Um plano de governo é uma obra em permanente construção. Apresentamos neste
documento as linhas gerais que norteiam as propostas da coligação Fortaleza Livre,
formada por PSL e PRTB, para a administração municipal no período 2021-2024. O
conteúdo programático foi desenvolvido a partir da discussão com uma equipe
técnica qualificada.
A ideia é implementar um novo modelo de gestão na Prefeitura de Fortaleza,
propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para as
fortalezenses e os fortalezenses.
Trazemos propostas alinhadas ao pensamento conservador. Somos de direita, porque
somos direitos. Acreditamos que a democracia é o único caminho para que as pessoas
possam melhorar suas vidas. E não há nada mais saudável para democracia do que a
alternância de poder.
Chegou a hora de mudar Fortaleza. A nossa capital merece um governo que olhe para
as pessoas em primeiro lugar. As propostas aqui reunidas estão divididas em três
eixos: ordem, amor e progresso. Acreditamos que com ordem, amor e progresso
podemos fazer uma Fortaleza melhor, mais solidária e cheia de esperança. Acredito
que só a direita faz direito e só os conservadores são capazes de proteger os valores
das famílias fortalezenses.

EIXO
AMOR

Vamos cuidar das pessoas em primeiro lugar. No pós-pandemia,
Fortaleza vai precisar de um eficiente programa de proteção social.
Vamos abrir a caixa-preta das finanças municipais e valorizar cada centavo
do dinheiro público para garantir um programa de renda mínima eficiente
e que sirva de ponte para uma cidadania plena em nossa capital.
Fortaleza será exemplo para o Brasil em inclusão social.

CIDADANIA
> Praça da Cidadania - programa de valorização e sustentabilidade das praças da
cidade;
> Absoluto respeito ao espaço público e ao pedestre;
> Revitalização e fortalecimento dos Centros Sociais Urbanos (CSUs);
> Políticas específicas para as mulheres, mediante diálogo com representantes e
referências no assunto, mediadas por órgão especial encarregado do assunto;
> Fortalecimento dos Conselhos Tutelares;
> Realização de campanhas permanentes de enfrentamento à violência doméstica,
familiar e sexual.

EDUCAÇÃO
> Universalização das vagas em creches, de forma a permitir que as famílias possam
trabalhar deixando suas crianças em segurança;
> Manutenção de um observatório permanente para mediar a relação de professores e
poder público, com olhar especial para a remuneração do corpo docente;
> Garantir uma educação voltada para o desenvolvimento intelectual e humano,
porém livre de doutrinação;
> Distinção das responsabilidades de família e escola na formação educacional das
nossas crianças;
> Foco na redução da evasão escolar;
> Criação de métodos de premiação das escolas que conseguirem reduzir a evasão
escolar e melhorar o desempenho em exames nacionais;
> Premiação de professores que atingirem um perfil de excelência;
> Realização de ações preventivas nas escolas com foco no combate ao uso de drogas e
gravidez na adolescência;
> Estimular a formação em informática básica;
> Criação de escolas militares;
> Oferecer às crianças educação moral e cívica desde o ensino fundamental;
> Fortalecer e ampliar o acesso ao Instituto Municipal de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (Imparh);
> Implantar o programa Para Ver Melhor, levando atendimento de oftalmologia para
escolas públicas;
> Implantar consultório odontológico nas escolas municipais, possibilitando o
acompanhamento da saúde bucal dos estudantes.

SAÚDE
> Valorização dos profissionais do Programa Saúde da Família;
> Foco em projetos para saneamento básico;
> Garantia de acesso com qualidade em tempo integral aos Postos de Saúde e Unidades de
Pronto Atendimento;
> Reforço à vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais, alimentícios e de saúde;
> Incentivar a prática de modalidade esportivas para todas as idades;
> Estímulo à criação de uma associação voltada para familiares de pessoas com Transtorno
do Espectro do Autismo;
> Criação de projeto com cuidadores para o atendimento e apoio às pessoas com
deficiência;
> Enfrentamento à morbidade materna;
> Fortalecimento do SAMU;
> Fortalecimento do programa dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

CULTURA
> Apoio operacional aos artistas fortalezenses;
> Criação do Programa de Mestres da Cultura de Fortaleza;
> Valorização e recuperação dos centros históricos, a exemplo de Jacarecanga,
Messejana, Parangaba, Barra do Ceará, entre outros;
> Programa de atração de eventos para o centro da cidade;
> Recuperação das bibliotecas públicas da cidade, além da criação de uma nova em
cada terminal de ônibus, diversificando o acervo disponível;
> Olhar especial para o entorno do Dragão do Mar e para Praia de Iracema;
> Fazer os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) funcionarem,
garantindo gestão profissional com defesa do patrimônio público e democratização
da arte com base em valores morais;
> Incentivo a um circuito turístico voltado ao patrimônio histórico e arquitetônico
de Fortaleza.

ESPORTE E
JUVENTUDE
> Gestão eficaz das areninhas;
> Olimpíada Municipal para descoberta de novos talentos;
> Criação de novos fóruns voltados para as demandas da juventude;
> Ampliação do desenvolvimento de programas de incentivo ao esporte, como bolsas
esportivas ou qualificações por meio de intercâmbios;
> Estruturação de novas modalidades esportivas nas escolas como ferramenta de boa
convivência, saúde, lazer, entretenimento e amparo aos estudantes;
> Ampliação dos equipamentos esportivos públicos, assegurando o acesso a todos
cidadãos;
> Fortalecer o estímulo aos passeios ciclísticos, garantindo a presença de Guardas
Municipais de Bicicletas para a segurança dos integrantes;
> Apoiar o esporte paraolímpico;
> Estimular o crescimento das escolinhas de surf nas comunidades próximas da orla.

EIXO
ORDEM

Fortaleza vive uma epidemia de violência, espalhada por todos os bairros.
A nossa capital se tornou uma cidade insegura. Basta abrir os jornais ou ligar a
TV para vermos notícias sobre assassinatos, tráfico de drogas, roubos, furtos.
O crime organizado se instalou de vez em nossa cidade.
E essa criminalidade atinge principalmente os jovens da periferia.
Assumimos o compromisso de colocar ordem na cidade para
que o cidadão de bem possa ter o direito de ir e vir.

SEGURANÇA
> Melhoria do armamento e estrutura, além de capacitação para Guarda Municipal de
Fortaleza;
> Reciclagem do corpo de Guardas Municipais com treinamentos, capacitações e
cursos de atualização de novas técnicas;
> Instituição de bonificação para Guarda Municipal de Fortaleza, conforme resultado
individual e coletivo (prevenção de criminalidade);
> Atenção especial à segurança comunitária na forma de recuperação de territórios;
> Uso de drones para monitoramento e fiscalização da cidade;
> Implementação de políticas de proteção, apoio e atenção às mulheres em situação
de violência com a melhoria no atendimento;
> Garantir a segurança das principais praças, parques e lagoas da cidade, por meio de
videomonitoramento e com a presença de guardas treinados, armados e equipados,
estimulando a ocupação das famílias e das crianças no espaço público, aumentando a
sensação de segurança dos moradores da cidade;
> Atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários com garantia de dispositivo de
isonomia em relação a todos os servidores, inclusive “VPR” para os que ingressaram
depois de 2015;
> Construção de sede própria para Guarda Municipal;

EIXO

PROGRESSO
Nossa capital não pode se dar por satisfeita com um prefeito meia-boca.
É preciso resolver os problemas das pessoas. Vamos endireitar a Prefeitura de
Fortaleza e fazer com que o poder público ajude e não atrapalhe as pessoas.

EMPREGO
> Banco de fomento aos Micro Empreendedores Individuais (MEI);
> Melhorar o ambiente de negócios por meio da desburocratização;
> Respeito aos contratos, promovendo segurança jurídica;
> Estímulo técnico, por meio de edital, à criação de incubadoras de novos negócios,
sobretudo digitais;
> Programa de compra de insumos próprios de vendedores locais;
> Estímulo às cooperativas de frentes de trabalho - construção civil e limpeza urbana
em especial;
> Fortalecimento para as ações de uma cultura empreendedora, em especial para os
pequenos negócios;
> Fomento ao turismo, atraindo famílias brasileiras e estrangeiras para conhecer a
cidade com o litoral mais bonito do país, fortalecendo a economia local;
> Criar um programa de primeiro emprego para jovens;

TECNOLOGIA
> Serviços municipais concentrados em aplicativos;
> Fortalezenses serão convidados a participar da gestão por meio do aplicativo
“Você Prefeito!”, dentro do qual estarão todos os serviços, desde reclamações e
demandas de manutenção até bilhete único, locação de modais, acesso a
documentos, entre outros;
> Modelagem de demandas por serviços públicos fundado em protocolos, de forma
a permitir que fortalezenses possam demandar e ter retornos de suas demandas;
> Otimizar o uso dos cabeamentos subterrâneos que passam por Fortaleza;
> Implantar sistema de acompanhamento das atividades, projetos, programas e
obras públicas;
> Criar o projeto Conecta Fortaleza, reduzindo filas e desburocratizando os serviços

MOBILIDADE
> Integrar, a exemplo de scooter/patinete, mais modais ao sistema, incluindo
bolsões de estacionamento juntos às estações BRT/VLT/ônibus/metrô pagos com
bilhete único;
> Amplo programa de arborização em grandes avenidas para valorização dos
passeios e acessibilidade como forma de mobilidade humana;
> Criar áreas urbanizadas para passeios, ligando diferentes pontos da cidade
(atalhos para caminhadas);
> Tornar o Rio Cocó uma via hídrica - com transporte público de pessoas (com
bolsão de estacionamento integrado);
> Melhorar a qualidade do serviço de “Integração” do bilhete único, aumentando o
período de acesso de um ônibus a outro, passando de 2 horas para 3 horas.
> Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência em todos os ambientes
públicos.

URBANISMO E
MEIO AMBIENTE
> Construção de um Jardim Botânico no espaço do 23° BC/10° AGT;
> Pavimentação que respeita os processos que resultem numa maior qualidade no
asfalto;
> Incentivo à compostagem;
> Parcerias com indústria de reciclagem e criação de novos pontos de coleta;
> Fomento ao concurso de projetos de urbanismo;
> Reforma das estruturas precárias em ruas e avenidas, principalmente em avenidas
próximas a rios e canais com laterais sem barreiras de proteção;
> Garantir iluminação pública de qualidade;
> Expandir e melhorar as ciclovias, ciclo-faixas, corredores e faixas exclusivas de
ônibus, rotas de transporte coletivo, faixas de pedestres, abertura e duplicações de vias,
binários, túneis e viadutos, que facilitem integração entre bairros e o melhor
escoamento do trânsito;
> Expandir e requalificar as paradas de ônibus, melhorando a iluminação, identificação
como abrigo e espaço na localidade;
> Fiscalização e multa para crimes ambientais, como desmatamento e queimadas pela
ação ilegal;
> Criação de centros de cuidado para animais abandonados, com o recolhimento nas
ruas e fornecimento de atendimento médico veterinário para posterior adoção.

ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO
> Instituição de programa de bônus e metas para funcionários públicos municipais;
> Universalização do mecanismo de PPP;
> Transparência no serviço público;
> Melhoria dos gastos da máquina pública, tornando-a mais eficiente;
> Toda gestão tem bons projetos e estes serão mantidos, melhorados e ampliados;
> Agilizar e desburocratizar processos dentro da Prefeitura;
> Garantir que os serviços da cidade sejam prestados com alta qualidade, com
elevados padrões éticos, sejam financeiramente prudentes, atendam às necessidades
dos cidadãos e sejam consistentes com as leis e decretos que regem o governo
municipal;
> Priorizar ações que ajudem a economia da cidade;
> Apoiar o crescimento contínuo dos setores mais fortes de Fortaleza, como o comercio
e o turismo.

Bora então
resolver
problemas!
Bora então
endireitar
Fortaleza!
Com ordem,
amor e progresso,
tem jeito!
Muito obrigado
e que Deus
nos ilumine!

