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PROGRAMA DE GOVERNO PROFº ANIZIO PREFEITO E DRª 
HELENA SERRA AZUL VICE-PREFEITA DE FORTALEZA 2020  

PCdoB 65 
 

FORTALEZA MAIS HUMANA 

 

Prezados Fortalezenses, 

 

Apresentamos aqui as propostas iniciais da nossa chapa para Fortaleza, compreendendo 

o período de 2021 a 2024. Este conteúdo foi desenvolvido a partir de experiências 

coletivas, participativas e de observações da vida pública nos últimos anos. 

 

Por meio de plenárias, ouvimos várias pessoas para construir este plano de governo, 

que pensa uma Fortaleza melhor, contando com a valiosa contribuição de um conjunto 

de especialistas, de representantes da sociedade civil e diferentes setores da sociedade, 

visando construir um amplo debate, que respeite as diversidades étnicas, culturais, 

sexuais, econômicas, religiosas, a pluralidade de opiniões e interesses, que colaboram 

com os principais pilares da nossa Pré-campanha.  

 

Nosso país vive um momento extremamente delicado na política e na economia, com 

um Presidente que elegeu a democracia, a ciência e os menos favorecidos como seus 

principais inimigos. Por isso, priorizamos um plano de governo que tem por objetivo 

restaurar e aprimorar a qualidade de vida das pessoas em nossa cidade, por meio de 

uma administração moderna, inclusiva, com foco na inovação, na democracia 

participativa, transparente e - acima de tudo - honesta, garantindo de fato a todos os 

munícipes o direito à cidade e o acesso a políticas públicas de qualidade, que promovam 

fortemente a equidade social.  

 

Nosso intuito é construir um governo responsável e inclusivo, que apresente projetos 

factíveis e que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito da nossa 

cidade, pois é neste espaço territorial que nossos munícipes de fato agem, vivem e se 
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reconhecem. Seguiremos debatendo e aprimorando este plano com vocês durante este 

processo eleitoral. 

 

UMA CIDADE SAUDÁVEL: 

 (Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças) – Prevenção Primária – Rede Protetora 

 

Se antes já era importante o trabalho de prevenção e acompanhamento médico, agora 

com a situação de pandemia e depois na adaptação a uma nova realidade de hábitos e 

cuidados para manutenção do seu controle, esse trabalho se torna imprescindível, 

portanto: 

 

✓ Torna-se necessária a ampliação das Equipes de Saúde da Família e sua 

capacidade de capilaridade nas periferias, aumentando a contratação de 

médicos, agentes comunitários de saúde e agentes de epidemia, visando atingir 

pelo menos 80% de cobertura da cidade. 

 

✓ Aumentar a capacidade do município na Atenção Primaria, estendendo o horário 

de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (Postos de Saúde) para período 

noturno (terceiro turno). 

 

✓ Criar uma ação coordenada para fortalecer e ampliar os vetores de ligação entre 

a Atenção Primária – Secundária – Terciaria da Saúde e sua relação com o SUS.  

 

✓ Descongestionar a procura pelos grandes hospitais melhorando a efetividade na 

ligação entre as UBS’s e as UPA’s, e a criação de mais Policlínicas para diminuir a 

carência de especialistas e a realização de exames. 

 

✓ Organização e gestão na descentralização da dispensação de remédios gratuitos. 
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✓ Núcleo de Zoonose equipado e atuante em cada regional. 

 
✓ Retomar a Gestão Direta da PMF em relação as UBS`s, UPA`s e Policlínicas.  

 

✓ Primeiro Cinturão de Saúde na Região Metropolitana de Fortaleza, criação de um 

Consórcio de Saúde de Direito Público em articulação com os municípios vizinhos 

da cidade para fortalecer e atender as demandas na área. Um plano transversal 

que envolva ações para rede de atendimento à saúde em parceria com a CAGECE 

para atender a nova Lei de Saneamento Básico garantindo o interesse das 

regiões e pessoas mais pobres ao fornecimento e esgotamento sanitário. Este 

Cinturão de Saúde atenderá Fortaleza e demais cidades da RMF que aderirem ao 

Consórcio com ações de vigilância sanitária com trabalho de inteligência 

epidemiológica para controle da situação pandêmica e pós-pandêmica 

interligando escolas municipais, equipes da saúde da família, agentes 

comunitários de saúde, agentes de endemias, UBS’s e unidades secundárias, 

abrangência do fornecimento de água e esgotamento sanitário e tratamento dos 

resíduos sólidos.  

 

✓ Humanização do Parto e Nascimento 

Construir 06 Centros de Parto Normal, vinculados a Hospitais Municipais, com 

dez apartamentos individuais, banheiro privativo e chuveiro elétrico, equipado 

com cama PPP (pré-parto/parto/pós-parto) e demais condições que permitam a 

humanização do parto e nascimento, com a presença de um familiar e total 

privacidade, no momento de dar à luz e de vir à luz das mães e bebês. 

 

✓ Pré-natal Preventivo 

Assegurar cuidados e exames laboratoriais fundamentais, visando: reduzir 

drasticamente a sífilis congênita, o aborto e prematuridade causados por 

infecção, a mortalidade materna por eclampsia e outras patologias evitáveis. 

 

✓ Maternagem para a Paz 

Oferecer, durante o pré-natal nas UBAS, suporte e apoio psicológico para a 

formação de vínculos afetivos entre mãe, pai e criança, durante o período primal, 

que vai da concepção até um ano de vida, no processo de amar, cuidar, proteger 

e ensinar, fundamentais para a formação da criança na perspectiva do 

aprendizado para amar a si mesmo, aos outros e viver em paz. 

 

✓ Maternidade Escola 

Requalificar o Hospital da Mulher para que este assuma a função estratégica de 

Maternidade Escola de Humanização, para a formação obstétrica baseada em 



 

4 
 

evidências científicas e segundo os parâmetros de humanização da Organização 

Mundial de Saúde. 

 

✓ PAI - Programa de Assistência ao Idoso 

Desenvolver, em 100% das UBAS, o PAI, promovendo atividade física grupal, 

orientação dietética, prevenção de acidentes domésticos e assistência de saúde, 

assegurando longevidade com qualidade de vida. 

 

✓ Saúde Escolar Móvel 

Desenvolver, nas Escolas Municipais, os programas de saúde escolar móvel 

"Menina dos Olhos", de oftalmologia e "Odontologia Preventiva", adquirindo 12 

Unidades Móveis de Saúde, sendo duas por Regional de Saúde. 

 

✓ Comunidade Terapêutica Pública 

Construção de 03 "Comunidades Terapêuticas Públicas" - CTP (01 CTP para duas 

Regionais de Saúde), visando acolher e oferecer cuidados contínuos de saúde, 

atividade física e terapia ocupacional, com funcionamento 24h/dia, para pessoas 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos 

os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. O 

tempo de permanência nessas unidades é de até seis meses. 

 

✓ Assistência aos Moradores de Rua - AMO-RUA 

Prestar Assistência Móvel de Saúde aos Moradores de Rua, projeto AMO-RUA, 

inclusive com oferta de medicamentos e insumos que proporcionem tratamento 

e cuidados preventivos. 

 

 

 

 

 

AGORA E O FUTURO 

Acreditamos na escola como um espaço de transformação social. Mas, para isso, é 

necessário garantir, de fato, que ela cumpra o seu papel e com as condições necessárias, 

com profissionais valorizados, com maiores investimentos, promovendo a inclusão, 

sendo atrativa e aglutinadora. A escola precisa ser participativa e integrada à 

comunidade para que o processo educacional vá além da sala de aula. 
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✓ Expansão da Rede Cuca com mais capilaridade nas periferias com atividades de 

esporte e lazer e acesso à cultura. 

 

✓ Passe Livre Estudantil. 

 
✓ Criação do programa "Escola Cidadã" com a inclusão de profissionais de 

Psicologia e Serviço Social nas escolas. 

 

✓ Inclusão Tecnológica com curso de capacitação e acesso à internet de qualidade. 

 

✓ Capacitação Profissional para Juventude. 

 

✓ Construção de 36 novas Creches. 

 

✓ Ampliação do horário de funcionamento das creches.  

 

✓ Implementação de um Polo Tecnológico na Barra do Ceará com perspectiva de 

geração de emprego e renda. 

 

✓ Gestão Democrática nas escolas municipais: seleção e eleições para Direção 

Escolar com participação da comunidade. 

 

✓ Qualificar e estruturar os currículos e atividades nas escolas em tempo integral, 

com atividades esportivas e culturais. 

 

✓ Fortaleza Olímpica: uma rede integrada entre os currículos escolares e 

equipamentos esportivos já existentes na cidade, como, as piscinas de alguns 

CUCAS, assim como a construção de mais equipamentos esportivos para 

desenvolvimento das crianças para as modalidades olímpicas. 

 

✓ Incentivar a segurança alimentar a partir da escola, cuidando da qualidade 

nutricional da merenda escolar. 

 

✓ Reforçar a temática do meio ambiente, tanto na grade curricular quanto em 

atividades de extensão. Ex: hortas nas escolas. 

 

✓ Programa de Desconto de IPTU em que a Prefeitura irá deduzir parte do IPTU de 

estabelecimentos comerciais que fomentem a cultura conforme especificado no 

edital do programa.    
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✓ Criação do prêmio Amigos da Cultura, para premiar os estabelecimentos não 

culturais que proporcionem difusão cultural, gerando renda e oportunidades aos 

artistas da cidade; 

 

✓ Garantir maior participação de artistas locais nos grandes eventos culturais da 

cidade (Aniversário de Fortaleza, Réveillon etc); 

 

✓ Tornar tradição a realização de apresentações culturais na abertura dos grandes 

eventos esportivos; 

 

✓ Fomentar em forma de edital ou projetos culturais a realização de apresentações 

culturais periodicamente nas escolas da rede municipal; 

 

✓ Devolver os Precatórios do Fundef para a educação, professores e profissionais 

da educação. 

 

 

PELAS PESSOAS 

O Caminho para construirmos uma cidade melhor para todas e todos, passa pelo crivo 

de reduzirmos as desigualdades sociais e fortalecermos a luta em defesa de uma cidade 

que olhe para quem mais precisa, garantindo educação, saúde, moradia, lazer e acesso 

às políticas contribuem para a qualidade-de-vida, tais como emprego, habitação e 

renda. 

Portanto, precisamos analisar a nossa cidade pensando na realidade de cada cidadão e 

cidadã que escolheu nossa capital como seu lar e com os quais temos o compromisso 

de garantir a cada um deles o que lhes é de direito como munícipe e parte dessa cidade. 

 

✓ Fortaleza possui um déficit de 100 mil famílias necessitando de moradia: avançar 

em 50% desse déficit. 

 

✓ Revitalização do centro da cidade a partir do incentivo da ocupação através da 

moradia, discutir terrenos e prédios abandonados para construção e reforma 

para moradia em parceria com financiamento bancário popular e em total 

alinhamento ao Estatuto das Cidades.  

 

✓ Construção de casas em regime de mutirão entre famílias. 
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✓ Programa de financiamento popular em conjunto com a iniciativa privada, com 

lotes urbanizados, priorizando as Mulheres Chefes de Família.  

 

✓ Construção de 15 mil novas unidades habitacionais. 

 

✓ Regulamentar a posse, “o papel da casa”, de mais 100 mil famílias.  

 

✓ Criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas de Mulheres. 

 

✓ Fortalecimento do Conselho Municipal de Direitos da Mulher com a criação de 

um Fundo Municipal para financiar as políticas públicas para mulheres. 

 

✓ Fortalecimento dos direitos da Mulher através da capacitação de professores 

(as) sobre direitos femininos e enfrentamento da violência de gênero. 

 

✓ Garantir a realização da Conferência Municipal de Mulheres. 

 

✓ Enviar mensagem à CMFOR instituindo a cota mínima de 50% de mulheres nos 

conselhos de controle social. 

 

✓ Fortalecimento das forças de segurança com a presença da guarda municipal nas 

áreas de risco e de maior incidência de violência contra as mulheres. 

 

✓ Restaurantes Populares: 12 restaurantes com refeições a R$3,00. 

 

✓ Lavanderias Públicas: 12 lavanderias. 

 

✓ Apoio para bloco carnavalesco "Adeus Amélia", contribuindo para comunicação 

e divulgação de uma cultura e uma educação não sexista. 

 

✓ Criação de programa de fomento a pequenos negócios e empreendedorismo de 

Mulheres. 

 

✓ Melhorar a acessibilidade das mulheres nos transportes coletivos: catracas e 

degraus que observem as necessidades de gestantes e obesas.  

 
✓ Colocar abrigos nas paradas de ônibus localizadas nas periferias. 

 

✓ Ampliação do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde, contratando 

mais servidoras e garantindo o funcionamento de 24 horas. 
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✓ Conselho da Cidade: central popular do orçamento público municipal com 

organismos de atuação nas diversas regiões de Fortaleza. 

 

✓ Valorização dos servidores(as) municipais, sobretudo da Saúde e Educação, 

criando e fortalecendo os planos de cargos e carreiras. 

 

✓ Maior atenção aos terceirizados do município com tratamento digno aos 

trabalhadores(as). 

 

✓ Ampliação e melhoria no IPM e no atendimento aos servidores(as). 

 

 

POR OPORTUNIDADES 

✓ Priorizar as compras da PMF com produtos e serviços de micro e pequenos 

empreendedores da cidade. 

 

✓ Priorizar o abastecimento da merenda escolar com alimentos da agricultura 

familiar.  

 

✓ Programa de Microcrédito para os pequenos empreendedores. 

 

 

✓ Redução de IPTU para microempreendedores individuais: Programa de Desconto 

de IPTU em que a Prefeitura irá deduzir parte do IPTU de microempreendedores 

individuais conforme especificado no edital do programa.    
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✓ Criar um Programa de Desconto na Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em 

que a Prefeitura irá deduzir mensalmente parte da CIP das empresas que tenham 

novos funcionários com carteira assinada, a partir de 2021, seguindo a lógica de 

quanto mais funcionários, maior será o percentual de desconto, conforme 

especificado no edital do programa. 

 

✓ PROPOSTA DE REVISÃO DO IPTU 

 

 

Imóvel Residencial 

Valor Venal Alíquota Isenção/Desconto 

até R$ 100.000,00 0,6% 

De 100% para imóvel utilizado exclusivamente para 

residência do contribuinte, que não possua outro 

imóvel no município de Fortaleza 

acima de 

R$ 100.000,01 e até 

R$ 300.000,00 

0,8% 

De R$200,00 sobre o valor do imposto para imóvel 

utilizado exclusivamente para residência do 

contribuinte, que não possua outro imóvel no 

município de Fortaleza 

acima de 

R$ 300.000,01 e até 

R$ 650.000,00 

1,4% 

De R$2.000,00 sobre o valor do imposto para imóvel 

utilizado exclusivamente para residência do 

contribuinte, que não possua outro imóvel no 

município de Fortaleza 

acima de 

R$ 650.000,01 e até 

R$ 1.000.000,00 

1,7% 

De R$2.000,00 sobre o valor do imposto para imóvel 

utilizado exclusivamente para residência do 

contribuinte, que não possua outro imóvel no 

município de Fortaleza 

acima de 

R$ 1.000.000,00 
2,0% 

De R$2.000,00 sobre o valor do imposto para imóvel 

utilizado exclusivamente para residência do 

contribuinte, que não possua outro imóvel no 

município de Fortaleza 

 

 

 

Não Residencial 

Valor Venal Alíquota Isenção/Desconto 

até R$ 300.000,00 1,0% 

De 100% para imóvel utilizado em atividade econômica 

de Microempreendedor Individual (MEI); 

De até 50% para imóvel utilizado em estabelecimentos 

comerciais que fomentem a cultura conforme edital 

específico. 

acima de 

R$ 300.000,00 e até 

R$ 1.000.000,00 

2,0% 

De até 25% para imóvel utilizado em estabelecimentos 

comerciais que fomentem a cultura conforme edital 

específico. 
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acima de 

R$ 1.000.000,00 
3,0% 

De até 15% para imóvel utilizado em estabelecimentos 

comerciais que fomentem a cultura conforme edital 

específico. 

acima de 

R$ 2.000.000,00 
4,0% 

- 

 

 

Terreno não edificados 

Localização Valor Venal Alíquota 

Localizados em áreas desprovidas 

de infraestrutura urbana 

até R$ 300.000,00 1,0% 

acima de R$ 300.000,00 e até R$ 

1.000.000,00 
1,5% 

acima de R$ 1.000.000,00 1,75% 

Localizados em áreas que possuam 

infraestrutura urbana 

até R$ 300.000,00 2% 

acima de R$ 300.000,00 e até R$ 

1.000.000,00 
3% 

acima de R$ 1.000.000,00 4% 

 

✓ Programas de Renda para Juventude. 

 

✓ Bilhete Único com crédito para quem está procurando emprego. 

 

✓ Criação de frentes de serviços de infraestrutura urbana para revitalização dos 

espaços urbanos e geração de emprego e renda, garantindo cotas para mulheres 

chefes de família. 

 
✓ Reorganizar a indústria têxtil com ações junto às pequenas confecções de bairros 

e polos de moda da cidade. 

 

✓ Grande Mutirão de Capacitação de Jovens para a ocupação de vagas nas áreas 

de tecnologia vinculados aos cabos de internet do além-mar. 

 

✓ Incentivo aos pequenos negócios com implante de shoppings populares nos 

terminais de ônibus. 

 

✓ Fomentar o empreendedorismo comunitário nas periferias: Incentivo à criação 

de oportunidade e empregos nos bairros mais periféricos 
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FORTALEZA PACÍFICA  

Construir uma cultura de paz e uma cidade pacífica é um desafio a ser realizado 

somando forças e não dividindo. Somos a chapa que aglutina, soma e realiza. O trabalho 

em conjunto deve ser feito com planejamento estratégico de ações, baseado em 

estatísticas, com investimentos e oportunidades.  

 

Este conjunto de eixos interfere na melhoria dos índices de segurança e nos ajuda a 

construir a tão sonhada Fortaleza para todos. Portanto, torna-se necessário: 

 

✓ Instituir um calendário municipal alusivo ao Dia Internacional da Mulher; Lei 

Maria da Penha; Dia da visibilidade lésbica; Dia latino-americano da não violência 

contra a mulher. 

 

✓ Acolher e cuidar de crianças, mulheres e idosos vítimas de violência. 

 

✓ Mapear locais de maior incidência de acidentes e homicídios para o 

desenvolvimento de ações preventivas multissetoriais. 

 

✓ Realização de capacitações dos agentes da PMF sobre o enfrentamento da 

violência contra as mulheres, para garantir o acolhimento e encaminhamento de 

mulheres em situação de violência para rede especializada no atendimento. 

 

✓ ESCOLA ABERTA: Ampliar o funcionamento das escolas com atividades 

esportivas e culturais para comunidade nos finais de semana; Funcionamento de 

Biblioteca e Serviço Social para comunidade. 

 

✓ Ativar a Guarda Municipal Escolar nas periferias. 

 

✓ Fomento à programas de articulação entre guarda municipal e escolas. 

 
✓ Investimento em inteligência e tecnologia no combate ao crime. 

 

✓ Melhorar a segurança pública nos bairros de Fortaleza, sobretudo naqueles com 

alto índice de violência. 

 

✓ Melhorias na iluminação pública em pontos específicos, a partir de demanda da 

comunidade. 
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✓ Mobilidade dos trabalhadores: ampliação do transporte coletivo, inclusive com 

a criação de novas linhas. 

 

✓ Ampliar as estações do VLT para os bairros periféricos. 

 

✓ Corredor exclusivo de motocicletas. 


