
 
 

 

 

 

 
 

Proposta 158. Propor Lei de Incentivo ao Ecoturismo 

Comunitário, oferecendo incentivos fiscais e priorizando esse tipo 

de geração de emprego e renda frente ao turismo especulativo 

em comunidades em que haja interesse nessa política.  

 

Proposta 159. Defender a criação do programa econômico 

Empreendedor Sustentável, criando de linha de crédito e cursos 

de gestão para pequenos empreendedores que utilizem materiais 

reciclados, reutilizados, inovadores em seus produtos, 

embalagens e serviços.  

 

Proposta 160. Defender a criação de um Programa Municipal 

de Emprego Verde, com cursos técnicos a serem ofertados por 

órgãos públicos e empresas privadas parceiras nas áreas de 

brigada florestal, jardinagem, agroecologia, bioconstrução, 

ecoturismo, empreendedorismo sustentável, energias renováveis 

entre outras. Esses cursos objetivariam capacitar jovens e adultos 

de baixa renda para trabalharem em diversas áreas que 

fomentam a sustentabilidade, gerando renda e oportunidades. 

 

Proposta 161. Defender que a prefeitura forneça bolsas para 

jovens que desenvolvam projetos de jardinagem urbana e 

arborização em seus respectivos bairros, com seleção de jovens 

por edital, relatórios mensais detalhando as atividades realizadas 

e atividades de capacitação com os bolsistas.   

 

Proposta 162. Indicar para a PMF um programa de coleta de 

boas ideias nos moldes do evento "Fortaleza Soup" desenvolvido 

em Deltroit, para dinamizar ideias de empreendedores locais que 

sejam aprovadas pela população. Tal iniciativa deve servir para 

provocar a postura criativa e empreendedora em jovens e adultos 

de bairros da periferia, com premiações para os primeiros 

colocados em votações amplas e atividades de capacitação e 

treinamento para os projetos aprovados em uma pré-seleção. 

 

Proposta 163. Indicar à PMF a inclusão de projeto de 

educação ambiental e empreendedorismo verde para 

adolescentes inscritos no programa jovem aprendiz. 

 

Proposta 164. Propor a Lei de Incentivo à Moda Limpa, 

oferecendo linha de crédito e incentivos fiscais para costureiras 

que trabalhem com princípios de sustentabilidade em facções de 

costura ou em lojas de consertos de roupas. 

 

Proposta 165. Defender a distribuição de bolsas para o Curso 

de Formação de Brigadas de Combate a Incêndios Florestais, 

direcionadas ao público interessado de baixa renda, ou em perigo 

social, e para egressos do sistema penitenciário e do sistema 

socioeducativo. 

 

Proposta 166. Desenvolver o aplicativo ‘’verde denúncia’’ 

como meio de comunicação fácil, ágil e prática para receber 

denúncias de focos de incêndio, crimes e irregularidades 

ambientais diversas que atue em conjunto com os órgãos 

fiscalizadores atuais (BPMA, SEUMA, etc…), sendo um contato 

oficial de whatsapp, email ou aplicativo que seja verificado com 

máxima urgência com o propósito de alcançar um resultado 

efetivo em conjunto com os serviços públicos atuais, oferecendo 

um direcionamento efetivo para conclusão das demandas. Criar 

uma parceria com instituições e universidades que tenham cursos 

voltados para sistemas e mídias digitais, programação e afins, 

para que seja dada uma oportunidade inicial de práticas 

estudantis. 


