOVERNAR FORTALEZA  
E RECUPERAR A DELICADEZA DA CIDADE

EIXO	1: Direitos Humanos para Todas e Todos

SAÚDE

1.	Atenção	Primária	

1.	Defender	o	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS), fundamental na Pandemia e essencial 
para o atendimento do dia-a-dia de mais de 70% da população de Fortaleza;

2. Resgatar o Programa	Saúde	da	Família	(PSF), reestruturando suas equipes, seus 
núcleos de apoio, serviços odontológicos e a capilaridade de visitas domiciliares, bem 
como fortalecimento dos vínculos das equipes com a população assistida;Retomar o 
terceiro turno nos postos de saúde até as 21h;
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3. Garantir medicamentos necessários para as ações de atenção básica à saúde em 
todas os postos de saúde;

4. Retomar o terceiro	turno	nos	postos	de	saúde	até as 21h;

5.	Abrir postos de saúde nos fins	de	semana; 

6.	Assinatura	de	Protocolo para gestão própria da vacinação	contra	o	COVID-19, 
além de aumento da testagem por territórios mais afetados;

7. Atender e diagnosticar as demandas	represadas	de	saúde durante a Pandemia do 
Covid-19;

8. Organizar um mutirão, em parceria com o governo do Estado, para realização de 
cirurgias	eletivas, represadas durante a Pandemia da Covid-19;

9. Garantir cobertura	total	nas	campanhas	de	vacinação;

10. Retomar, integralmente, o funcionamento dos Centros	 de	 Especialidades	
Odontológicas	 (CEOs) existentes no Floresta (Álvaro Weyne), Nascente (Itaperi) e 
Messejana;I

11. Implantar o Programa	Idoso	Saudável,	estruturado em torno da atenção à saúde 
do idoso, especialmente aos grupos familiares de baixa renda, garantindo:

• Capacitação centrada no respeito à dignidade humana do profissional de saúde 
para o trabalho com este público; 

• Adoção de um modelo terapêutico, fundamentado na interdisciplinaridade, que 
estimule a prática do autocuidado, a autonomia e a independência;

• Qualificação do Agente Comunitário de Saúde para alertá-los quanto à vulnera-
bilidade do idoso, principalmente quanto a condições sanitárias, riscos de acidentes 
domésticos e possibilidades de maus tratos; 

• Capacitação com monitoramento de membros da família para exercerem as fun-
ções de cuidadores;

• Realização de campanhas públicas sobre o risco de acidentes domésticos, espe-
cialmente quedas, e a necessidade de adoção de medidas preventivas oferecendo 
instruções e orientação adequada ao ambiente onde vive;

• Organização da assistência domiciliar ao idoso que necessita de cuidados con-
tínuos, através da organização de uma rede de cuidadores e de visitas regulares da 
equipe de saúde;

• Avaliação regular da funcionalidade global do idoso para acompanhamento e 
adequação do seu plano terapêutico;

• Integração de ações com outras políticas públicas municipais que estimulem a 
adoção de hábitos saudáveis, prática de esportes, eventos culturais, convivência cole-
tiva e exercício e documentação da memória da comunidade; 
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12. Fortalecer as ações de prevenção	e	controle	de	Diabetes	e	Hipertensão, através:

• Da criação do mês de alerta (abril) para realização de campanha pública 
de educação sobre essas enfermidades com orientações, apoio e estímulo 
sobre práticas de esportes e eliminação do sedentarismo;

• Articulação e parcerias com empresas para realização de rastreamento 
de casos de Hipertensão e Diabetes no local de trabalho, aumentando as 
possibilidades de diagnósticos e assistência terapêutica precoce;

•  Programa Saúde da Família com acompanhamento e avaliação;

13. Ampliar e fortalecer as políticas e ações de redução	da	mortalidade	materna	e	
infantil, garantindo:

• A retomada do significado e o conceito do Hospital da Mulher;

• As ações de acompanhamento de gestantes: auxílio transporte, orienta-
ções ao companheiro, exames e ultrassonografias;

• Partos normais e humanizados com acompanhamento da mãe  
e da criança;

• Campanhas permanentes e ações que incentivem o aleitamento materno;

14. Zerar	fila	dos	exames	para	prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero, em 
parceria com as Universidades, setor privado, empresas de comunicação e Governo 
do Estado e através de um comitê permanente e com campanha pública continuada;  

15. Realizar acompanhamento médico e odontológico de rotina para alunos da rede 
municipal, com o Programa	Saúde	na	Escola;

16. Fortalecer e ampliar os programas direcionados para os cuidados	da	primeira	
Infância, especialmente: 

• Notificando e estabelecendo efetivo fluxo de informação à Cédula de 
Atenção à Infância para possibilitar abordagem e assistência terapêutica 
precoce às crianças com afecções que exigem atendimentos por profissio-
nais ou serviços com equipes multidisciplinares;

• Garantindo que crianças diagnosticadas ou com suspeitas diagnóstica 
de Transtorno do Espectro Autista, Trissomia do cromossoma XXI e outras 
afecções genéticas, má-formações congênitas e doenças metabólicas sejam 
encaminhadas para as abordagens terapêuticas precoces e acompanha-
mento nos serviços especializados do sistema público de saúde ou na rede 
conveniada;

17. Reabrir	e	retornar	os	trabalhos	do	CEMJA (Centro de Especialidade Médicas 
José de Alencar). Um equipamento, fundamental para diagnósticos, que realizava 
120 mil exames/mês, mais do que a rede privada realizava no período, não deveria 
ter sido fechado;
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18. Criar e estruturar uma central de marcação	de	consultas on-line, tendo como foco:

• Redução do tempo de espera para marcação de consultas e exames;

• Aumento da resolubilidade dos casos; 

• Sistematização de informações gerenciais e notificações compulsórias, 
vinculadas a determinadas afecções que não se caracterizam como doença, 
por exemplo, Down, Autismo e Transtornos de Comportamento;

19.	Priorizar	o	controle	epidemiológico	e combater seus principais vetores (Dengue, 
Zika e Chikungunya), com ações articuladas de limpeza urbana (pontos de lixo), sane-
amento e educação em cuidados de saúde para as comunidades, sobretudo as mais 
vulneráveis

20. Fortalecer e modernizar o Sistema	 Municipal	 de	 Vigilância	 Sanitária	 e	
Epidemiológica, fundamentais na Pandemia da covid-19;

21. Produção de informações epidemiológicas e operacionais nas ações de Controle	
da	Tuberculose	e	Hanseníase	

22. Fortalecer a Unidade	de	Controle	de	Zoonoses, combatendo a raiva, a leptospirose 
e o calazar; realizando campanhas de vacinação em cães e gatos, campanhas de doa-
ção/adoção; controle da natalidade e acolhimento, através de ONGs e da Universidade 
Estadual do Ceará;

23. Fortalecer o princípio	do	SUS	de	Humanização, qualificando permanentemente o 
servidor nas áreas de atendimento, humanização e gestão;

24. Garantir	a	prevenção, controle e assistência aos portadores de DST e AIDS;

25. Ampliar	os	 serviços	de	atendimento	especializado	em	DST/AIDS, garantindo 
ainda cesta básica, vale transporte e exames na rede municipal;

26. Garantir e Efetivar a	tradução	de	libras	no	Sistema	de	Saúde	Municipal, facili-
tando o acesso e a acessibilidade da pessoa com deficiência;

27. Campanha	sobre	a	Redução	da	mortalidade por causas externas: homicídio, 
suicídio e acidentes de trânsito e de trabalho; 

28. Aprimoramento da Política de Saúde e Segurança	do	Trabalhador;

29. Gestão	Democrática com fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, 
Fóruns de Saúde e Conferências Municipais;

Rede	de	Atenção	e	Cuidado	em	Saúde	Mental,	Álcool	e	outras	Drogas

1. Reestruturação	da	rede	Centro	de	Atenção	Psicossocial (CAPS) e garantia de 
qualidade do serviço prestado;

2. Ampliar	os	serviços	24	horas nos CAPS;
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3. Atendimento dos CAPS no terceiro	turno, especialmente, CAPS infantil;

4. Criação	 de	 Equipes	 de	 Consultórios	 de	 Rua, oferecendo atendimento clínico 
básico e promovendo a redução dos danos causados pelo uso das substâncias 
psicoativas à população em situação de rua;

5. Implantação de Equipes	Multiprofissionais	de	Saúde	Mental na Atenção Básica;

6. Implantação	de	Unidades	de	Acolhimento para usuários que fazem uso abusivo 
de drogas, que estejam em situação de vulnerabilidade social; 

7. Ampliação dos Serviços	Residenciais	Terapêuticos;

8. Ampliação dos leitos	de	enfermaria e acolhimento para atendimento de pessoas 
com transtornos mentais e/ou usuários de drogas; 

9. Implementar estratégias	de	Redução	de	Danos	Sociais voltadas para usuários 
de crack e outras drogas;

10.Promover educação	permanente	em	saúde	mental e direitos humanos para os 
trabalhadores da saúde;

11.Garantir aos usuários e familiares dos usuários dos serviços dos Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, especialmente os de baixa renda, o recebi-
mento de medicações	e	vale-transporte;

12. Realização de ampla campanha	de	Prevenção	do	uso	de	drogas na cidade;

13.Realizar monitoramento	dos	indicadores	de	saúde mental através da criação do 
sistema de informação CAPS e rede de apoio;

Atenção	Secundária	e	Terciária

1.	Ressignificar	o	Hospital	da	Mulher, garantindo seu funcionamento e respeitando 
a concepção e o conceito para o qual foi criado;

2. Implantação	de	um	Hospital	de	Trauma	Secundário, com 08 centros cirúrgicos, 
12 salas de recuperação e 200 leitos no Frotinha da Parangaba;

3.	 Celebrar	 consórcio	 intermunicipal de saúde na Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), otimizando equipes e equipamentos de saúde para o atendimento 
da população;

4. Reformar	hospitais	municipais e garantir sua manutenção, insumos e medica-
mentos necessários ao seu pleno funcionamento;

5.	Reorganizar	a	rede	de	atendimento	hospitalar na atenção secundária e terciá-
ria, englobando hospitais públicos (municipais e estaduais) e contratualizados (rede 
privada e filantrópicos), estabelecendo unidades hospitalares de referência para 
pediatria, traumatologia, obstetrícia, oncologia e outras especialidades;

6. Contratualizar leitos	de	retaguarda	na	rede	complementar, priorizando o geren-
ciamento e o esvaziamento dos corredores hospitalares; com ampliação dos lei-
tos ambulatoriais, complementares, de urgência e de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI);
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7. Aprimorar o Programa	de	Atenção	ao	Traumatizado	com	Lesão	Medular; criando 
protocolos e rotinas para a realização das cirurgias de descompressão medular 
nas primeiras horas pós-acidente, objetivando reduzir ou evitar o agravo da lesão 
medular;

8. Ampliar a distribuição de órteses	e	próteses através do Sistema Único de Saúde; 

9.	 Estimular	 a	 residência	médica	 do	 IJF em traumatologia para a formação de 
especialistas em cirurgia do quadril, mãos, lesões raque-medulares e tratamento 
de fraturas com fixadores externos;

10. Reestruturar	a	residência	médica do Sistema Municipal de Saúde da Prefeitura;

11.Estruturar e desenvolver um Programa	de	Internação	Domiciliar, para recupe-
ração do paciente com acompanhamento, monitorado por profissional de saúde, 
como também para cuidados paliativos; 

EDUCAÇÃO 

1.	Universalização	das	Creches: adotar o lema “creches para todos” em tempo 
integral como meta de governo, acolhendo crianças de zero a três anos de idade;

2.	Ampliar	a	pré-escola e garantir ensino de qualidade para crianças de quatro 
a seis anos de idade;

3. Erradicar	o	analfabetismo tradicional e reduzir o analfabetismo funcional, 
através dos Programas “Fortaleza Alfabetizada e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA);

4. Elaboração de Plano	de	Recuperação	do	Ano	Letivo	de	2020 de forma parti-
cipativa, com professoras(es), pais e mães de alunos e demais profissionais da 
educação;

5. Implantar progressivamente o programa de “Um	Aluno,	Um	Tablet”;

6. Garantir o funcionamento de Laboratórios	 de	 Ciências	 e	 Laboratórios	 de	
Informática, revitalizando-os e inserindo profissionais especializados para atu-
arem pedagogicamente nesses ambientes de aprendizagem;

7.	 Transformar	 as	 bibliotecas	 em	espaços	 físicos	 apropriados para leitura, 
consultas, estudos e pesquisas online, garantindo acervo com quantidade e 
qualidade para atender professores e alunos;

8. Acesso	à	 internet	 gratuita	 (Wi-Fi)	 para	 a	 comunidade	escolar no raio de 
ação das escolas municipais;

9. Resgatar	a	entrega	de	fardamento com calça, blusa, meia, sapato, mochila e 
agenda;

10. Merenda	Escolar	de	Qualidade: reestruturar o programa de Alimentação 
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Escolar, inserindo o conceito de segurança alimentar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis;

11. Transporte	Escolar com segurança e monitoramento;

12.	Reformar	todas	as	escolas	do	município que precisam ser readaptadas ou 
requalificadas; 

13. Internalizar	as	compras	governamentais	da	educação, privilegiando o pro-
dutor local e dinamizando as cadeias produtivas de material escolar, farda-
mento e refeições, especialmente de produtos oriundos da produção familiar 
agroecológica; 

14.	 Implantar	o	PROJOVEM	municipal que tem como finalidade proporcionar 
formação integral aos jovens por meio de uma efetiva associação entre forma-
ção básica, qualificação profissional e participação cidadã, estimulando-os a 
retomar os estudos, o aprendizado técnico e a contribuir junto à comunidade 
em que vivem;

15.	Valorizar	 e	 qualificar	 permanentemente todos os professores e demais 
profissionais da educação;

16. Promover a Formação	Continuada	em	Gestão	Escolar, com o objetivo de 
qualificar o corpo técnico, administrativo e pedagógico das nossas escolas;

17.	 Implantar	o	Sistema	Municipal	de	Avaliação	da	Educação	Básica, subsi-
diando o processo de gestão e orientando a formulação das políticas públicas 
necessárias à permanente busca da qualidade do ensino;

18. Intensificar	 programas	 que	 contribuam	 para	 uma	 cultura de	 paz, com-
bate ao trabalho infantil, ao racismo, ao sexismo e outras formas correlatas de 
discriminação;

19. Promover, através de gestão	democrática	e	participativa, a integração e o 
melhor relacionamento entre profissionais do magistério, gestores, funcioná-
rios, alunos e pais nas escolas;

20.	Resgatar	e	regulamentar	o	Fórum	dos	Conselhos	Escolares, em articula-
ção com a Rede de Pais, bem como realizar Conferências de Educação com o 
intuito de construir coletivamente a proposta Pedagógica	Curricular;

21. Implantar o Programa	Escola	Aberta	Nos	Fins	de	Semana, que concebe a 
escola como um espaço vivo, inovador, dinâmico e referencial para a comuni-
dade local, inserindo-a em atividades de leitura, cultura em diversas linguagens 
e esportivas; 

22.	Implementar	programa	de	Educação	Ambiental com foco na ecopedagogia, 
considerando os parâmetros curriculares e as metas da UNESCO;

23. Implantar o Programa	de	Educação	Especializada, que aprimora o processo 
de inclusão dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, 
altas habilidades e superdotação;
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24.	Tornar	pública	e	transparente	as	receitas	e	despesas	destinadas	à	educa-
ção, assegurando o monitoramento e a fiscalização da aplicação desses recur-
sos pela população;

25. Cursinho	 Popular: assegurar a continuidade e ampliação dos Cursos	
Preparatórios para o ingresso do aluno da escola pública no ENEM;

MORADIA POPULAR

1.	Promover	a	política	habitacional	do	município	baseada	no	princípio	da	fun-
ção	social	da propriedade estabelecido na Constituição, no Estatuto da Cidade e 
no Plano Diretor Participativo de 2009;

2. Respeitar	o	direito	da	população	residente	em	ocupações	ou	assentamen-
tos	precários de permanecerem estabelecidas nessas áreas ou em áreas pró-
ximas ambientalmente adequadas, de modo a permitir a manutenção dos vín-
culos sociais, econômicos e afetivos com o território; 

3.	Promover	a	revisão	do	IPTU	para	isentar	a	população	mais pobre, que injus-
tamente ainda paga por esse tributo;

4.	Promover	a	integração	da	política	habitacional	com	políticas	de	geração	de	
trabalho	e	renda de modo a garantir a sustentabilidade das populações e gru-
pos sociais vulneráveis contemplados pela política habitacional;

5.	Fortalecer	o	Conselho	Municipal	de	Habitação e os movimentos que lutam 
por moradia, bem como as universidades, ONGs, entidades técnicas e empre-
sariais, na definição das ações e prioridades e no controle social da política 
habitacional;

6.	Atualizar,	monitorar	e	avaliar	os	programas	e	ações	do	PLHISFor-	Plano	
Local	 de	 Habitação	 de	 Interesse	 Social	 de	 Fortaleza, de forma sistemática 
e participativa, por meio da implementação de um sistema que democratize 
informações, desde a sua concepção, implementação até seus resultados, 
garantindo maior aprendizado social e institucional, probidade na distribuição 
de recursos e melhor distribuição dos ganhos sociais e econômicos;

7.	Regularizar	a	posse	dos	moradores, promovendo a garantia jurídica plena 
da moradia e possibilidade de ampliação de crédito para geração de trabalho e 
renda;

8.	Promover	o	acesso	à	terra	urbanizada como medida preventiva para debe-
lar, de maneira sistemática, o déficit habitacional futuro e garantir o cumpri-
mento da função social da propriedade;

9.	Aplicar	a	Lei	13.465/2017–	REURB-	Regularização	Fundiária	Urbana, rati-
ficar, visando a qualificação urbanística e da paisagem área, simultaneamente 
à concessão de título de propriedade: titularização da propriedade vinculada à 
urbanização, ao direito à cidade;
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10. Entregar o Papel	da	Casa,	preferencialmente,	no	nome	da	mulher;

11. Estimular	as	construções	de	habitações	em	áreas	com	maior	infraestru-
tura, próximas aos equipamentos públicos, evitando a dispersão espacial e a 
periferização das populações de menor renda;

12.	Fortalecer	e	revitalizar	o	centro	da	cidade	e	seus	espaços	livres	públi-
cos,	por meio da proposição de habitação para as múltiplas faixas de renda, 
sobretudo nos imóveis abandonados ou subutilizados, da locação social, de 
usos mistos e a multifuncionalidade, evitando a criação de novos bairros em 
áreas distantes e desconectadas das redes de infraestrutura urbana e retirar 
a exigência de vagas de estacionamento em edifícios residenciais para esti-
mular à oferta de residências;

13.	Regularizar	urbanisticamente	os	assentamentos, garantindo acesso viá-
rio aos serviços de emergência de saúde e bombeiros;

14. Priorizar os processos de urbanização nas Zonas	Especiais	de	Interesse	
Social	(ZEIS), viabilizando a regularização fundiária e melhorias urbanísticas 
e de equipamentos públicos; 

15. Reduzir	o	número	de	famílias	em	áreas	de	risco através da urbanização 
e requalificação de áreas da cidade;

16. Executar	o	projeto	Aldeia	da	Praia	II, planejado e aprovado na diretoria da 
CAF e autorizado pelo Governo Federal em nossa gestão;

17.	Concluir	o	Projeto	Vila	do	Mar, que prevê construção de casas, reurbaniza-
ção de área e interligação do calçadão da Barra do Ceará ao antigo Kartódromo;

18.	 Aplicar	 a	 Lei	 11.888/2008	 –	 Lei	 da	 ATHIS-	 Assistência	 Técnica	 em	
Habitação	de	Interesse	Social, garantindo a assistência gratuita de profissio-
nais de arquitetura e engenharia a populações de baixa renda, vinculada às 
políticas públicas de melhoria habitacional, saúde, saneamento, regularização 
fundiária, entendida como um meio de promoção da saúde e melhoria da qua-
lidade de vida da população de baixa renda;

19. Integrar	as	políticas	de	moradia	às	políticas	de	assistência	social	e	gera-
ção	de	emprego	e	renda, priorizando as populações em situação de vulnera-
bilidade, incluindo a população que vive nas ruas;

20. Retomar e ampliar o Programa	de	Aluguel	Social, destinado a famílias 
vulneráveis, que habitam áreas de risco e situação de rua, considerando a sua 
ampliação como política de combate ao déficit habitacional;

21.	 Fazer	 convergir	 instrumentos	 de	 planejamento	 do	 setor	 público	 com	
o	setor	privado, com base nos princípios e procedimentos do Estatuto das 
Cidades, através de estímulos à produção de moradia para todos as faixas de 
renda, fortalecendo as cadeias produtivas da construção civil de forte impacto 
na geração de emprego e renda;
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22.	Realizar	amplo	processo	de	financiamento	solidário	de	 reformas	habi-
tacionais	de	domicílios	de	baixa	renda	(Programa	Casa	Bela), estimulando a 
circulação de renda e estimulando ocupação das pessoas nos bairros; 

CULTURA

1. Reconstruir	a	Cultura	e	o	setor	artístico no pós-pandemia, privilegiando a 
solidariedade e a cultura de paz;

2. Garantir o funcionamento do Conselho	Municipal de Política Cultural e do 
Sistema	Municipal	de	Fomento à Cultura;

3. Elaborar o novo Plano	Municipal	de	Cultura	de Fortaleza; 

4. Garantir, no mínimo, 1%	do	orçamento	total do município para a função 
Cultura;

5. Estabelecer uma política	 Democrática	 da	 Cultura através de Editais 
Públicos;

6. Elaborar calendário	de	pagamento dos editais, artistas, prêmios e presta-
dores de serviços da Cultura;

7. Vila	das	Artes: ofertar cursos de formação artística e técnica em todas as 
linguagens; 

8. Capacitar	o	segmento	artístico para a elaboração de projetos e prestação 
de contas;

9. Promover a cultura	como	um	setor	estratégico	para	a	Economia	Criativa 
e o desenvolvimento socioeconômico sustentável, articulando-a com outras 
políticas como o turismo;

10. Estimular a realização de feiras	criativas em todos os territórios da cidade;

11. Descentralizar	a	realização	de	eventos	culturais que integram o calen-
dário cultural da cidade, garantindo rodízios e visibilidade dos artistas e dos 
territórios;

12. Requalificação	dos	Centros	Sociais	e	Urbanos como centros de cultura e 
direitos humanos, voltados em especial à pessoa idosa;

13. Estimular	a	criação de rádios-escola, jornais escolares, webradio, webtv, 
blogs, sites, cinematecas, cineclubes nas escolas públicas da rede municipal;

14. Implementar o programa	 “Dançando	 Na	 Escola” em escolas públicas 
municipais;

15. Instituir a política	municipal	de	acessibilidade	cultural, a fim de garan-
tir a participação das pessoas com deficiência nos eventos culturais, 
incluindo a oferta obrigatória de recursos de acessibilidade nos editais de  
fomento cultural;
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16.	Realizar	o	mapeamento	e	o	registro	do	patrimônio	cultural de Fortaleza, 
fomentando e promovendo ações para educação patrimonial;

17. Retomar	a	política	de	tombamento	do Patrimônio Histórico e Cultural da 
cidade;

18.	Efetivar	as	Zonas	Especiais	de	Patrimônio	Histórico previstas no Plano 
Diretor, retomando ações incisivas iniciadas na gestão 2005-2012, como o 
restauro do Paço Municipal, do Passeio Público, do Estoril, a requalificação da 
Praia de Iracema e do Mercado dos Pinhões; 

19. Criar	o	Circuito	Fortaleza	das	Artes, projeto de circulação da programa-
ção artística e cultural em equipamentos e espaços públicos nas Regionais 
da cidade que irá levar peças teatrais, oficinas de arte, espetáculos, feiras de 
livros, rodas de leituras e brincadeiras, em praças, polos de lazer e terminais 
de ônibus;

20. Criar o Projeto	Ruas	Livres, para fechar ruas e avenidas para ações de 
cultura, entretenimento e esportes na cidade, especialmente nas periferias;

21. Consolidar	sistemas	integrados	de	informação, mapeamento e monito-
ramento, em plataforma digital colaborativa e livre para a gestão das políti-
cas culturais;

22.	Reconhecer,	proteger	e	valorizar	o	patrimônio	histórico-cultural material 
e imaterial do município na sua diversidade de memórias e identidades atra-
vés de parcerias com órgãos e instituições afins e organizações populares;

23. Fortalecer	 o	 calendário	 das	 manifestações	 populares como o pré-
-carnaval, o carnaval, aniversário da cidade, as festas juninas e o réveillon  
da paz;

24. Realizar	 conferências,	 fóruns	 e	 outros	 instrumentos	 de	 participação	
popular, valorizando conselhos, sindicatos e associações culturais e garan-
tindo a transparência na gestão das políticas públicas;

25. Organizar	e	instituir Polos Culturais e Gastronômicos na cidade;

JUVENTUDE, PROTAGONISMO E INCLUSÃO  

1.	Retomar	a	construção	dos	CUCAs	(Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência 
e Esporte), projeto idealizado na gestão 2005-2012, entregando 01 CUCAs por 
regional da cidade;

2. Fazer com que os CUCAs que já existem (regionais 1, 5 e 6) funcionem plena-
mente, resgatando a identidade original e garantindo o direito de acesso para 
todos adolescentes e jovens da cidade;
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3. Construir mais Praças	da	Juventude;

4. Criar	o	Programa	Juventude	em	Movimento, apoiando a ocupação dos espa-
ços públicos na cidade, eventos artísticos e culturais nas praças, passeios de 
bicicleta, encontros de skatistas, rolezinhos, saraus, batalhas de MCs, rodas de 
leitura e as mais diversas iniciativas coletivas das juventudes;

5. Projeto	Juventude	Conectada que visa garantir o acesso à Internet no raio 
de ação dos equipamentos públicos municipais e principais praças localizadas 
em territórios vulneráveis;

6.	 Retomar	 o	 crédito	 subsidiado	 para	 a	 Juventude	 (CREDJOVEM) e apoiar 
empreendimentos juvenis, fomentando e incentivando negócios de jovens 
empreendedores;

7. Criar o Fique	ligado, um aplicativo para celular, que promova informação e 
acesso às oportunidades de crédito, busca de emprego, estágio, formação e 
programações culturais;

8.	Ampliar	o	programa	de	estágios	na	Prefeitura e incentivar estágios nas 
empresas privadas e demais órgãos públicos para jovens que vivem em terri-
tórios vulneráveis;

9.	Promover	a	reinserção	social	e	econômica de adolescentes e jovens egres-
sos das instituições socioeducativas e sistema prisional, garantindo acesso à 
educação, cultura e qualificação para o trabalho;

10. Criar o programa	Oportunidade	Jovem, para qualificação profissional e 
encaminhamento para o primeiro emprego, que inclua também oportunidades 
para jovens na economia criativa;

11.	Ampliação	do	Bolsa	Jovem, incentivando as produções artísticas e cultu-
rais, esportivas e outras formas de organização das juventudes, especifica-
mente as que vivem em territórios vulneráveis; 

12. Garantir e facilitar o direito	à	meia	passagem estudantil ilimitada;

13.	Garantir	a	gratuidade	na	emissão	das	carteiras	de	estudantes para a rede 
pública;

14.	Desburocratizar	o	Bicicletar, ampliar o tempo de uso e números de esta-
ções nas periferias;

15.	Ampliação	das	frotas	e	 linhas	de	ônibus	noturnas, promovendo mobili-
dade, maior empregabilidade e acesso a equipamentos sociais e culturais;

16.	 Lançar	 o	 Edital	 Jovem, para incentivar produções culturais, esportivas, 
estudantis e outras formas de organização das juventudes, criando frentes 
criativas de trabalho;

17. Retomar e fortalecer os Festivais	Latino-Americanos	da	Juventude, garan-
tindo a realização do evento anualmente;

18. Incentivar, através dos CUCAs, escolas públicas e Praças da Juventude a 
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MULHERES

1. Garantir o status	 de	 secretaria	municipal	 à	 Coordenadoria	 de	 Políticas	
Públicas	para	Mulheres, ligada ao gabinete da Prefeita;

2. Reestruturar a Casa	 Abrigo	 Municipal	 Madalena	 Alves	 e	 o	 Centro	 de	
Referência	 Francisca	 Clotilde, que prestam essenciais serviços de atendi-
mento às mulheres vítimas da violência;

3.	Instituir	o	aluguel	social	Maria	da	Penha, destinado a mulheres vítimas de 
violência que não podem retornar aos seus lares e impossibilitadas de convi-
vência coletiva na Casa Abrigo;

4. Realizar	campanha	de	combate	à	misoginia nas redes sociais;

prática	de	esportes em diversas modalidades;

19. Criação do projeto	Fortaleza	Grafite, com formação em grafitagem, criando 
galerias públicas de arte urbana;

20.	Incentivo	à	criação	de	rádios	comunitárias nos	bairros e escolas, visando 
a valorização da produção local e difusão de informações da comunidade no 
âmbito da cultura, educação e temáticas sociais e cidadania;

21. Implementar o Plano	Municipal	de	Juventude;

22. Assegurar a realização	de	conferências,	congressos,	seminários e o fun-
cionamento do Conselho Municipal de Juventude;

23. Garantir a participação	 democrática	 da	 juventude nas decisões, com a 
volta do Orçamento Participativo;

24. Apoiar	a	livre	organização	de	jovens através de grêmios estudantis, asso-
ciações esportivas e movimentos culturais;

25. Criar, na Coordenadoria de Juventude, uma célula para pesquisa,	estudo	e	
diagnóstico	sobre	o	extermínio	dos	jovens e os preconceitos por raça, sexua-
lidade e gênero, além de pesquisas gerais sobre as realidades das juventudes;

26. Criação de um programa	de	mediação	de	conflitos	e	direitos	humanos	nas	
periferias, destinado à promoção da cultura de paz entre os jovens.

27.	 Implementar	 o	 programa	 ”Juventude	 Viva”, de combate ao extermínio 
da juventude e às violências por raça, sexualidade, gênero e territórios, com 
recursos do Fundo Municipal de Juventude;

28. Criar um programa	 de	 empoderamento	 das	mulheres	 jovens e chefes 
de família, que possa proporcionar escolarização e profissionalização como 
forma de garantia de direitos;
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5. Criação	 de	 bancos	 de	 dados	 sobre	 violências	 contra	 as	mulheres para 
orientar a política pública municipal e estadual, incluindo violência doméstica, 
violência sexual, feminicídio, discurso de ódio, misoginia nas redes e racismo, 
inclusive religioso contra mulheres de terreiro;

6. Realizar campanhas	de	sensibilização	e combate à violência contra as mulheres;

7. Incentivar a Participação	e	Controle	Social, realizar conferências de Políticas 
para Mulheres, Círculos de Participação e Orçamento Participativo Mulher;

8. Criar a Área Técnica	da	Mulher	para Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos 
de acordo com o Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;

9. Reorganizar o Comitê	de	Redução	da	Mortalidade	Materna	e	Infantil;

10.	Resgatar	o	conceito	do	Hospital	da	Mulher, retomando o formato de Centro 
Integrado Inclusivo de Saúde da Mulher, grande centro de excelência e referên-
cia de atendimento amplo nas diversas linhas de cuidado;

11. Implantar uma rede	 de	 atendimento	 humanizado	 e	 especializado para 
casos de violência, especialmente a violência sexual, capacitando profissionais 
da rede de saúde para realizar atendimento integral;

12. Descentralizar	 a	 emergência	 obstétrica para atender as mulheres no 
âmbito da maternidade; 

13. Implementar o Programa	Rede	Cegonha: garantindo acesso às ações do 
planejamento reprodutivo, acolhimento com avaliação e classificação de risco 
e vulnerabilidade, ampliação do pré-natal; transporte seguro; boas práticas e 
segurança no parto e nascimento, atenção à saúde das crianças de zero a vinte 
e quatro meses;

14. Criar consultórios	itinerantes (terminais de ônibus, bairros, praças) para 
busca ativa de saúde da mulher e prestação de serviços especializados;

15. Realizar campanhas	da	Lei	Maria	da	Penha em escolas e demais equipa-
mentos públicos da cidade;

16. Difundir e valorizar os	 conhecimentos	 tradicionais	 das	mulheres, dialo-
gando com as inovações tecnológicas em áreas como design e marketing digital;

17. Garantir o funcionamento de creches	em	horário	integral;

18. Incentivar e apoiar organizações	 produtivas	 de	mulheres	 em	áreas	 da	
economia	solidária, fortalecendo empreendimentos de grupos e qualificando-
-as no que se refere ao gerenciamento e comercialização dos negócios;

19. Incentivar programas de protagonismo	das	mulheres	na	rede	de	econo-
mia	criativa, com incentivo à arte e à cultura produzidas por mulheres e que 
possam gerar trabalho e renda;

20. Incentivar a produção	 intelectual	 das	mulheres	 em	 temáticas	 feminis-
tas e	antirracista nas áreas da literatura, música, teatro, dança, artes visuais, 
audiovisual e cinema;
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DIREITOS HUMANOS PARA TODAS E TODOS

1) Resgatar	 a	 Secretaria	 de	 Direitos	 Humanos	 e	 reestruturar	 suas	 princi-
pais	Coordenadorias	Temáticas: da Pessoa Idosa, da Criança e do Adolescente, da 
Diversidade Sexual, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, Juventude e 
Mulheres;

2) Criação	do	Sistema	Municipal	de	Proteção	à	Pessoa para ampliar o arco de 
atuação dos programas nacionais (Programa de Proteção a Vítima e Testemunha, 
Programa de Proteção as Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte e 
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos)1 e proteger as víti-
mas da violência; 

3) Ampliar	e	fortalecer	a	promoção	dos	direitos	humanos em Fortaleza atra-
vés da transversalidade entre o setor público e instituições da sociedade;

4) Fortalecer	e	ampliar	os	Centros	de	Referências	e	os	Conselhos	Municipais	
relacionados às Coordenadorias Especiais de Direitos Humanos;

5) Ampliar	a	divulgação	dos	serviços	públicos	voltados	para	a	efetivação	dos	
Direitos Humanos, em especial na Ouvidoria Municipal, redes sociais, site da pre-
feitura, portal da transparência e outros;

6) Dotar	os	Conselhos	Tutelares	de	assessoria	técnica	e	jurídica para execu-
ção de suas atividades;

7) Promoção	da	Política	Municipal	de	Memória	e	Verdade, com a conclusão do 
Memorial Frei Tito e da Cartografia da Memória de Fortaleza - que servirá de base 
para uma ação integrada de identificação e sinalização dos espaços de memória, 
turismo e educação;

8) Apoio	a	redes	de	empreendedorismo	para	as	maiorias	e	minorias sociais 
em situação de vulnerabilidade;

9) Territorialização	 da	 política	 de	Direitos	Humanos por meio da recriação 
das Raízes da Cidadania, que difundirão as políticas nos bairros e promoverão a 
mediação comunitária e articulação de políticas públicas;

10) Criação da Ouvidoria	 Municipal de Direitos Humanos e do Observatório	
Municipal de Direitos Humanos;

11) Estabelecer a concepção	dos	Direitos	Humanos com as seguintes estratégias:

a) Formação continuada de servidores públicos;

b) Apoio a iniciativas de produção e difusão de conteúdos por meio de edital;

c) Construção de um calendário de Direitos Humanos a ser aplicado na rede 
municipal de ensino;

12) Elaboração do Plano	 Municipal	 de	 Erradicação	 do	 Trabalho	 Infantil	 
e	Escravo;
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13) Recriação	da	Rede	Aquarela para promover acolhimento e atendimento a 
crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual;

14) Recriação	 dos	 Núcleos	 de	 Atendimento	 da	 Liberdade	 Assistida, visando 
garantir aos adolescentes em conflito com lei a aplicação dos planos de atendi-
mento individual, garantindo a esse público acesso a educação, profissionalização, 
esporte, cultura e lazer;

15) Criação	do	Comitê Municipal de Mediação de Conflitos Fundiários:

16) Instituição	da	política	afirmativa	de	cotas para os grupos em situação de 
vulnerabilidade nos editais de promoção cultural;

17) Instituição	progressiva	visando	a	universalidade de acessibilidade física e 
comunicacional em todos os serviços públicos municipais, instrumentalizando a 
formação continuada em LIBRAS e a impressão de documentação oficial, publici-
dade institucional e materiais didáticos em linguagem acessível; 

18) Garantir	 a	 participação	 popular	 e	 a	 gestão	 democrática nos Fóruns, 
Conselhos e Conferências de Políticas Públicas voltadas para os Direitos Humanos;

19) Produção da cartografia	municipal	dos	povos	e	comunidades tradicionais 
de Fortaleza;

20) Garantir	o	direito	do	Consumidor, intensificando a fiscalização de produtos 
no mercado e ampliando os serviços do PROCON através de atendimento na sede 
e Procon Móvel;

DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1. Divulgar	o	Estatuto	do	idoso, as leis e políticas públicas, tendo como exem-
plos a educação, a promoção e prevenção á saúde e acessibilidade de ruas, 
calçadas e edificações, em busca de uma cidade acessível;

2. Construir, com a participação de idosos e famílias, ações de comunicação e 
publicidade	sobre	os	direitos	das	pessoas	idosas;

3. Realizar campanha	pela	conscientização sobre a violência contra a pes-
soa idosa;

4. Efetivar a criação	de	espaços	de	diálogos, trocas de experiências interge-
racionais e convivência coletiva para os idosos; 

5. Estimular	 as	 múltiplas	 linguagens	 artísticas	 e	 culturais construídas a 
partir de apresentações protagonizadas por pessoas idosas no contexto da 
cidade;

6. Implementar nas políticas sociais, a prática	de	notificação	e	denúncia	dos	
casos	de	violência contra a pessoa idosa;
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7. Criar, promover e implementar programas e projetos de inclusão	produ-
tiva	voltados	à	pessoa	idosa, inclusão digital, preparação para aposentadoria, 
trabalho e renda;

8. Efetivar estratégias de formulação e implantação de modelo	de	cuidador	
familiar integrado às políticas de saúde e aos modelos de atenção no cui-
dado ao idoso dependente, especialmente por doenças como AVC, Parkinson, 
Câncer, Doença de Alzheimer e outras Síndromes Demenciais;

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1. Transformar Fortaleza numa cidade	acessível e inclusiva, ampliando a polí-
tica municipal de acessibilidade e atualizando o Plano Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, conforme a Convenção da ONU e Lei Brasileira de 
Inclusão;

2. Revisar e ampliar os critérios de concessão	da	gratuidade	no	transporte	
coletivo	para	a	pessoa	com	deficiência, devido o aumento da vulnerabilidade 
no pós-pandemia;

3. Garantir a saúde do idoso, a prevenção e os cuidados	de	reabilitação no 
âmbito do Sistema Único de Saúde;

4. Garantir gradativamente formação	 de	 servidores	 públicos	 em	 LIBRAS 
em parceria com a Associação dos Profissionais Intérpretes e Tradutores da 
Língua Brasileira de Sinais do Ceará; 

5. Efetivar	o	PRODEF - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência para pro-
moção dos Direitos das Pessoas com Deficiência;

6. Garantir	o	percentual	de	cotas na administração pública a partir de sele-
ções e concursos públicos, visando a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho;

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. Integrar ações de saúde, educação, cultura e lazer e avançar no enfrenta-
mento	da	exploração	sexual	de	crianças	e	adolescentes e do trabalho infantil;

2. Ampliar a abordagem a crianças	 e	 adolescentes	 em	 situação	 de	 rua e 
melhorar a estrutura física da rede de acolhimento;

3. Reestruturar, readequar e revitalizar	o	Parque	da	Criança;

4. Implantação de um Conselho	Tutelar	Móvel e integrado à rede de proteção;

5. Implantar um circuito	 cultural	 itinerante para crianças e adolescentes 
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com teatro, contagem de histórias, música, dança e outras linguagens;

6. Implantar Brinquedotecas	Itinerante, especialmente nos territórios mais 
vulneráveis;

7. Atender, acolher e notificar todas as crianças	e	adolescentes	vítimas	da	
violência na rede pública municipal;

8. Garantir a representação	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 no	 Conselho	
Municipal	dos Direitos da Criança e do Adolescente, com direito a voz e voto.

DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTI+

1)  Segurança	 Pública: criação de um Grupo de Trabalho na Guarda 
Municipal integrado com as policiais para o enfrentamento a LGBTI+fobia;

2)  Construir espaço	de	acolhimento	a	população	LGBTI+ vítima de violên-
cia e abandono familiar;

3)  Elaborar programa	integrado	de	educação,	trabalho	e	renda no intuito 
de suprir a necessidade e autonomia da população LGBTI+ em situação de vulne-
rabilidade, com foco nas pessoas TRANS;

4)  Fortalecer	as	ações	do	Centro	de	Referência	Janaína	Dutra, criado em 
nossa gestão, com atendimento móvel nos territórios da cidade;

5)  Promover ações culturais na cidade, compreendendo que a cultura tem	
potencial	agregador	e	instrumento	para	enfrentar	o	preconceito	e	discrimina-
ção (quartas culturais LGBTI+ itinerantes nos territórios);

6)  Fomentar	 espaços	 que	 cultive	 a	 memória	 das	 pessoas	 LGBTI+ de 
forma a desmistificar o preconceito;

7) Promover ações esportivas de integração para a população LGBTI+ - reedi-
tando os Jogos	da	Diversidade;

8)  Instituir Grupo	de	Trabalho	de	saúde	da	população	LGBTI+ no intuito de 
garantir acesso humanizado, sem discriminação e preconceito;

9)  Garantir o atendimento	não	discriminatório	das	pessoas	LGBTI+ em 
situação de rua; 

10) Garantir	a	transversalidade com as a outras políticas públicas, garantindo o 
acesso dessa população nas pautas especificas de promoção da cidadania;

11) Promover	cursos	de	capacitação	e	encaminhamento	profissional por meio 
de parceria pública e privada com foco nas pessoas TRANS (TRANSCIDADANIA);

12) Promover campanhas	de	enfrentamento	a	LGBTI+fobia em Fortaleza;

13) Estimular	a	participação	popular	na	elaboração	do	orçamento	municipal que 
define recursos destinados a população LGBTI+;
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IGUALDADE RACIAL

1)  Fortalecimento e autonomia do Conselho	 Municipal	 de	 Políticas	 de	
Promoção	da	Igualdade	Racial;

2)  Incentivar e realizar instâncias democráticas e de participação como 
Fóruns	e	Conferências de Promoção da Igualdade Racial;

3)  Criar, em parceria com a Universidade, o Observatório	 “Cidade	
Antirracista”	observando as condições de vulnerabilidade da população negra, 
gênero, renda, trabalho, saúde, educação, violência, racismo e discriminação;

4)  Integrar a política pública municipal para o enfrentamento	a	vulnerabi-
lização	e	a	violência contra a juventude negra; 

5)  Nas diversas ações públicas, priorizar	as	mulheres	negras	e	chefes	de	
família, especialmente na concessão de benefícios, formação profissional, renda 
e trabalho;

6)  Combater	 o	 feminicídio	 e	 a	 violência	 doméstica	 e	 sexual contra as 
mulheres negras;

7)  Realização de campanhas	de	combate	ao	racismo	no	mundo	do	traba-
lho	e	nas	relações	sociais, como forma de diálogo, conscientização e construção 
da cidade antirracista;

8)  Empreendedorismo: crédito para a Juventude, cedido através de uma 
agência de fomento ou captado de banco público com intermediação municipal, 
CREDJOVEM focado em territórios vulneráveis e juventude negra;

9)  Estímulo às manifestações	culturais	das	juventudes	negras, com edi-
tais específicos para fomento de expressões destas juventudes, tais como: os 
elementos do hip hop (rap, grafite, break), o funk, os slams e saraus das periferias 
e para a criação de web rádios e jornais populares com conteúdo antirracista;

10)  Vidas	 Negras	 Importam: criação de um Comitê	 Municipal	 de	
Enfrentamento	ao	Extermínio	e	Encarceramento	da	Juventude	Negra, constitu-
ído das várias representações, de caráter participativo, paritário, deliberativo, de 
forma a monitorar, apurar e atuar preventivamente nos casos de violações dos 
direitos de jovens negros(as), no extermínio da juventude negra e outras formas 
correlatas de discriminação;

11)  Promoção	 de	 festivais	 escolares	 de	 capoeira, promovendo a visi-
bilidade dessa manifestação cultural e a adesão, principalmente de crianças e 
jovens, respeitando-a e valorizando-a como uma prática cultural holística de 
grande valor social; 

12)  Garantir a	 implementação	de	programas	voltados	a	saúde	da	popu-
lação	negra, criação ações municipais de combate e prevenção de doenças que 
afetam principalmente a população negra;



36

13)  Criar material educativo intitulado “Cartilha	 da	 Cidade	 Antirracista” 
para ampla divulgação nas redes sociais, escolas e equipamentos públicos acerca 
do racismo e suas consequências; 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA. 

1)  Criar um Núcleo	de	Gestão	Integrada	Municipal	para deliberar sobre 
segurança, cidadania e cultura de paz, articulado com as políticas estaduais e 
federais de segurança;

2)  Elaborar o Plano	Municipal	de	Segurança	Cidadã, com participação 
da população;

3)  Integrar	Políticas	Públicas	de	Prevenção	à	Violência nos territórios 
vulneráveis da cidade;

4)  Mapear a violência em Fortaleza produzindo diagnóstico e identifica-
ção de áreas vulneráveis à violência para implantação do Programa	Territórios	
da	Paz,	capacitando	Mulheres	da	Paz como mediadoras de conflitos, redu-
zindo a insegurança e promovendo modos pacíficos de convivência coletiva;

5)  Ampliação	e	melhoria	da	 iluminação	pública e do monitoramento 
integrado na cidade, especialmente em territórios vulneráveis à violência;

6)  Videomonitoramento	preventivo,	integrado	e	centralizado em sala 
de situação para análise de eventos críticos e emergenciais, observando o 
Centro da Cidade, principais praças, polos de cultura e lazer, escolas, postos 
de saúde, orla de Fortaleza e equipamentos situados em territórios vulnerá-
veis a violência;

7)  Implantação	do	modelo	comunitário	de	monitoramento com partici-
pação popular e recuperação da convivência coletiva;

8)  Gestão	da	Informação a partir da integração dos diversos bancos de dados 
e sistemas de informação da Prefeitura;  

INDÍGENAS

1)  Elaborar programas de valorização	da	cultura	indígena para resgatar a 
importância dessa cultura e promover a autoestima das etnias;

2)  Mapear os projetos locais já existentes nas comunidades voltados para 
a população indígena e criar instrumentos que permitam a socialização	 das	
experiências	exitosas em âmbito municipal;

3)  Criar instrumentos que disponibilizem o fácil acesso	jurídico	ao	atendi-
mento	da	população	indígena;

4) Realizar Campanha de orientação e sensibilização de combate	ao	preconceito	
contra	o	índio;
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9)  Abertura	das	Escolas	Municipais	nos	fins	de	semana, oportunizando 
espaços de lazer, cultura e esportes, aumentando o pertencimento da comuni-
dade com o ambiente escolar;

10) 	Articular	projetos	e	ações	sociais	integrados	de	prevenção	de	redu-
ção	da	insegurança na cultura, nos esportes, no lazer, na inserção do mercado 
de trabalho e no empreendedorismo juvenil; 

11)  Incentivar a criação de Fóruns Locais	Comunitários,	Conselhos	e	
Conferências de Segurança Cidadã;

12)  Criar	o	Observatório	de	Segurança	Municipal	e	Cidadã em parceria 
com a Universidade;

13)  Fortalecer e apoiar os Conselhos Tutelares para a proteção de crian-
ças e adolescentes; 

14)  Estabelecer	Termos	de	Cooperação com a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública em busca de uma cultura de paz em Fortaleza; 

15)  Desenvolver	 e	 acompanhar	 Programas	 de	 Prevenção	 e	
Enfrentamento	as	múltiplas	formas	de	violência, que fortaleçam a proteção 
da comunidade, incentivem a mediação de conflitos e fomentem uma cultura 
de paz;

16)  Realização de Rondas	 Cidadãs	Preventivas nos diversos equipa-
mentos públicos e, em especial, nas escolas e entornos, tornando-as seguras 
e de convivência coletiva; 

17)  Patrulhamento	Guardiã	Maria	da	Penha como forma de enfrenta-
mento a violência contra a mulher;

18)  Qualificar	e	formar	permanentemente, de forma humanizada, pre-
ventiva e comunitária, os guardas municipais;

19)  Autonomia	para	a	Corregedoria	e	Ouvidoria da guarda municipal;

20) Participação	em	Consórcios	Intermunicipais visando integrar políti-
cas comuns de segurança e cidadania nas fronteiras da nossa cidade; 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1) Criar	 novamente	 a	 Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social, extinta 
após o término de nossa gestão;

2) Cuidar	da	população	mais	vulnerável através da Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial;

3) Melhorar o banco de dados do Cadastro	Único	(CadÚnico), base para inclu-
são de famílias de baixa renda nos programas federais, estaduais e munici-
pais de transferência de renda e enfrentamento à pobreza, especialmente no 
pós-pandemia;
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4) Disponibilizar	 o	 atendimento	móvel	 do	 Cadastro	 Único, bem como em 
todas as unidades da assistência social, possibilitando a população vulnerável 
acesso aos benefícios concedidos como Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada e outros benefícios eventuais;

5) CRAS	Itinerantes - Centro de Referência de Assistência Social em toda a 
cidade;

6) Ampliar e consolidar as políticas públicas de assistência social para os 
segmentos vulneráveis, especialmente para a população	em	situação	de	rua;

7) Fortalecer	 a	 participação	 popular através de Fóruns, Conselhos e 
Conferências da Assistência Social;

8) Reduzir	a	vulnerabilidade	social	em	Fortaleza, a exemplo do que fizemos 
na gestão de 2005-2012;

9) Equipar	adequadamente	a	Defesa	Civil, melhorando condições de traba-
lho para que possa atuar na prevenção e mitigação de problemas do cotidiano 
da cidade, protegendo a população e eliminando situações de risco; 

10) Realizar	capacitações	permanentes	e	treinamento	da	Defesa	Civil	
para o enfrentamento das chuvas, das enchentes, atuação em áreas de risco e 
atuação emergencial de socorro e remoção de desabrigados;

11) Implantar	o	Programa	Mulheres	Inclusivas para mulheres benefi-
ciárias do Programa Bolsa Família e articulá-lo em programas de trabalho e 
renda permanente como o microcrédito do Banco do Nordeste;

12) Fortalecer	os	programas	de	atenção	à	pessoa	idosa, relacionando-
-os com os programas sociais do município, inclusive na perspectiva de pro-
mover espaços de acolhimento e proteção ao idoso;

13) Qualificar	políticas	voltadas	aos	adolescentes em conflito com a lei 
e proporcionar a inclusão social e profissional dos egressos do sistema penal, 
visando evitar a reincidência de delitos;

ESPORTE E LAZER

1) Instituir uma política democrática	de	acesso ao Esporte e ao Lazer através 
de editais	públicos;

2) Implementar mecanismos	de	participação	popular	e	controle	social, no 
que tange à formulação e execução de políticas de esporte e lazer estimu-
lando a realização de Fóruns,	Conselhos	e	Conferências na cidade;

3) Criação	 do	Conselho	Municipal	 de	 Esporte	 e	 Lazer, órgão colegiado de 
caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador e com representação 
popular;

4) Resgatar	 os	principais	 programas	na	 área	de	 esporte	 e	 lazer abando-
nados pela atual gestão: Academia na Comunidade, Recreio nas Férias, 
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Fortaleza em Férias, Rua da Criança, Salão do Tabuleiro, Jogos da Vida, Jogos 
da Diversidade Sexual, Olimpíadas do Servidor, Fortaleza Radical, Espaço 
Oriental, Academia da Terceira Idade, Atleta Cidadão e Esporte Adaptado para 
Pessoas com Deficiência, que beneficiava pessoas de todas as idades;

5) Estimular	 a	 cogestão,	 através	 de	 conselhos	 comunitários, nos equipa-
mentos esportivos municipais da cidade;

6) Requalificação	e	modernização	de	equipamentos	esportivos de grande, 
médio e pequeno porte, integrando-os às demais políticas do município;

7) Incentivar a realização	de	torneios	intercolegiais como estratégia de inter-
câmbio esportivo e descoberta de talentos;

8) Realizar	as	Olimpíadas	dos	Servidores	Municipais;

9) Realizar convênios	 e	 parcerias	 públicas	 e	 privadas para o estímulo ao 
esporte de alto rendimento, visando formar atletas para futuras Olimpíadas e 
Paralimpíadas;

10) Garantir, através da fiscalização, o cumprimento	 da	 lei	 da	 meia	
entrada nos eventos esportivos;

11) Projetar a imagem da cidade de Fortaleza como destino receptor de 
grandes	eventos	esportivos de abrangência nacional e internacional, articu-
lada com a política de turismo;

EIXO	 2: Reconstrução da Economia, Recuperação de Empregos e Redução  
da Vulnerabilidade Social

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1) Criar a Bolsa	Família	Fortaleza;

2) Criar	o	Fundo	de	Reconstrução	Econômica	de	Fortaleza	para realizar polí-
tica de investimentos públicos que estimulem a geração de ocupação e renda, 
desenvolvendo prioritariamente a economia solidária de base local, atraindo 
capitais integrados na concepção de desenvolvimento sustentável para a 
cidade;

3) Integrar	os	recursos	de	programas	e	ações dispersos em diferentes uni-
dades orçamentárias para fortalecer o Fundo de Reconstrução Econômica;

4) Apoiar a circulação de moeda	social	em	bancos	comunitários – nos mol-
des do Instituto Banco Palmas – especialmente em territórios vulneráveis da 
cidade, ampliando o crédito solidário e empreendedorismo cooperativo nos 
bairros;
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5) Implantar	 o	 Simples	 Local: programa de desburocratização de procedi-
mentos para a abertura de novos empreendimentos via internet;

6) Promover a inclusão	produtiva	dos	grupos	sociais	vulneráveis, bem como 
combater as desigualdades sociais através da política pública;

7) Investir na qualificação	de	trabalhadores	para	as	cadeias	produtivas	inten-
sivas em força de trabalho, como o comércio e os serviços;

8) Incentivar a formalização	 de	 empreendedores	 individuais	 e	 apoiar	 os	
micros	e	pequenos	negócios com acesso ao crédito e assistência técnica;

9) Apoiar	 aos	Arranjos	 Produtivos	 Locais	 de	 Economia	 Solidária, aprovei-
tando a do PRODEFOR criada em nossa gestão em 2008;

10) Desenvolver programas de qualificação e requalificação de trabalhadores 
com foco em inclusão	digital	e	economia	criativa;

11) Implantar o Parque	Tecnológico	Digital, para incentivar, via agência cidadã 
de crédito e financiamento de bancos públicos, a instalação de empresas locais 
desenvolvedoras de softwares, aproveitando a Lei do PTFOR (tecnologia da 
informação) criada em nossa gestão em 2009;

12) Estimular investimentos que adotam o modelo	de	negócios	baseado	em	
startups, buscando soluções criativas para a cidade e a gestão urbana, visando 
ao bem-estar de cidadãos e cidadãs;

13) Implantar a Casa	Municipal	de	Integração	Campo-Cidade para exposição e 
comercialização em Fortaleza de produtos orgânicos e agroecológicos frutos 
da agricultura familiar;

14) Elaborar o Plano	Municipal	de	Agricultura	Urbana, criando estímulos para 
desenvolver a produção e comercialização de alimentação saudável de base 
local;

15)  Realizar o Censo	do	Trabalho	Criativo	nos	territórios	da	cidade, com o 
objetivo de fomentar a economia criativa; 

16)  Apoiar o potencial	calçadista	e	de	confecções	de	Fortaleza, agregando 
valor através do desenvolvimento da cadeia produtiva de design e moda, para 
que Fortaleza volte a ser o maior polo têxtil e de confecções do Norte e Nordeste;

17)  Apoio à elaboração do Plano	Municipal	 de	Economia	Solidária através 
da Lei de Economia Solidária e estabelecendo o marco regulatório da econo-
mia solidária em Fortaleza, para que regulem ações de compras públicas dos 
empreendimentos econômicos solidários;

18) Ordenamento	e	internalização	das	compras	públicas tanto de empreendi-
mentos solidários quanto da agricultura familiar, integrando cadastros de con-
tribuintes da economia local através do SEBRAE, BNB e PRONAF;

19)  Apoio ao mapeamento	 dos	 Empreendimentos	 Econômicos	 Solidários de 
Fortaleza;
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20)  Apoio	a	entidades	e	projetos que fortaleçam o acompanhamento e asses-
soramento técnico aos empreendimentos econômicos;

21) Articular	as	ações	de	economia	solidária	no	plano	municipal com o Plano 
Plurianual, Plano Diretor Participativo e Orçamento Participativo;

22) Apoio à estruturação	 de	 empreendimentos para realização de suas ati-
vidades, a exemplo das feiras municipais e espaços fixos de comercialização 
solidária; 

23) Enfrentamento	da	desigualdade	social	em	Fortaleza, com ações como: 
implantação de bancos comunitários, estímulo ao comércio e consumo nos 
bairros; programa de crédito para os pequenos negócios nos bairros; amplo 
programa de cooperativismo, criar parcerias público-cooperativas; mapear 
ações nos bairros, que podem gerar renda e distribuir riqueza dentro das 
comunidades;

24) Retomar	o	Programa	Cozinha	Popular que consiste no incentivo para a 
formação de pequenos restaurantes em diversas áreas da cidade, promovendo 
treinamento e facilitando crédito subsidiado;

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

1) Ampliar	 e	 qualificar	 a	 participação	 popular via conselhos de desenvolvi-
mento urbano ou conselho da cidade;

2) Fortalecer	o	papel	do	Instituto	de	Planejamento	de	Fortaleza - Iplanfor, con-
centrando nele as ações de planejamento urbano de curto, médio e longo prazo 
da cidade, revisão e proposição de novas leis, dotando o Iplanfor dos meios ade-
quados para a sua missão, como quadro técnico permanente, capacitado e atu-
alizado, garantido seu protagonismo no debate participativo, estudos territoria-
lizados e implantação de uma política de planejamento urbano de longo prazo, 
que se execute de forma flexível, atenta às mudanças e oportunidades da dinâ-
mica social e urbana; 

3) Equipar,	qualificar,	planejar	e	melhorar	a	fiscalização	e	os	sistemas	de	con-
trole	urbano municipal através da incorporação de recursos de monitoramento 
remoto, compra de equipamentos, treinamento, redesenho de fluxos administra-
tivos e redefinição de equipes para integrar a fiscalização e aumentar a resoluti-
vidade de problemas e/ou emergências urbanas;

4) Promover	a	Revisão	do	Plano	Diretor	Participativo	de	2009, sob a coordena-
ção do Iplanfor, com concepção centrada na sustentabilidade urbana de interesse 
coletivo e na mais ampla participação da sociedade, considerando as experiên-
cias administrativas e boas práticas do passado, estudos técnicos, planos, proje-
tos, programas e legislações já aprovados(as) ou em andamento;

5) Priorizar	 programas	 de	 urbanização	 de	 favelas	 e	 áreas	 de	 risco	 socio-
ambiental – sobretudo nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), em 
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consonância com a defesa de áreas de proteção ambiental e da melhoria das 
condições de vida da população;

6) Implantar	 o	 “Fator	Verde” como indicador para construções sustentáveis, 
adotando-o como critério objetivo para o licenciamento ambiental e regulador 
do processo construtivo, objetivando a recuperação do meio ambiente e a biodi-
versidade urbana;

7) Promover	a	requalificação	urbana	do	centro	da	Cidade, implementando e 
dando continuidade a melhorias com relação ao trânsito de pedestres e veícu-
los; sinalização, estacionamentos; banheiros públicos; equipamentos públicos; 
padronização de calçadas; reformando e criando novos espaços de convivência 
para a população; incentivando a construção e reforma de unidades habitacio-
nais; preservando o patrimônio, recuperando as praças e a beleza do centro, 
garantindo espaço adequado para os ambulantes, priorizando o cadastramento, 
a fiscalização, o ordenamento, a padronização e o disciplinamento das atividades;

8) Aplicar	os	instrumentos	do	Estatuto	da	Cidade	e	do	Plano	Diretor	Participativo 
com vistas a utilizar os espaços privados ociosos em áreas já urbanizadas, 
propiciando estímulos públicos para sua ocupação por moradias e serviços  
(uso misto);

9) Promover	a	contratação	de	“serviços	técnicos	profissionais	especializa-
dos”, tais como projetos de arquitetura, engenharia e urbanismo, por critérios 
de “melhor qualidade”;

10) Restaurar,	 requalificar	 e	 dinamizar	 o	 patrimônio	 histórico	 cultural	 no	
âmbito	 municipal, ampliando a quantidade de bens culturais reconhecidos 
legalmente como patrimônio histórico e cultural de Fortaleza, fortalecendo a 
participação da sociedade, a autonomia do Conselho Municipal de Proteção do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic), utilizando os dispositi-
vos de sustentabilidade econômica da legislação vigente como a lei municipal 
da transferência do direito de construir (lei 10.333/2015) – nela atuando em 
nível legislativo para incluir as áreas de entorno de bens tombados entre as 
que admitem a transferência do potencial construtivo – e demais instrumentos 
regulatórios vigentes;

11) Propor	 o	 fórum	permanente	 de	 discussão	da	Região	Metropolitana	de	
Fortaleza	 (RMF), para o enfrentamento dos problemas comuns através de 
Consórcios Municipais em áreas de interesse como transportes públicos, resí-
duos sólidos, gestão de bacias hidrográficas, obras de prevenção às enchentes, 
redução de áreas de risco, controle ambiental, saneamento, compras governa-
mentais e planejamento e controle urbano;

12) Produzir	infraestruturas	urbanas	resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

13) Tornar	a	cidade	e	os	assentamentos	humanos	inclusivos, seguros, resi-
lientes e sustentáveis;
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MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

1) Realizar a gestão ambiental da cidade de forma participativa e democrática, 
fortalecendo a estrutura do Sistema	Municipal	de	Gestão	Ambiental, através 
da ampliação dos quadros técnicos nas áreas de licenciamento, planejamento 
e educação ambiental e pela adoção de tecnologias de monitoramento remoto 
para o controle urbano;

2) Valorizar e intensificar as parceiras	com	o	Conselho	Municipal	de	Meio	
Ambiente (Comam);

3) Aderir ao Regime	de	Contratações	Públicas	Sustentáveis, que consideram 
critérios ambientais, econômicos e sociais, em todos os estágios de processo 
de contratação, transformando o poder de comprar do governo em um instru-
mento de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento econômico;

4) Apoiar e incentivar as ações do Fórum	de	Mudanças	Climáticas do Município 
de Fortaleza;

5) Estabelecer uma política ambiental de preservação	 da	 biodiversidade, 
contemplando os remanescentes de fauna e flora da cidade;

6) Estabelecer um plano de gestão para a Zona	Costeira	de	Fortaleza, com foco 
na proteção da biodiversidade marinha, da faixa de praia e de balneabilidade;

7) Implementar o Plano	Municipal	de	Arborização, que irá plantar mudas de 
árvores permanentemente e incentivar o plantio junto a empresas, institui-
ções, associações, organizações sociais e população em geral;

8) Fortalecer	a	gestão	participativa	e	revitalizar	os	parques	urbanos:  Polo 
de Lazer Sargento Hermínio, Parque Pajeú, Parque da Liberdade, Parque Rio 
Branco, Parque Parreão, Lagoa do Opaia, Horto Municipal Falconete Fialho, 
Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga e Lagoa da Parangaba; Parque 
Rachel de Queiroz;

9) Dar	continuidade	ao	processo	de	cogestão	de	praças	e	parques	públicos	
da	cidade	de	Fortaleza, com a participação de membros das comunidades, 
associações de moradores e iniciativa privada observando a promoção do 
desenvolvimento de atividades comunitárias ao contrário da mercantilização 
de espaços públicos;

10) Promover a recuperação e preservação	 das	 Áreas	 de	 Preservação	
Permanente	(APPs)	da cidade (margens dos corpos hídricos, dunas móveis 
(restingas), faixa de praia, manguezais e topo de morros); 

11) Fortalecer e ampliar a gestão	participativa	da	Área	de	Proteção	Ambiental	
da	Sabiaguaba	e Parque Municipal das Dunas de Sabiaguaba e, no plano urba-
nístico, atuar em nível legislativo para viabilizar o ajuste da Lei de Zoneamento 
Urbano e dos respectivos parâmetros construtivos incidentes sobre a APA 
da Sabiaguaba de forma a restabelecer a proteção assegurada antes do PL 
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145/2019 e de sua Emenda n° 1;

12) Articular, juntamente com o governo do Estado, a criação	de	um	Mosaico	
de	Áreas	Protegidas	no	território	de	Fortaleza, envolvendo o Parque do Cocó 
(Estadual), Parque Adahil Barreto, APA da Sabiaguaba, Parque Municipal das 
Dunas de Sabiaguaba, ARIE Dunas do Cocó, APA do Estuário do Rio Ceará 
(Estadual) e Área de Relevante Interesse Ecológico do Sítio Curió (Estadual);

13) Utilizar o “Fator	Verde” nos processos de licenciamento ambiental;

14) Implementar, de forma gradativa, a conversão	da	frota	municipal de veí-
culos do transporte público coletivo para combustíveis	menos	poluentes;

15) Incentivar o uso de energias	renováveis, especialmente a solar, iniciando 
pelos prédios públicos municipais e casas populares;

16) Realizar a gestão	integrada	do	saneamento	básico (água potável, esgota-
mento sanitário, drenagem de águas pluviais, gestão de resíduos) com foco e 
meta de universalização;

17) Execução de programas e projetos	 de	 recuperação	 da	 qualidade	 das	
águas	de	Fortaleza, numa perspectiva de torná-las reserva hídrica para os 
períodos de estiagem no Ceará e também para adiantar-se à problemática da 
água em nível mundial;

18) Fiscalizar e acompanhar a aplicação do contrato existente entre a conces-
sionária de água e esgoto e o Município e elaborar uma política tarifária que 
garanta a Tarifa	Social	na	Água;

19) Criar o programa	Fortaleza	Saneada, através de convênios e parcerias 
com o Governo Federal e Estadual, bem como financiamentos junto às agên-
cias multilaterais para aumentar a cobertura de áreas saneadas em Fortaleza, 
com foco e meta na universalização do serviço de esgotamento sanitário do 
município;

20) Manter as ações de recuperação	das	lagoas	da	cidade através da limpeza, 
dragagem, desassoreamento, tamponamento de esgotos clandestinos e apro-
fundamento dos leitos;

21) Realizar, de forma participativa, a revisão	 do	 Plano	 Municipal	 de	
Saneamento	Ambiental e do contrato/convênio de prestação de serviço da 
concessionária de água e esgoto, com a redefinição de metas e plano de inves-
timentos quanto ao fornecimento de água tratada e a coleta, o transporte, o 
tratamento e a disposição final dos esgotos sanitários;

22) Implementar o Plano	Municipal	de	Gestão	Integrada	de	Resíduos	Sólidos	
com priorização da reciclagem e cumprimento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com priorização e valorização das atividades de Reciclagem;

23) Instalar o programa	Cidade	Limpa, para manter as ações preventivas de 
limpeza de bueiros, meio fios, poda de árvores, capinação e pontos de lixo;
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24) Criar o	 programa	Reciclando	para	o	Futuro, para apoiar e estimular a 
coleta seletiva na cidade, especialmente, resíduos sólidos e reestruturar e 
ampliar a Rede de Ecopontos;

25) Criar o programa municipal de estímulo aos mecanismos de desenvol-
vimento limpo para a redução dos gases de efeito estufa (CO2, CH4, N2O, SF, 
HFCs, PFCs) e sua conversão em Créditos	 Carbonos. As áreas prioritárias 
para o programa são: uso de fontes de energias renováveis em prédios públi-
cos, adoção de padrões de licenciamento redutores de GEE, reciclagem de 
resíduos sólidos, redução da “pegada ecológica” nas licitações municipais;

26) Promover	a	inclusão	social,	com	geração	de	renda	e	melhoria	das	con-
dições	de	trabalho	dos	catadores, por meio de capacitação, apoio logístico e 
formação continuada e criar incentivo à permanência e instalação de novas 
empresas de reciclagem em Fortaleza;

DIREITO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

1) Reconhecer	os	direitos	e	o	bem-estar	dos	animais, proporcionando espa-
ços de convivência harmoniosa entre as espécies;

2) Atendimento	 gratuito	 emergencial,	 clínico	 e	 cirúrgico para animais em 
situação de rua ou de famílias de baixa renda;

3) Realização	 de	 Campanha	 de	 Conscientização para NÃO	 abandono de 
animais;

4) Atender a demanda	das	famílias	de	baixa	renda para castração de animais;

5) Realizar Microchipagem de animais em processo de adoção na Unidade de 
Vigilância de Zoonoses (UVZ) do município;

6) Treinamento	do	quadro	de	pessoal da Unidade de Vigilância de Zoonoses 
do município a fim de garantir atendimento qualificado e humanizado;

7) Ampliar o programa	de	adoção	de	animais na UVZ;

8) Controle	de	doenças	virais (cinomose, parvovirose) com disponibilização 
de vacinas éticas para animais em situação de rua ou de famílias de baixa 
renda;

9) Ampliar	os	serviços de vacinação antirrábica animal, exames de leishma-
niose (calazar) e orientação veterinária para a população;

10) Realizar visitas	itinerantes levando os serviços da UVZ para os bairros; 

11) Regularizar	os	atendimentos	dos	serviços	e	orientações	veterinárias em 
locais onde os atendimentos não ultrapassam as 4 horas/diárias;

12) Acompanhamento	psicológico	às	famílias	em	casos	da	prática	da	eutaná-
sia, após confirmação da necessidade atestado por laudo médico veterinário;

13) Realizar	estudo	financeiro	para verificar a possibilidade de construção	de	
uma	clínica	veterinária	e	hospital	veterinário, tão demandados pela população;
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1) Incentivar	o	uso	dos	modos	de	 transporte	coletivos	e	não	motorizados, 
ampliando os meios de mobilidade da população, especialmente dos estratos 
mais pobres, moradores de bairros periféricos;

2) Ampliar a participação, nos deslocamentos urbanos, de modos	de	 trans-
porte	mais	“suaves”, como as bicicletas, bem como de tecnologias limpas na 
geração dos serviços;

3) Ampliar	a	integração	entre	políticas	de	mobilidade	e	de	uso	e	ocupação	do	
solo	urbano, de forma a possibilitar a constituição de lugares urbanos diversos 
(multiuso) em termos funcionais e sociais, descentralizando atividades econô-
micas, oferta de trabalho e renda e de serviços urbanos, que contribuam para 
uma menor demanda por mobilidade, e com opções sustentáveis de mobili-
dade e acessibilidade;

4) Integrar	os	modais	de	transporte	e	tarifas, proporcionando novas alterna-
tivas aos deslocamentos e à acessibilidade ao transporte. 

5) Promover	ações	de	controle	social	sobre	o	transporte	urbano, envolvendo 
a população na governança, discussão e solução dos problemas de mobilidade 
e tráfego;

6) Implementar	políticas	que	favoreçam	novos	modos	de	trabalho, tais como 
turnos alternados e teletrabalho, evitando a concentração da demanda do sis-
tema de transporte coletivo em horários pico, racionalizando o dimensiona-
mento operacional das linhas de ônibus, conforme Carta-Aberta à Sociedade 
e aos(as) Candidatos(as) nas Eleições Municipais de 2020 – Um Projeto de 
Cidades Pós-Pandemia - Manifesto das Instituições de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil; 

7) Efetivar	a	acessibilidade na perspectiva do desenho universal e promover 
os direitos das pessoas com deficiência, bem como incluir pessoas com defici-
ência no mercado de trabalho por meio da acessibilidade e mobilidade;

8) Redigir Manual de padronização	de	calçadas para circulação de pedestres 
ou a readequação de situações inadequadas, buscando garantir segurança da 
caminhada;

9) Sinalização	 especial	 para	 pessoas	 com	deficiência, tais como piso tátil, 
sinalização sonora em semáforos, placas para pedestres com programação 
visual específica, incluindo inscrições em braile;

10) Garantia	de	iluminação	pública no espaço viário;

11) Garantir a continuidade do Plano	 Municipal	 de	 Caminhabilidade	 de	
Fortaleza, que tem como objetivo incentivar os deslocamentos de pedestres e 
pessoas com mobilidade reduzida nas calçadas, por meio da qualificação dos 
passeios;
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12) Reavaliar	a	atual	legislação	que	trata	do	sistema	viário	municipal, con-
siderando as premissas da Política Nacional de Mobilidade Urbana (lei federal 
12.8587/2012), harmonizando com a legislação municipal pertinente, estu-
dos, projetos e propostas legislativas em discussão, como a revisão do Plano 
Diretor Participativo de 2009;

13) Melhorar	permanentemente	a	qualidade	da	malha	viária, solucionando 
problemas de buracos e alagamentos, através do Programa de Drenagem 
Urbana de Fortaleza (DRENURB), que nossa gestão implantou em 2010;

14) Afirmação	da	bicicleta	como	um	meio	de	transporte	urbano por meio da 
construção de bicicletários e/ou paraciclos junto às estações e terminais, espe-
cialmente nas periferias;

15) Construção,	 expansão	 de	 ciclovias	 e	 ciclofaixas, integrando ciclovias, 
ciclofaixas as ciclorrotas geradoras de emprego e renda;

16) Expansão	do	sistema	de	bicicletas	compartilhadas	de	forma	a	incentivar	
o	uso	desse	modo e, ainda, auxiliar na integração entre a bicicleta e outros 
modos de transporte com implantação de estações de bicicletas compartilha-
das nas proximidades das estações de metrô, VLT, dos corredores de mobili-
dade, das principais paradas dos demais modos de transporte público comple-
mentar e outros locais tecnicamente relevantes;

17) Ampliar	os	atuais	corredores	de	mobilidade, que podem ser implemen-
tados em três tipos de prioridade para a circulação dos ônibus de transporte 
público com: a) Pistas exclusivas: localizadas nos corredores troncais e uti-
lizadas pelas linhas troncais e, quando necessário, pelos veículos de emer-
gência e pelos veículos de segurança pública, caracterizadas pela segregação 
física em relação às pistas de circulação dos demais veículos; b) Faixas exclu-
sivas: localizadas nos corredores troncais e utilizadas pelas linhas troncais e, 
quando necessário, pelos veículos de emergência e pelos veículos de segu-
rança pública, caracterizadas pela segregação apenas por sinalização em 
relação às demais faixas de tráfego; c) Faixas preferenciais: localizadas nos 
corredores alimentadores e utilizadas pelas linhas alimentadoras e, quando 
necessário, pelos veículos de emergência e pelos veículos de segurança 
pública, por táxis com passageiros e, eventualmente, pelos demais veículos 
para acessar lotes lindeiros à via ou para realizar movimentos de conversão, 
quando a sinalização permitir;

18) Ampliação das rotas	de	ônibus, especialmente, de noite e de madrugada;

19) Dotar	a	cidade	de	abrigos	nas	paradas em que não existe proteção para 
os usuários de transporte público e melhorar os abrigos existentes;

20) Renovar	a	frota	de	veículos	coletivos, oferecendo poltronas mais confor-
táveis e veículos com menos ruído e menos poluente, melhorando a qualidade 
na prestação do serviço aos usuários;

21) Garantir	a	emissão	gratuita	de	carteiras	de	estudantes para a rede pública 



48

municipal, estadual e federal;

22) Implantar sistemas	 de	 gestão	 da	 qualidade	 e	 certificação dos presta-
dores de serviços de transporte, por meio da utilização de indicadores de 
desempenho;

23) Elaborar	estudo	para	a	equidade	na	cobrança	da	tarifa	de	ônibus con-
siderando a distribuição de renda e inclusão de classes menos favorecidas, 
com possíveis valores tarifários diferenciados para: a) Usuários com direitos 
à gratuidade definidos por lei; b) Garantir a gratuidade nas tarifas de ônibus 
para as pessoas com deficiência e acompanhantes; c) Estudantes com direito a 
meia passagem; d) Usuários de baixa renda, cujos critérios de definição desse 
grupo serão fixados pelo órgão gestor; e) Usuários que utilizam a bilhetagem 
eletrônica para passagem para viagem simples, sem integração, ou integração 
dentro de um mesmo modo; f) Usuários que utilizam a bilhetagem eletrônica 
com uma integração ou mais integrações entre modos diferentes; h) Usuários 
que optarem por pagar a tarifa do sistema de transporte público em espécie;

24) Elaborar	estudo para definir locais, áreas e horários específicos para a 
circulação	e	o	carregamento	e	descarregamento	de	mercadorias nas vias 
municipais, revisados periodicamente;

25) Implantar	de	faixas	exclusivas	de	transporte	de	carga durante determi-
nados horários do dia;

26) Estimular	paulatinamente	a	substituição	de	veículos	a	diesel	para	trans-
porte	de	mercadorias	e	de	resíduos	por	veículos	elétricos	e	a	gás	natural, 
com a consequente redução das emissões de CO2;

27) Realizar	Estudos	de	Impacto	na	Mobilidade	e	Acessibilidade (Eima) seto-
riais e periódicos visando mitigar os impactos negativos no entorno de polos 
geradores de tráfego;

28) Em parceria com o governo do Estado e o setor privado, integrar	todos	os	
modos	de	transporte	terrestres, quer sejam públicos ou privados, nos âmbi-
tos físicos, operacionais, lógicos e tarifários;

29)  Integrar	sistema	de	ônibus	urbano	de	Fortaleza	com	o	sistema	de	ôni-
bus	metropolitanos	 e	 transporte	 sobre	 trilhos - será uma das pautas do 
Consórcio da Região Metropolitana;

30) Criação do Conselho	Gestor	do	Plano	de	Mobilidade	Urbana;

31) Campanha	de	prevenção	de	acidentes	pelos	infortúnios	do	trânsito envol-
vendo governo do estado, instituições, associações, sindicatos, empresariado 
e meios de comunicação, recomendando o uso de equipamento de segurança, 
especialmente em motocicletas, como joalheiras, cotoveleiras, sapatos ade-
quados, proteção de tórax e pescoço e capacete com tipo sanguíneo e fator 
RH, bem como financiamento facilitado para a compra desses equipamentos 
de proteção individual;



49

TURISMO 

1) Elaborar um Plano	de	Marketing	para	o	Turismo, divulgando Fortaleza nos 
principais estados brasileiros e países emissores de turistas para o Brasil;

2) Implementar Plano	de	Desenvolvimento	Integrado	do	Turismo	Sustentável,	
através de infraestrutura e serviços turísticos, da estratégia do produto turís-
tico, da gestão ambiental, da estratégia de comercialização e do fortalecimento 
institucional;

3) Estimular	o	fluxo	de	turistas	estrangeiros, através de intensa promoção 
nos mercados emissores internacionais e tornar Fortaleza um dos três princi-
pais destinos turísticos internacional do País;

4) Tornar Fortaleza atraente para o turismo	 de	 Congressos,	 Religioso,	 de	
Negócios,	 para	 Idosos,	 Família	 e	 população	 LGBTI+, articulado a partir da 
Parada pela Diversidade Sexual realizada todos os anos em nossa cidade;

5) Qualificar	os	profissionais	do	turismo e oferecer melhores serviços à popu-
lação visitante, integrando o patrimônio histórico e cultural à gastronomia, ao 
comércio e aos serviços;

6) Dialogar com o setor turístico sobre os	 potenciais	 novos	 projetos para 
Fortaleza;

7) Incentivar o turismo	solidário	e	a	hospedagem	domiciliar através da quali-
ficação e do acesso ao crédito;

8) Concluir	 os	projetos	 iniciados	na	orla	de	Fortaleza: Beira Mar, Praia de 
Iracema, Praia do Futuro e Vila do Mar;

9) Incentivar	a	criação	de	polos	gastronômicos em outros bairros da cidade, 
a exemplo do que foi feito em nossa gestão, fornecendo infraestrutura de dre-
nagem, pavimentação, sinalização e iluminação pública;

10) Integrar	e	dinamizar	os	arranjos	produtivos do turismo;

11) Articular, juntamente com o governo do Estado do Ceará, a	oferta	de novos	
destinos	 para	 voos	 regulares	 de	 Fortaleza para a África, Europa, América 
Central e América do Norte, aproveitando a localização geográfica da cidade;

12) Participar das principais feiras	e	eventos	de	turismo	do	Brasil, divulgando 
Fortaleza e atraindo novos fluxos turísticos;

13) Consolidar	o	Réveillon	Popular	de	Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema 
e regionais, dinamizando a cadeia turística e oferecendo uma festa plural e de 
confraternização de nossa gente;
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EIXO	3: Planejamento e Gestão Democrática com Participação e Transparência

GESTÃO URBANA DEMOCRÁTICA

1) Radicalização	da	democracia	e	ampliação	da	cidadania com garantia da 
melhoria das condições de vida e trabalho da população, da preservação do 
meio ambiente e do patrimônio cultural;

2) Atualização	 das	 estruturas	 governamentais	 da	 prefeitura	 de	 Fortaleza, 
considerando as tecnologias, as inovações digitais e funcionamento da gover-
nança em rede, superando sobreposições e anacronismos de setores, funções 
e conflitos de interesses existentes nas atuais estruturas;

3) Estabelecer parcerias	com	universidades	para	o	desenvolvimento conjunto 
de projetos de extensão para melhorias urbanas e habitacionais, valendo-se do 
princípio da difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 
e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição, conforme previsto 
na Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB); 

4) Instituição do sistema	de	planejamento	do	desenvolvimento	urbano	sus-
tentável	com perspectivas de longo prazo, integração e articulação de políticas 
públicas;

5) Instituição do sistema	 de	 governança	 democrática	 e	 participativa que 
prima por fazer bom uso dos recursos disponíveis no lugar de abandoná-los 
por novos recursos. Isto é: fazer bem com o que tem;

6) Cultura de governança democrática cujas formas de participação	da	socie-
dade	atraia	e	empodere	os	sujeitos	políticos, socioeconômicos e socioculturais; 

7) Canais	permanentes	de	comunicação que permitam interação informacio-
nal com qualidade entre a população e os gestores municipais; 

8) Produção	de	conhecimento	sobre	cidadania	e	sustentabilidade, difundida 
amplamente para a sociedade civil, gestores e servidores públicos visando a 
constituição da cultura cidadã do desenvolvimento urbano sustentável;

9) Buscar	um	pacto	entre	os	entes	federativos	local,	estadual	e	federal para 
o estabelecimento de uma 4ª instância de governança: a metropolitana, onde 
essa escala se aplicar;

10) Implantar o Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Urbano- CMDU, pre-
visto no artigo 288, inciso III, item a, do Plano Diretor Participativo de 2009, lei 
complementar nº 062, de 02 de fevereiro de 2009 e as outras instâncias pre-
vistas e ainda não implementadas;

11) Estabelecer a gestão	 democrática	 dos	 Fundos	 Municipais, prevista no 
artigo 289, da lei complementar 062, com destaque para o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, previsto no artigo 288, inciso IV, item a;

12) Regulamentar	 descontos	 de	 IPTU	 para	 a	 implantação	 de	 soluções	 de	
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eficiência	energética	nas	edificações, ampliação da permeabilidade urbana e 
estímulo à preservação do patrimônio histórico tombado pelo município, atu-
ando em nível legislativo, no caso deste último, para o pleno restabelecimento 
do desconto previsto na Lei 9.347/2008 (art. 32), afetado pelo Código Tributário 
Municipal (art. 284);

13) Pactuar	 a	 implementação	do	 IPTU	progressivo	 e	 demais	 instrumentos	
urbanísticos, conforme previsto no Estatuto da Cidade, de 2001 Lei 10.257/2001 
(Diretrizes Gerais da Política Urbana) e no Plano Diretor Participativo de 2009;

14) Implementar os instrumentos indutores da função	social	da	propriedade,	
prevista na Constituição Federal, visando estimular a utilização de imóveis e 
terrenos ociosos, inclusive os pertencentes ao Estado;

15) Implementar	políticas	de	parcerias	com	fundos	de	investimento,	articu-
lando	diversas	esferas	públicas	e	privadas, com participação social, a exem-
plo do que prevê a legislação quanto à realização de parcerias público-priva-
das e parcerias público-privadas comunitárias;

16) Aplicar a Outorga	Onerosa	do	Direito	de	Construir, prevista no Estatuto da 
Cidade, para financiar o acesso dos mais pobres às áreas consolidadas;

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

1) Assegurar que a Democracia	e	a	Participação	Social, diretrizes que estão 
no DNA do Partido dos Trabalhadores seja retomada na cidade empoderando a 
população e implantando uma gestão transparente;

2) Estimular a formação de Fóruns,	 Conselhos	 e	Conferências de diversas 
áreas, transformando a cultura política da cidade, construindo consciência 
coletiva, reduzindo a vulnerabilidade e promovendo a inclusão social; 

3) Realizar, com participação e democracia, o ciclo	orçamentário composto 
pela Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO 2021); Lei Orçamentária Anual (LOA 
2021) e Plano Plurianual (PPA 2022-2025);

4) Destacar, dentro do Orçamento	Participativo	(OP), as demandas dos seguin-
tes segmentos: criança e adolescente; pessoa com deficiência; mulheres; 
juventude; negros e população LGBTI+;

5) Ampliar o Orçamento Participativo (OP) Criança e Adolescente, contribuindo 
para a conscientização	e	participação	coletiva;

6) Estimular a formação dos Conselhos	Populares do Orçamento Participativo 
(OP);

7) Estimular a fiscalização	de	obras	e	serviços decididas no OP de Fortaleza 
pelos Conselheiros do Orçamento Participativo;
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8) Capacitar	permanentemente os conselheiros do OP em educação fiscal de 
forma didática e transparente;

9) Implantar o Orçamento	 Participativo	 Digital	 (OP	 Digital), os destinos da 
cidade em suas mãos;

10) Fortalecer a Coordenadoria	de	Participação	Popular; a	Controladoria	Geral	
e	a	Ouvidoria	do	Município, ampliando os mecanismos de controle interno;

11) Implantar, decidindo junto à população, políticas públicas asseguradoras 
de direitos sociais; 

12) Estimular	permanentemente	o	exercício	da	cidadania através da partici-
pação e consciência coletiva;

13)  Articular	a	área	de	planejamento	e	desenvolvimento	urbano	com	o	orça-
mento	participativo no nível dos bairros, para estabelecer as diretrizes estra-
tégicas para o desenvolvimento local sustentável de longo prazo;

GESTÃO DE PESSOAS, MODERNIZAÇÃO  
DA MÁQUINA PÚBLICA E EDUCAÇÃO FISCAL 

1) Monitorar	e	controlar	os	gastos	públicos com o objetivo de obter maior efi-
ciência da máquina pública, a partir da implantação didática da contabilidade 
de custos, em que a população terá acesso ao custo dos principais programas 
e políticas públicas; 

2) Implantar	o	programa	“Clareza	em	Fortaleza”. Divulgar informações técni-
cas no portal de transparência é obrigação regida por lei; iremos implementar 
a linguagem simples para a população compreender melhor o funcionamento 
das finanças municipais;

3) Ampliar o Programa	de	Educação	Fiscal, que foi criado por nossa gestão 
(primeira Lei em municípios brasileiros), para “Cidadania Fiscal Ativa”, colo-
cando para a população as informações necessárias ao financiamento da 
cidade e o estímulo à participação do munícipe, contribuindo no combate à eva-
são fiscal e na elaboração do orçamento público;

4) O Programa	 “Cidadania	 Fiscal	 Ativa”, será formado pelo seguinte tripé: 
Orçamento	Participativo	–	Clareza	em	Fortaleza	–	Balanço	Social, que terá 
a finalidade de integrar a população de Fortaleza na gestão fiscal cidadã. A 
implantação inicial do Programa será na escola pública e envolverá, de forma 
transversal e dialogada, professores, alunos e famílias;

5) Ampliar o Prêmio	SEFIN	de	Finanças	Municipais, integrando com o pro-
grama de “Cidadania Fiscal Ativa”.

6) Implantar o projeto	 “Fortaleza	 Transparente”, ampliando o portal da 
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transparência com disponibilização ampla e irrestrita dos dados, apresentados 
de forma didática, e serviços de interesse público oferecidos pela Prefeitura ao 
cidadão.

7) Utilizar e integrar as ferramentas	 de	 Tecnologia	 de	 Informação para 
ampliar a base cadastral do município, com fácil aceso aos contribuintes para 
necessários ajustes declaratórios;

8) Realizar de forma programada os Concursos	Públicos, a partir das neces-
sidades essenciais para o bom desempenho das políticas públicas;

9) Corrigir os Planos	de	Cargos,	Carreiras	e	Salários	(PCCS), feitos em nossa 
gestão, e incentivar as progressões e promoções dos servidores da Prefeitura, 
baseadas na produtividade e inovação na gestão pública;

10) Criar o Prêmio	“Servidor	Inovador”, para fortalecer ideias e políticas 
públicas que melhorem a qualidade da prestação de serviços à população;

11) Valorizar	e	qualificar	permanentemente	o	servidor	público munici-
pal com capacitação humanizada, em convergência com os serviços prestados 
à população;

12) Adotar a Mesa	Permanente	de	Negociação com os diversos sindica-
tos que representam os servidores da Prefeitura; 

13) Integrar, atualizar e operar de maneira sistêmica os diversos siste-
mas	de	informação da prefeitura de Fortaleza;

14) Implantar o Projeto	“Cidade	Conectada”, garantindo internet gratuita 
no raio de ação dos equipamentos públicos municipais e principais praças 
localizadas em territórios vulneráveis;

15) Abrir diálogo	abrangente	com	os	Organismos	Multilaterais (Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Comissão Andina de 
Fomento) sobre as melhores experiências em políticas públicas locais e as 
melhores formas de financiamento, sempre com foco nos melhores serviços 
oferecidos à população;

16) Implantar o Programa	“Fortaleza	em	Suas	Mãos”, onde a população 
terá acesso a rede de serviços online e poderá interagir diretamente com o 
órgão prestador de serviços da Prefeitura;
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