
PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO PATRIOTA MUNICIPAL FORTALEZA 

PARA AS ALEIÇÕES DE 2020. 

O Partido Patriota Municipal  Fortaleza objetivando  atender ao que determina a 

Legislação Eleitoral,  e de consolidar compromissos programáticos estabelecidos no 

Estatuto partidário,  formaliza nesse documento, as diretrizes para a construção de um 

Plano de Governo para Fortaleza, compreendendo 2020 à 2030.  

São propostas construídas com a participação de vários segmentos da sociedade civil 

organizada, que de forma espontânea e democrática, contribuíram com seus 

conhecimentos e experiências na formatação de um plano estratégico, que tem como 

referência uma Cidade Socialmente Justa, Ecologicamente Sustentável, e 

Economicamente Viável, norteador dos planos de governo até 2030. A troca de ideias 

dos diversos atores envolvidos nesse Plano, levou com muita clareza,  a um 

conhecimento mais profundo sobre a cidade, mostrando-se essencial e urgente que 

ações de políticas públicas serão necessárias e importantes para a superação de grandes 

desafios que se apresentam a uma gestão eficiente e responsável pela gestão da Cidade. 

A Cidade de Fortaleza,  apresenta um acelerado processo de metropolização, ensejando 

a um crescimento desorganizado, sem levar em conta um planejamento embasado nas 

diretrizes de uma Cidade Sustentável, o que trouxe sérios problemas sociais, 

econômicos e ambientais. Nesse sentido, torna-se imprescindível a busca de ações para 

o enfrentamento dos graves problemas já diagnosticados, que sejam articuladas de 

forma correta para a busca de soluções inadiáveis. Esse Plano tem como norte a busca 

de ações integradas visando a harmonia entre os órgãos públicos, na diferentes esferas 

de governo, com objetivos claramente definidos e de forma compactuada, visando a 

desburocratização que na maioria da  vezes se constitui em entraves para a 

concretização e integração de políticas públicas 

Como Plano estratégico, e com metodologia a ser utilizada até 2030, os principais eixos 

aqui destacados agregam um conjunto de objetivos que, quando alcançados tornarão 

Fortaleza uma cidade com uma melhor qualidade de vida. 

De forma democrática, e no exercício pleno da cidadania, visando alcançar os objetivos 

almejados, esse Plano deverá planejar ações voltadas para uma Cidade Sustentável, 

priorizando:   

Serão prioritárias nas diversas áreas, as  ações para implantação: 

1. Garantir uma melhoria no atendimento Odontológico, na atenção primária e 

secundária, propondo: a) aumentar o investimento na quantidade de 

consultórios, na proporcionalidade ao crescimento da demanda epidemiológica, 

b) aumentar a quantidade  de  odontólogos,  na proporcionalidade ao 

crescimento da demanda, c) garantir  atendimento ininterrupto de pacientes; d) 

Acabar com a “Fila de Espera” nos atendimento Odontológicos, e) Implementar 



um modelo de gestão participativa de forma horizontal com os profissionais da 

Odontologia; 

2. Garantia uma melhoria considerável na saúde, propondo melhoras nas UPAs, 

Postos de Saúde, Hospitais Distritais, e demais Hospitais da rede pública; 

3. Construir  uma Unidade Hospital exclusivamente para atendimento aos Idosos; 

4. Construir uma Maternidade, visando atender as pacientes na proporcionalidade 

ao crescimento da demanda; 

5. Criar mais Policlínicas para consulta clínica com médicos de diferentes 

especialidades, visando atender a demanda na proporcionalidade ao crescimento 

da demanda; 

6. Criar uma Escola de Saúde Pública Municipal; 

7. Criar um Centro de Referencia em Educação Ambiental; 

8. Implementar o Plano de Habitação de Interesse Social; 

9. Implementar o Plano de Regularização Fundiária; 

10. Criar corredores urbanísticos para o transporte público de qualidade; 

11. Requalificar espaços públicos atualmente degradados,  como praças, largos, 

canteiros centrais e calçadas; 

12. Criar as galerias culturais e comerciais para alocar vendedores ambulantes, 

desocupando calçadas e praças, para que o cidadão possa caminhar livremente; 

13. Criar mecanismos para melhorar a acessibilidade de pessoas Portadoras de 

Deficiência; 

14. Criar um Hospital Veterinário Público; 

15. Crias as Upets, para atendimento 24 horas de animais; 

16. Criar o “Bolsa Pet”, em forma de doação de alimentos para  animais, que tenham 

sido adotados  como  animalzinho de rua; 

17. Promover ações voltadas para o acolhimento de moradores de rua ,em condições 

de vulnerabilidade, com políticas públicas visando o bem estar  das pessoas 

desamparadas, garantindo o direito a uma vida mais segura e saudável; 

18. Desenvolver ações de saúde pública de forma preventiva e assistencial, 

estruturada em rede, com capacidade ampliada e eficiente, com melhoria no 

acolhimento da população; 

19.  Promover ações visando o estímulo a uma alimentação saudável e adequada, 

incrementando a agricultura urbana orgânica e reeducação alimentar;  

20. Promover ações para o pleno funcionamento de atenção integral à pessoa idosa; 

21. Promover e ampliar  as ações para uma maior integração da juventude, 

integrando-a ao sistema de saúde, ao esporte, lazer, cultura, educação e 

oportunidades de inclusão no mercado de trabalho;    

22. Promover ações que garantam os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, com políticas públicas que garantam educação em tempo integral, 

com creches com modelo de atendimento humanizado; 

23. Promover ações que desenvolvam a igualdade racial e à diversidade sexual nas 

políticas públicas do município de Fortaleza;  

24. Promover o programa de mais esporte e lazer nos diversos bairros da cidade; 



25. Criar e ampliar equipamentos esportivos visando assegurar o acesso a todos os 

fortalezenses 

26. Viabilizar a oferta de educação básica de qualidade acessível e universalizada, 

com    expansão das escolas em tempo integral;  

27. Adotar medidas visando a  valorização dos profissionais de educação;   

28. Propor o tombamento de bens culturais reconhecidos legalmente como 

patrimônio histórico cultural de Fortaleza;  

29. Desenvolver ações que visam assegurar conforto ambiental da população na 

conservação e preservação dos recursos naturais; 

30. Implementar ações visando a segurança hídrica, geração de energia limpa e 

saudável; 

31. Implementar ações progressivas de  saneamento ambiental, com prioridade para 

reciclagem, coleta seletiva, e drenagem urbana; 

32. Promover a  Segurança Hídrica, incentivando  a geração de energias renováveis 

e à eficiência energética;  

33. Promover ações integradas do Saneamento Básico, para o abastecimento de água 

de qualidade para os seus diversos usos; 

34. Implementar ações visando reduzir as áreas de alagamento e dos riscos de 

enchentes na cidade, com projetos eficientes  de drenagem urbana; 

35. Colocar em prática os Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS, 

com gestão altamente qualificada; 

36. Ampliar e melhorar os Eco-Pontos, que se encontram subdimensionados; 

37. Implantar 100% a Coleta Seletiva no Município de Fortaleza; 

38. Criar o Programa Câmbio Verde, onde as famílias mais carentes receberão um 

Kit de Frutas e Verduras, pela troca  de Resíduos Recicláveis;     

39. Criar o Programa Patrulha do Verde para cuidar da Conservação de nossas 

Praças, Parques e Áreas Verdes; 

40. Criar um Programa de Jardinagem, oferecendo cursos gratuitos para a formação 

de jardineiros; 

41. Promover ações de incentivo às diversas formas de Turismo: Religioso, 

Cultural, de Eventos, Ecológico e Turismo Gastronômico; 

42. Promover ações de   apoio às atividades que promovam a inclusão produtiva, 

empreendedorismo e economia solidária;  

43. Desenvolver  Plano Estratégico de Gestão Fiscal;   

44. Desenvolver Plano Estratégico de Gestão da Previdência Municipal;   

45. Desenvolver uma nova Estrutura Organizacional Administrativa no Executivo 

Municipal;    

46. Implementar ações permanentes, mantendo a metodologia,  para atualização e 

modernização do Plano de Governo de 2020 a 2030. 

 

Fortaleza, 16 de setembro de 2020. 
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