DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO
"FORTALEZA SÓ TEM A GANHAR”

A COLIGAÇÃO FORTALEZA SÓ TEM A GANHAR, com o objetivo de atender à
Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos programáticos que
fundamentam a sua constituição, apresenta as diretrizes para a construção coletiva
do Plano de Governo, compreendido entre 2017 e 2020. São propostas
amadurecidas ao longo dos quatro anos de gestão frente à Prefeitura de
Fortaleza, derivadas de um amplo esforço para dotar a cidade de um plano
estratégico que conduza o seu desenvolvimento a longo prazo e que seja orientador
dos planos de governo até o ano de 2040.
A experiência adquirida ao longo dos últimos quatro anos frente à gestão de
Fortaleza possibilitou ao conjunto de atores políticos nela envolvidos um
conhecimento mais profundo sobre a cidade e também um ajuste mais refinado na
difícil missão de integração entre os mesmos. Tanto esse conhecimento quanto o
exercício da prática de ações articuladas são necessários para a execução das
políticas voltadas para a superação dos grandes desafios impostos à gestão da
Cidade.
Fortaleza apresenta uma complexa e histórica problemática, consequência de
um crescimento acelerado realizado de forma fragmentada, sem um planejamento
que projetasse a sua forma urbana de maneira a garantir o acesso de todos, e que
articulasse os diversos atores envolvidos no enfrentamento dos seus problemas
sociais, econômicos e ambientais resultantes do processo migratório das últimas
décadas. O enfrentamento dos graves problemas já diagnosticados demanda o
exercício de ações planejadas de forma compartilhada e articuladas na busca de
suas soluções.
A já conhecida dificuldade das gestões públicas de realizar ações integradas
necessita de uma harmonização entre os entes da governança pública orientados
por objetivos claramente definidos de forma compactuada e que sejam orientados
por uma visão sistêmica da cidade de forma a reduzir os entraves que dificultam a
integração das políticas públicas.
O exercício em administrar Fortaleza agrupando diversas políticas que contribuem
para o alcance do macro objetivo, estruturou a gestão atual sob grandes eixos
denominados “cidades”, que, no exercício do planejamento estratégico, dentro da
metodologia utilizada pelo Plano Fortaleza 2040, evoluíram para eixos mais amplos,
agregando conjuntos de objetivos que, quando alcançados, transformarão Fortaleza
em uma cidade melhor para viver.
A proposta de continuidade na renovação transformadora de Fortaleza em uma
cidade com mais oportunidades, justa, pacífica e acolhedora, implica
na aderência da gestão às orientações do Plano Fortaleza 2040, construído por
milhares de cidadãos e cidadãs como um plano para a cidade de Fortaleza durante
as próximas seis gestões. A COLIGAÇÃO FORTALEZA SÓ TEM A GANHAR, em

respeito a este exercício de plena cidadania, deverá planejar o primeiro desses seis
módulos desenvolvendo ações voltadas para o alcance de sete grandes objetivos.
Estes sete objetivos deverão ser discutidos durante a campanha para que sejam
feitas as devidas priorizações para a composição do plano de governo. São eles:
1 – Uma cidade com maior equidade territorial, social e econômica.
Este objetivo busca reduzir a intensa desigualdade da cidade de Fortaleza onde
44% da sua população vive em aglomerados humanos em situação de
precariedade, os índices de violência e desemprego são mais elevados e o acesso
ao saneamento e equipamentos públicos não existem ou são restritivos. Para
superar essa realidade são propostas três grandes ações.
- Implementação do Plano de Habitação de Interesse Social e do Plano de
Regularização Fundiária, contemplando:
• promoção da urbanização de assentamentos precários;
• promoção da legalização da posse de assentamentos precários e informais;
• promoção do desenvolvimento humano e comunitário;
• promoção da melhoria habitacional por meio da autoconstrução assistida;
• produção e aquisição de unidades habitacionais;
• aquisição e Locação de unidades habitacionais existentes;
• promoção de unidades habitacionais na área central;
• promoção do acesso à terra urbanizada;
• promoção da utilização de vazios prioritários como o eixo do metrô norte/sul para
reassentamentos;
• oferta de serviços de assessória técnica gratuita;
• desenvolvimento institucional e normativo da Política de Habitação;
• garantia da sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas
e projetos implementados em assentamentos precários:
promoção da Regularização Fundiária em loteamentos clandestinos,
loteamentos irregulares e condomínios;
promoção do Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social das área
que forem objetos de Regularização Fundiária.
- Fortalecimento de uma Cultura de paz e de uma Segurança Cidadã em
Fortaleza:
• articulação de parcerias entre as esferas municipal, estadual e Federal;
• articulação das redes intersetoriais;
• fomento à educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz nas escolas;
• integração das instituições existentes nos territórios para desenvolver
ações preventivas no enfrentamento à violência nas suas mais diversas formas;
• melhoria no relacionamento dos órgãos de segurança com a sociedade. No caso
do poder municipal a Guarda Municipal.
- Promoção da inclusão produtiva e inserção social da população:
• desenvolvimento da cultura empreendedora;
• desenvolvimento da economia produtiva e solidária;

• fortalecimento de pequenos negócios;
• promoção do artesanato e do trabalho manual;
• estruturação e consolidação do trabalho ambulante.
2 – Uma cidade conectada, acessível e justa.
Buscar conectar toda a Cidade através de um sistema de corredores
urbanísticos orientados pelo transporte público de qualidade e também requalificar
espaços atualmente degradados, mal utilizados ou deprimidos implementado novas
funcionalidades que permitam o usufruto da cidade, a alocação equilibrada de
serviços e equipamentos e a dinamização de sua economia na etapa proposta para
o quadriênio 2017-2020.
3 – Uma cidade com vida comunitária, com acolhimento e bem estar.
O grande objetivo é promover o acolhimento de todos os moradores da cidade
através de políticas públicas que permitam o cuidado, a equidade, a garantia dos
direitos e o fortalecimento de uma vida saudável e segura. Para tanto, deverão ser
desenvolvidas articulações que possibilitem:
desenvolvimento de uma saúde pública preventiva e assistencial estruturada
em rede, com ampliada capacidade e eficiência;
melhoria no acolhimento da população no sistema de saúde pública;
promoção de ações voltadas para o estímulo a uma alimentação saudável e
adequada, com apoio de agricultura urbana orgânica e reeducação alimentar;
garantia e ampliação da proteção e promoção dos direitos
socioassistenciais reduzindo a vulnerabilidade e os riscos sociais nos
territórios;
promoção do envelhecimento ativo com garantia do pleno funcionamento da
atenção integral à pessoa idosa.
ampliação das ações voltadas para à integração da juventude à sociabilidade
urbana, ao sistema de saúde, ao esporte, lazer, cultura, educação e
oportunidades de inclusão no mercado de trabalho;
garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes através do
cuidado, educação, proteção e promoção da cidadania;
desenvolvimento de políticas específicas na saúde, assistência,
educação,cultura entre outras para mulheres, crianças, adolescentes, jovens
e idosos;
desenvolvimento de ações que promovam a igualdade racial e à diversidade
sexual nas políticas públicas do município de Fortaleza;
oferta de programas para o desenvolvimento esportivo nos diversos bairros
da cidade;
ampliação dos equipamentos esportivos e assegurar o acesso a todos os
cidadãos e cidadãs.

4 – Uma cidade plena de cultura e de conhecimento.
Este objetivo busca a ampliação do conhecimento e o fortalecimento dos aspectos
culturais através da crescente otimização dos serviços educacionais públicos, do
fomento ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e da valorização da
cultura da Cidade. Para que essa Cidade aconteça é preciso:
oferta de educação básica de qualidade acessível e universalizada;
expansão do atendimento em tempo integral;
orientação da educação para a cidadania, o empreendedorismo, a
sustentabilidade, a cooperação, a responsabilidade social e ambiental, a
tolerância, o respeito e a convivência social harmoniosa, além de aberta ao
desenvolvimento da cultura digital;
ampliação e melhoria da educação;
valorização dos profissionais de educação;
envolvimento da comunidade escolar na busca da ação educacional bem
sucedida;
ampliação da quantidade de bens culturais reconhecidos legalmente como
patrimônio histórico cultural de Fortaleza;
restauração, requalificação e dinamização do patrimônio histórico cultural no
âmbito municipal;
descentralização das políticas culturais assegurando ações nos bairros;
qualificação e reconhecimentos de distritos e consolidação de corredores
culturais;
ampliação, consolidação e expansão da infraestrutura local de CTI;
institucionalização e consolidação de ambientes de inovação;
ampliação da popularização do conhecimento cientifico.
5 – Uma cidade com
seus recursos naturais.
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Representa um conjunto voltado para assegurar conforto ambiental, manutenção de
recursos naturais, segurança hídrica, geração de energia limpa e saudável e
ampliação progressiva e sustentável do saneamento ambiental.
gestão adequada dos recursos naturais com promoção da resiliência e do
conforto ambiental no meio urbano;
gestão Integrada do Saneamento Básico;
promoção da Segurança Hídrica;
estímulo a geração de energias renováveis e à eficiência energética;
gestão Integrada do Saneamento Básico;
abastecimento de água garantido e sem interrupções e com qualidade para
os seus diversos usos;
diminuição significativa das áreas de alagamento e dos riscos de enchentes
na cidade, através de um projeto de drenagem eficiente;
gestão qualificada dos Resíduos Sólidos Urbanos;
ganhos econômicos para o Município pelo aproveitamento de resíduos.

6 – Uma cidade com economia dinamizada e inclusão produtiva de seus
moradores.
Objetiva ampliar e diversificar a estrutura produtiva e de serviços de modo que
promova o crescimento da riqueza da cidade e fortaleça os setores que asseguram a
economia de Fortaleza.Para tanto, neste tocante, o Plano estabelece:
desenvolvimento de ações que fortaleçam e dinamizem as atividades
consolidadas e de grande potencial, a exemplo do turismo, confecções e
construção civil;
desenvolvimento de ações que apoiem atividades econômicas de alto valor
agregado a exemplo da economia criativa, economia do mar,
novas industrias e serviços avançados e Tecnologia da Informação e
Comunicação;
apoio às atividades que promovam a inclusão produtiva, empreendedorismo
e economia solidária;
desenvolvimento de atividades de agricultura urbana, construída de forma
integrada;
estudos de viabilidade para implantação de distritos econômicos de moda, de
saúde e de educação.
7 – Uma cidade com governança participativa e eficiente.
Busca aprimorar a governança municipal através da melhoria constante da gestão
pública, através da otimização da gestão administrativa, fiscal e financeira, do
fortalecimento da participação social e da transparência na execução das políticas
públicas do Município. A política de governança municipal terá como base:
desenvolvimento, institucionalização e regulamentação de Sistema
de Planejamento;
aperfeiçoamento da Rede de Planejamento, Monitoramento e Avaliação de
Políticas e Resultados;
desenvolvimento do Sistema Integrado de Informações sobre e para a cidade
de Fortaleza e Plataforma de Serviços;
desenvolvimento de Processo Decisório e Sistema de Monitoramento
e Avaliação de Resultados e Impacto de Políticas Públicas;
estudo, definição e pactuação de nova divisão administrativa territorial;
desenvolvimento do Plano Estratégico de Gestão Fiscal;
desenvolvimento de Plano Estratégico de Gestão da Previdência Municipal;
desenvolvimento de nova Estrutura Organizacional do Executivo Municipal;
desenvolvimento dos Marcos Legais para a implementação das políticas
públicas;
implementação de amplo programa de desenvolvimento atitudinal e de
valores éticos para servidores públicos, tendo como eixo o ACOLHIMENTO;
desenvolvimento de Sistema de Participação e Controle Social;
implementação de Sistema de Governança do Plano Fortaleza 2040.
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