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Muitas cidades no mundo já operam sob uma perspectiva mais equilibrada no trato com o meio ambiente,
valorizando e investindo em áreas verdes públicas e buscando legislar no sentido de coibir abusos e incentivar
ações de preservação. A cidade de Nova Iorque, por exemplo, ganha destaque ao mapear cada árvore, cujo censo
botânico inclui dados sobre espécie, saúde, diâmetro e georreferenciamento.
No Brasil, Curitiba é considerada uma das cidades mais verdes da América Latina, graças aos espaços
arborizados e sua abordagem em cuidados com o meio ambiente, desde a implementação do Plano de Arborização
Pública em 2013, que traz ações preventivas e de manutenção das árvores localizadas em vias públicas da cidade.
Nossa visão é transformar Fortaleza com o olhar socioambiental assim como esses locais citados. Precisamos
dominar a problemática básica da cidade: saneamento básico, água potável, transporte, moradia, educação, saúde,
segurança pública, poluição, meio ambiente.

O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo
no Brasil (MapBiomas) divulgou dados no ano passado que
apontam que Fortaleza perdeu 1.156 hectares (ha) de floresta
entre 2013 e 2017, equivalente a 1.619 campos de futebol,
somente neste período de cinco anos, a queda na cobertura
vegetal superou o total registrado nas duas décadas anteriores,
de 1992 a 2012.
As árvores prestam serviços fundamentais para a melhoria
na qualidade de vida da população, mantendo a cidade mais
ventilada, controlando enchentes e diminuindo a temperatura
ambiente. A arborização das vias e a preservação de bolsões
verdes impactam na saúde individual e social, reduzindo estresse,
elevando a retenção de umidade e reduzindo os efeitos das ilhas
de calor. Além disso, a cobertura de árvores nativas conecta as
unidades de conservação, as praças e os parques urbanos, servido
de trampolim ecológico para os animais silvestres. Essas ideias
têm como o princípio os determinantes sociais da saúde onde, a
preservação ambiental impacta melhoria da saúde coletiva,
reduzindo assim gastos públicos com saúde.
Proposta 1. Defender e articular a Elaboração de Manual de
Arborização e Cartilha de Arborização com o devido rigor técnico,
por especialistas na área, com ilustrações e fotografias suficientes,
serviço este que deverá ser contratado, uma vez que a PMF não
dispõe de especialistas na temática em seus quadros. Para isso,
pode-se criar vínculos com universidades públicas e particulares
do município para fomentar as práticas acadêmicas junto às
demandas aqui citadas.
Proposta 2. Defender e articular, junto às instâncias do
executivo municipal, a Implementação de projeto de Inventário
Arbóreo da cidade, instrumento imprescindível ao planejamento,
ferramenta fundamental por traçar um panorama da situação da
arborização por bairros, avenidas, parques urbanos e praças.
Proposta 3. Articular, junto às instâncias do executivo
municipal, o Plano de Manutenção e Monitoramento das árvores
e espaços verdes de Fortaleza. Usar de parcerias com
universidades para fomentar as práticas acadêmicas com a
demanda citada nesta proposta. O Plano terá diversas
abrangências e visará:
A.
Realizar um programa vigoroso de arborização na
cidade. Evitar, ao máximo, a supressão de árvores em projetos
públicos e privados.
B.
Requalificação paisagística do município de Fortaleza,
buscando ampliar a arborização, promovendo a reabilitação
ambiental de áreas degradadas, vazios urbanos, praças, parques
e avenidas, priorizando espécies vegetais nativas.
C.
Buscar a construção de um local para plantio e
distribuição de árvores nativas de Fortaleza, buscando a troca
paulatina da vegetação invasora em locais públicos, como praças
e canteiros de avenidas.
D.
Implementação de corredores verdes e trampolins
ecológicos que objetivem a melhora da conectividade entre as
Unidades de Conservação, parques urbanos, ZPAs e áreas verdes
públicas na cidade. Devem ser priorizadas espécies arbóreas de
boa receptividade para a fauna nativa.
E.
Detalhar tipos, utilidades e critérios de podas;
equipamentos/ferramentas; clareza sobre o destino dos resíduos
de podas; critérios para remoção das árvores; práticas de
manutenção – regas, adubação, manejo do solo – controle
fitossanitário da arborização com prevenção e cura de doenças e
pragas; proteção das árvores durante e após obras em espaço
público.

F.
Capacitação e reciclagem contínua das equipes
executoras no que tange aos procedimentos de poda, limpeza
(capinação) assim como a supervisão de técnico responsável e da
área (botânicos, agrônomos e/ou engenheiros florestais com
expertise em arborização urbana) na execução dos serviços.
G.
Recursos específicos e pessoal qualificado para a
produção e/ou aquisição de mudas das espécies nativas
(prioritariamente) e para a manutenção por cinco anos de todas
em espaços públicos com as devidas podas de formação e de
limpeza,
tutoramento/escoramento
dos
indivíduos,
georreferenciamento, controle fitossanitário, adubação, aguação
das recém-plantadas.
H.
Levantamento das Árvores Notáveis e da flora de
Fortaleza, sejam grandes árvores, antigas, belas, bem copadas,
majestosas, que integram o patrimônio ambiental da cidade,
(mapear de forma georreferenciada) a serem cadastradas,
identificadas, tornadas imunes ao corte, e receberem placas, e
tornar transparente para apoio popular no controle e
monitoramento para que a população as reconheça, valorize e
passe a respeitar.
I.
As árvores deverão receber placas de identificação, com
especialidade em taxonomia, contendo o nome popular e o
nome científico, origem e outras informações pertinentes,
para que a população saiba sobre a proteção oficial daquele
indivíduo, o que tem caráter didático, e passe o indivíduo a ter
sua proteção reconhecida.
J.
Em ruas com calçadas muito estreitas, verificar a
viabilidade do plantio de árvores nas sarjetas, em canteiros ou
jardins de chuva que auxiliem a drenagem local.
Proposta 4. Defender a definição de um critério específico
para laudos de remoção de árvores, com laudo detalhado
assinado por três técnicos, de setores/órgãos diferentes, após
serem esgotadas as alternativas ao traçado do serviço, ou na
análise da saúde e riscos de queda das árvores em foco,
buscando privilegiar a permanência das árvores existentes.
Proposta 5. Indicar, defender e articular a criação de mais
hortos municipais junto à prefeitura distribuídos por regionais
com sistema de viveiro de mudas de espécies nativas
arbustivas e arbóreas. Estas devendo ser coletadas e
distribuídas vinculadas a ações de educação ambiental a partir
da coleta de sementes, com promoção de trilhas e
caminhadas nas matas para o público em geral, assim como
cursos de plantio, podas e cuidados com as plantas, com
equipes especializadas, horta coletiva, meliponário e
orquidário.
Proposta 6. Propor lei de Incentivo ao plantio de árvores
nativas que estejam na dieta de aves nativas. Estimular com
incentivos fiscais o plantio de árvores frutíferas
reconhecidamente integradas a dieta da ornitofauna de
Fortaleza e, com o mesmo documento, indicar prioridade
dessas espécies para a arborização pública.
Proposta 7. Propor lei prevendo percentual de 2% do
valor total de obras de construções urbanas diversas como
viadutos, pontes, binários, a ser destinado ao plantio e
manutenção de árvores, recuperação de áreas degradadas e
reflorestamento de matas ciliares e de parques.
Proposta 8. Cobrar da prefeitura o mapeamento e a
substituição de árvores exóticas invasoras, como Leucenas
(Leucaena leucocephala), Nim-indiano (Azadirachta indica),
Azeitona-roxa (Syzygium cumini), Algodão-da-praia (Talipariti
tiliaceum), Ingá-doce (Pithecellobium dulce), Esponjinha
(Albizia lebbeck) e outras de equivalente potencial invasor,
com ações planejadas:

A.
Plantar nativas entre as invasoras (com a finalidade de
ajudar no desenvolvimento das nativas. Se fosse observado que
as árvores juntavam as copas, formando um dossel fechado, aí
sim seria feito o rareamento dos indivíduos invasores, mas jamais
a supressão total;
B.
Bem antes, três anos no mínimo, deve-se plantar mudas
nativas nos espaços disponíveis e adequados (com a devida
manutenção - rega e adubação) para posteriormente cortar as
invasoras;
C.
Assim, quando eliminadas, as novas áreas estarão
sombreadas, sem afetar a fauna local.
Proposta 9. Articular a criação um sistema de cadastro de
coletivos de bairros para distribuição e plantio de mudas de forma
organizada, com trocas de ideias e saberes, visando, de forma
gradativa, aumentar a densidade de árvores frutíferas e
medicinais em todos os bairros, incentivando a retirada das
espécies exóticas e o plantio de nativas. Os encontros devem
apresentar também caráter pedagógico, educando a respeito da
importância da transição para a arborização nativa. Encontros
podem acontecer em praças e diálogos itinerantes, podem
ocorrer nas portas das casas, levantando colaborativamente as
oportunidades de espaços em quintais e calçadas.
Proposta 10. Propor a Lei do coeficiente de arborização que
visa condicionar quaisquer reformas em ruas, avenidas e
rodovias, bem como a construção de novas vias, ao atendimento
de uma razão de arborização a ser determinada em proporção à
largura e ao comprimento da via. Por exemplo, a cada 10 metros
de avenida, uma árvore nativa precisará ser plantada. Com esta
lei, as obras deverão ser realizadas apenas com o coeficiente
respeitado e, caso não esteja nos parâmetros da lei, a
readequação deverá ser realizada com o plantio e a manutenção
de mais mudas.
Proposta 11. Defender o estabelecimento de bosques de
árvores nativas no entorno de todas as areninhas. Circular as
areninhas com árvores que amorteçam a poluição sólida,
atmosférica e sonora, bem como que proporcionem beleza cênica
e sombra para as areninhas.
Proposta 12. Propor a Lei da Árvore Anciã, que objetiva tornar
imune ao corte aquelas árvores com mais de 50 anos, mediante
parecer técnico-científico atestando sua idade e relevância e
abaixo assinado de moradores do bairro.
Proposta 13. Defender que a prefeitura adote o
envelopamento e/ou o mergulho dos fios no solo para que o
convívio dos fios com as árvores se torne mais harmônico e não
seja mais justificativa para derrubada sistemática de árvores.
Além disso, o mergulho de fios também proporcionará melhora
na paisagem da cidade.
Proposta 14. Defender a criação de um sistema de corredores
verdes voltados à circulação de pedestres e ciclistas, realizando a
conexão entre fragmentos isolados de mata e floresta por meio
de vias permeáveis voltadas ao lazer e à contemplação. Utilizar
também para o saneamento ambiental e reabilitação de áreas de
vulnerabilidade socioambiental.
Proposta 15. Propor lei de Incentivo às Frutíferas, visando
priorizar o plantio de árvores e arbustos que produzam frutos
nativos para serem livremente colhidos por transeuntes nestes
espaços públicos.
Proposta 16. Propor e defender a criação de um
Departamento de Praças, Parques, Jardins e Áreas Verdes na
SEUMA, com corpo técnico composto por botânicos, zoólogos,

ecólogos, paisagistas, especialistas na parte viva da paisagem,
com dotação orçamentária suficiente, veículos e demais
instrumentos imprescindíveis para o ótimo desempenho do
município em promover o verde urbano.
Proposta 17. Defender os 25 Parques Urbanos e a plena
recuperação dos passeios e calçadões extensos, iluminação,
segurança permanente, mobiliário artístico, quiosques para
venda de alimentos, livros, roupas, artesanato, feiras ecológicas
sociais solidárias, anfiteatros e banheiros. Nos casos de parceria
com a iniciativa privada, defender a devida transparência e
participação da população.
Proposta 18. Propor a Lei do Bosque Urbano, em que o poder
público seja obrigado a destinar 25% da área de praças com
tamanho superior a 2 hectares para implantação de bosque com
espécies nativas da flora de Fortaleza. Essa política reduzirá as
ilhas de calor urbano, melhorará a absorção das águas da chuva,
reduzirá os ruídos, aumentará a absorção de poluentes
atmosféricos, abrigará a avifauna que combate pragas urbanas e
melhorará a saúde pública de Fortaleza.
Proposta 19. Estimular pelas redes do mandato a prática
do “Banho Verde”, tendo como principal modelo o “Banho de
Floresta” - Prática adotada no Japão desde a década de 80 para
fins de saúde pública e que consiste na realização de
percursos diários em bosques nativos.
Proposta 20. Defender a obrigatoriedade de criar mini
bosques urbanos, uma área para horta urbana ou
agrofloresta, em terrenos onde a prefeitura vá construir
equipamentos esportivos.
Proposta 21. Defender a construção de um plano
paisagístico para areninhas com foco em plantação de mudas
nativas. Fazer, na mesma iniciativa, um compilado de
areninhas já existentes e verificar a necessidade de
requalificar esses equipamentos públicos.
Proposta 22. Incentivar a adoção de parques, praças e
áreas verdes que não tenham sido ainda adotados. Estudar os
melhores casos da cidade e apoiar no trabalho de replicá-los.
Proposta 23. Criar projetos de lei para os parques
urbanos visando a preservação dos rios, riachos e lagoas
presentes na malha urbana, preservando a vegetação nativa,
em especial suas matas ciliares, que são áreas de preservação
permanente (onde não existirem, essas deverão ser
plantadas).

Esse pacote de propostas agroecológicas objetiva a aplicar o
conceito de segurança alimentar e a gestão dos resíduos, de
forma sustentável, com produções agrícolas urbanas ecológicas
em todas as instalações públicas municipais e residências,
comércios e indústrias elegíveis, através de parcerias públicoprivadas com cidadãos e entidades do terceiro setor, fomentando,
através de palestras e oficinas, a formação de grupos de trabalho
cooperativo de ação prática, para a criação de hortas escolares,
quintais produtivos, rede de usinas distribuídas de triagem e
compostagem de pequeno porte, fachadas e tetos ecológicos para
melhoramento microclimático, hortos medicinais, dentre outros.
Proposta 24. Defender a aplicação do conceito "agroecologia
urbana" em escolas, residências e instituições com reuniões,
palestras e oficinas para formação de grupos e agentes
ecocidadãos. Objetivo dessa prática será promover a
sensibilização ambiental através da agroecologia, inclusive
promovendo pedagogicamente práticas originais dos povos
indígenas do Ceará. Essas intervenções também ressignificarão
lugares ociosos; produzirão alimentos orgânicos para as
comunidades; formarão farmácias vivas;
Proposta 25. Defender a aprovação de projetos de incentivo
à criação de hortas comunitárias agroecológicas em territórios de
vulnerabilidade socioambiental.
Proposta 26. Defender o estabelecimento da política de
redução progressiva do uso de agrotóxicos dentro da área urbana
de Fortaleza, até chegar à sua completa eliminação. Desestimular
a utilização desses produtos, oferecendo incentivo fiscal para a
adoção de medidas ambientalmente amigáveis e sobretaxando
produtos danosos ao meio ambiente.
Proposta 27. Propor a proibição de compra, pelo poder
público, de produtos agrícolas que utilizem agrotóxicos mais
nocivos, os produtos com componentes que tenham sido banidos
pela União Europeia e pela FAO-ONU.
Proposta 28. Defender a execução de um programa de hortas
comunitárias em escolas públicas, buscando promover a
educação ambiental, o desenvolvimento de mini culturas
familiares em que os estudantes possam levar a prática para as
suas casas, uso próprio pelas escolas em merendas escolares ou
distribuição para a comunidade local, dependendo do potencial
expansivo de cada escola.
Proposta 29. Propor Lei de incentivo às hortas urbanas e às
oficinas de cultivo de hortaliças convencionais e Plantas
Alimentícias Não Convencionais. Aproveitar esses espaços para
promover educação ambiental, mostrar à população a
importância dos pequenos produtores e da agroecologia,
conscientizar sobre os problemas ambientais causados por nosso
consumismo e informar sobre como mitigar esses impactos com
ações diárias, e práticas eficazes de agroecologia.
Proposta 30. Propor Lei de Incentivo à compostagem em
espaços e prédios públicos a serem geridas por associações de
bairro ou, no caso de prédios públicos, por funcionários públicos
das respectivas instituições. O produto da compostagem deverá
ser direcionado para associações locais cadastradas.
Proposta 31. Defender, mediar e acompanhar a Criação das
Farmácias Vivas Públicas: Construção, manutenção e conservação
de hortas comunitárias com foco em plantas medicinais

tipicamente nordestinas de conhecimento e uso popular e de uso
cientificamente comprovado. As pessoas iriam até o local para
adquirir mudas ou pequenas porções das plantas para infusões,
chás e remédios caseiros. Para isso, pode-se criar uma parceria
com a “Farmácia Viva” da UFC, e demais acadêmicos da área. Essa
deverá ser desenvolvida e implementada com ampla conexão
com os postos de saúde e programas de saúde da família
municipais e estaduais já existentes, sendo um reforço na questão
do cadastro e levantamento de dados das famílias atendidas,
funcionando cada ponto de Farmácias Vivas como um ponto de
acolhimento, de cadastro, de geração de dados e atenção
psicossocial para os cidadãos.
Proposta 32. Propor à prefeitura a criação do Carteirinha
Verde, um cartão cidadão em que a pessoa física ou jurídica titular
deste acumula pontos pelas suas atividades de impacto positivo e
possa trocar esses pontos por descontos em uma série de taxas
municipais, tais como alvarás de funcionamento, taxa de coleta de
lixo, taxa de inspeção sanitária, créditos para estacionamento na
zona azul, dentre outros.
Proposta 33. Defender e mediar a criação de um
programa de incentivo ao plantio em jardins, lajes e fachadas
de residências, casas ou edifícios, de espécies alimentícias, por
meio de ações de orientação técnica, educação ambiental e
distribuição de mudas e sementes por parte da PMF. O
programa deve conectar os cadastrados com cooperativas,
feiras populares e pequenos mercados de forma a trazer
também a possibilidade de algum benefício financeiro.
Proposta 34. Propor Lei de incentivo ao quintal produtivo,
oferecendo incentivos fiscais a quem utilizar o seu quintal
para cultivo de hortaliças com critérios de inclusão a serem
determinados.
Proposta 35. Articular em conjunto com assentamentos
rurais, comunidades tradicionais e comunidades diversas
para a produção agroecológica local, garantindo a segurança
alimentar e a renda pela compra da produção agroecológica
desses grupos para fins da merenda escolar e de outras
necessidades de alimentação de equipamentos públicos
municipais.

O direito a cidade é fundamental, pois representa uma
garantia para diversos outros direitos fundamentais, tais como
saúde, educação, lazer, segurança pública, habitação e a
qualidade de vida. A política urbana deve ser pensada de maneira
integrada em todos os aspectos, e não de maneira setorial, para
apoiar as diversas formas de produção, de manutenção e de
reforma das cidades visando atender as necessidades da vida de
toda a população e não de setores específicos.
Nossa frota de transportes coletivos utiliza massivamente
combustíveis fósseis e acaba por aquecer a cidade e poluir o meio
ambiente. Fortaleza implementou, nos últimos oito anos, uma
grande infraestrutura voltada ao público, como ciclovias e
ciclofaixas, que se tornaram obrigatórias em qualquer plano de
expansão das vias públicas. Ou seja, não incentivar o uso desses
meios é jogar toda uma estrutura caríssima no lixo. Além disso,
essas áreas servem para desafogar o trânsito, tendo em vista que
a sua utilização ocupa menos espaço do que um carro comum,
facilitando a mobilidade urbana.

Proposta 36. Criação de políticas de ampliação do acesso à
fonte de energia solar e eólica nas residências e estabelecimentos
públicos ou privados, priorizando a periferia – Para os
estabelecimentos privados e residências, oferecer incentivos
fiscais para que adotem a produção de energia limpa.
•
Valorização e ampliação do suporte para empresas
regionais que atuem com energia solar e eólica – também
oferecendo incentivos fiscais.
•
Defender a instalação de fontes de energia solar em
equipamentos públicos municipais (prédios da prefeitura, UPAs,
prédios das regionais, escolas municipais, pontos do SAMU, etc).
Proposta 37. Propor políticas de expansão do IPTU VERDE
para incluir, além do desconto referente à coleta seletiva de
resíduos sólidos, o desconto no imposto para cidadãos que
plantem e mantenham vegetação urbana nativa ou mantenham
de forma voluntária berçários de mudas para uso da população
geral, pessoas que tenham um empreendimento verde, que
comercialize plantas ou insumos orgânicos para plantações ou
pequenos produtores agroecológicos urbanos, que estimule a
manutenção dos plantios nas calçadas envolvendo cidadãos.
Integrar essa proposta ao Carteirinha Verde.
Proposta 38. Defender a melhora na distribuição dos
equipamentos públicos pela cidade, especialmente nas regionais
5 e 6: escolas, hospitais, creches, centro culturais, bicicletar,
parques urbanos, academias públicas etc. De forma a estender o
acesso à mais áreas da cidade, facilitando a utilização perto do
domicílio do maior número de pessoas.
Proposta 39. Atuar fiscalizando e cobrando a gestão dos
vazios urbanos: denunciar e atuar nos casos de terrenos e prédios
vazios e/ou subutilizados por meio da aplicação dos instrumentos
previstos pelo plano diretor (IPTU progressivo no tempo,
parcelamento,
edificação
e
utilização
compulsórios,
desapropriação mediante pagamento dívida pública), atentar para
os estacionamentos e farmácias (especulação fundiária e banco
de terras urbanas), limitar o potencial construtivo e a flexibilização
de índices urbanísticos, atuar objetivando impedir a alteração do
zoneamento urbano por demandas privadas.
Proposta 40. Atuar pela proteção da arquitetura histórica:
combater a demolição, o abandono e a descaracterização de

edifícios históricos por meio de incentivos econômicos aos
proprietários (tombamento, transferência do direito de construir,
redução ou isenção de IPTU, programa de melhorias
habitacionais), incentivar a ocupação desses edifícios por negócios
criativos (ateliês, cafés, restaurantes, coworking) ou destiná-los à
produção habitacional de Habitação de Interesse Social ou
Habitação de Mercado Popular, ampliar e demarcar Zonas
Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico,
Cultural e Arqueológico (ZEPH).
Proposta 41. Propor mecanismos legais de incentivo à
arquitetura bioclimática: incentivar a adoção de conceitos de
sustentabilidade e bioclimatismo nas construções novas e
existentes, valorizar a cultura construtiva local e tradicional.
Proposta 42. Defender, articular e fiscalizar a realização de
um inventário paisagístico da cidade, tanto no que concerne ao
patrimônio natural como ao patrimônio histórico-cultural, para
fins de preservação, com a criação de parques públicos e unidades
de conservação, e o tombamento de sítios históricos da cidade.
Proposta 43. Articular a criação um aplicativo de celular
que seja utilizado como ferramenta de denúncias para
irregularidades e crimes ambientais. Para isso, firmar
parcerias com universidades públicas e privadas com o
propósito de fomentar as atividades acadêmicas nos ramos
de Programação, desenvolvimento de softwares, sistemas e
mídias digitais e afins.
Proposta 44. Defender e articular a criação do Selo Verde
de Ecossustentabilidade (selo de incentivo a organizações que
ponham em prática um conjunto de técnicas que auxiliem na
diminuição do Aquecimento Global e também auxílio no uso
racional das águas) no qual as organizações públicas e
privadas deverão cumprir uma série de requisitos tais como:
A.
Construção sustentável na qual enfatiza-se a
eficiência energética e uso racional da água através da
valorização de técnicas ativas e passivas da arquitetura em
que haja valorização de ventilação e luminosidade natural, uso
de materiais e técnicas inovadoras mitigadoras do desperdício
de água e resíduos orgânicos alimentares e que utilizem e
incentivem o reuso dos recursos hídricos.
B.
Em prédios novos e reformas, levar em consideração
a utilização de novos materiais e a diminuição do desperdício
de material de construção, além de diminuição do uso da água
em relação ao modelo tradicional de construção.
Proposta 45. Defender a substituição de muros altos
maciços por grades vazadas nos prédios públicos, comerciais
e condomínios trazendo mais segurança nas ruas;
Proposta 46. Propor lei de Incentivo à compra de bicicleta,
objetivando fornecer incentivos fiscais às lojas que aceitarem
oferecer um desconto especial na compra de bicicletas para
pessoas que trouxerem uma carta do seu estabelecimento de
trabalho afirmando que o motivo da compra é o comprador ir
ao trabalho todos os dias de bicicleta. Essa parceria com os
estabelecimentos também servirá para encaixar as
instituições aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e
concorrerem a prêmios diversos.
Proposta 47. Defender o fortalecimento e a ampliação das
faixas exclusivas para ônibus.
Proposta 48. Apoio ao modal cicloviário, defendendo a
criação, manutenção e ampliação de ciclovias, ciclofaixas e
faixas compartilhadas integrando a parte mais periférica ao
centro da cidade.

Proposta 49. Estimular o uso do urbanismo tático para
execução rápida e com baixo orçamento de alargamento de
passeios e implantação de pistas cicláveis.
Proposta 50. Defender a mobilidade ativa, favorecendo as
faixas para transporte coletivo, ciclovias, mais seguras do que
ciclofaixas, ampliando a acessibilidade com rampas, pisos táteis e
sinais sonoros, adequando calçadas, tanto largura como desníveis
e buracos, e pensando na acessibilidade de todos , idosos,
gestantes, cadeirantes e pessoas com deficiência.
Proposta 51. Propor à Prefeitura a substituição gradual do
transporte coletivo para ônibus elétricos ou híbridos, visando
aumentar a eficiência, diminuir o impacto ambiental do transporte
público e combater o cenário global de emergência climática.
Proposta 52. Defender a criação de mais postos de recarga
rápida para carros elétricos em estabelecimentos públicos e
privados na cidade, com uso de geração de energia limpa, eólica
ou solar.
Proposta 53. Propor Lei da Calçada Cidadã para estabelecer
benefício ou um valor de isenção no IPTU ou outro imposto para
cidadãos que requalifiquem suas calçadas de acordo com os
melhores preceitos da caminhabilidade (de acordo com manuais
já desenvolvidos pelo executivo que estejam em conformidade
com as melhores práticas).
Proposta 54. Acompanhar ativamente e fiscalizar execução do
Plano Diretor Cicloviário e pressionar para término de execução
da rede até 2025.
Proposta 55. Propor a inserção do dia 22 de setembro no
calendário municipal como o dia municipal sem carro, integrando
a cidade ao Dia Mundial Sem Carro que ocorre no mesmo dia.
Proposta 56. Propor a implantação do imposto negativo (no
ISS e no IPTU) para empresas de taxi e de motoristas de aplicativo
que trabalhem com veículos de alta eficiência energética, híbridos,
elétricos e demais tipos que produzam menor gasto energético e
ruídos.
Proposta 57. Defender a arborização das ciclovias de forma a
amenizar o microclima para os ciclistas e criar sombreamento,
aumentando a adesão ao deslocamento com esse modal.
Proposta 58. Cobrar a fiscalização rigorosa no cumprimento
da lei de responsabilidade das calçadas e aumentar o IPTU de
quem não cumpre a legislação das calçadas acessíveis. Nos casos
de população de baixa renda em que não haja como
responsabilizar o proprietário do imóvel, defender a transição da
responsabilidade da execução dos passeios, dos proprietários dos
terrenos para a PMF, objetivando passeios onde os pedestres
poderão andar de forma fisicamente segura e inclusiva.
Proposta 59. Criação de metas e incentivos fiscais para
organizações públicas, privadas e do terceiro setor que auxiliem
na expansão do uso de veículos com matrizes energéticas
sustentáveis e/ou com alta eficiência energética, tais como ônibus
e veículos híbridos, movidos a combustíveis 100% vegetais e
incentivos à expansão.
Proposta 60. Em todos os pontos citados neste tópico,
ressaltar a necessidade de maior escopo oferecido às pessoas
com deficiências, investindo em infraestrutura especializada para
atender as demandas dessas pessoas, garantindo uma
mobilidade segura e de qualidade.

Proposta 61. Defender a implementação do Bondinho
Elétrico como opção de transporte público, podendo ter atuação
inicial no “corredor cultural” da cidade, que abrange os seguintes
pontos:
•
Praça e Theatro José de Alencar;
•
Praça da Estação (valorizar a arquitetura da antiga
estação ferroviária, transformando-a em equipamento cultural);
•
Praça do Ferreira;
•
Passeio público;
•
Praça dos leões;
•
Centro de Turismo do Ceará (EMCETUR)
•
Centro Dragão do Mar/ Biblioteca Pública;
•
Av. Monsenhor Tabosa.
•
Praia de Iracema.

Proposta 62. Defender o fortalecimento das Unidades de
Pronto Atendimento (UPAS) e a saúde preventiva, exigindo a
expansão do sistema de saneamento básico (esgoto, resíduos
sólidos, água limpa encanada etc), e trabalhando para a
sensibilização e fiscalização no trânsito, ambos responsáveis por
grande ocupação de leitos do sistema público de saúde.
Proposta 63. Defender, articular e viabilizar a elaboração
de um Plano de Logística Sustentável para toda a rede de
saúde pública do município, objetivando a maior eficiência na
prestação de serviços com o menor custo e o menor impacto
ambiental negativo.
Proposta 64. Trabalhar o eixo da saúde preventiva em
todas as outras propostas, garantindo a redução da demanda
e das lotações do serviço público de saúde e uma melhor
qualidade de vida para as pessoas. Defender sempre o
investimento em políticas de saneamento, sustentabilidade e
gestão ambiental como investimento indireto na saúde.
Proposta 65. Fomentar a criação e manutenção de
Centros de Práticas Sustentáveis-CPS voltados à saúde
preventiva e à qualidade de vida, com apoio e implementação
de ações e projetos intersetoriais. Com o campo da saúde
pública tendo por objetivo também a promoção da saúde
ambiental, que contemplaria tanto a saúde humana como a
dos ecossistemas de maneira integrada, tornou-se impossível
pensar essas duas dimensões em separado e essa proposta
objetiva trabalhar essa integração.
Proposta 66. Defender, articular e fiscalizar o
fortalecimento do instrumento da ZEIS (Zonas Especiais de
Interesse Social) por meio da elaboração dos Planos
Integrados de Regularização Fundiária em todas as ZEIS
existentes
Proposta 67. Defender, articular e fiscalizar a ampliação
do programa de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse
Social (ATHIS) para promover a melhoria habitacional
Proposta 68. Defender o Programa Municipal de
Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e o Programa
de Habitação de Mercado Popular (HMP) para produzir
habitação voltada à população de baixa renda em de vazios
urbanos.
Proposta 69. Fomentar associações de bairro e/ou
aproveitar a capacidade institucional das que já estejam
instituídas para conectar as comunidades ao uso e gestão de
seus espaços públicos, bem como de potenciais vazios
urbanos, de forma a aproveitá-los, requerer e produzir
intervenções.

Proposta 70. Defender e apoiar a demarcação de terras das
populações de indígenas, quilombolas e das comunidades
tradicionais (ribeirinhos, comunidades de terreiro, pescadores
tradicionais etc.), estendendo serviços sociais e culturais a essa
população, a fim de garantir sua permanência na terra. É possível
pensar na articulação do município de Fortaleza e do estado do
Ceará no mapeamento de terras de populações tradicionais a
serem demarcadas.
Proposta 71. Defender políticas de requalificação do entorno
de lagoas e rios, integrando esses espaços sadios ao desenho
urbano, principalmente com a proteção das suas margens com
plantio de vegetação nativa, evitando o assoreamento e
requalificando o seu entorno, transformando esses locais em
pontos turísticos, de lazer e de esporte, com informações que
conscientizem o uso pela população.

fiscais àquelas clínicas veterinárias privadas que atendam com
desconto animais adotados por instituições cadastradas.

Fortaleza enfrenta um grande problema ligado aos animais
exóticos domésticos, sobretudo cães e gatos, que inclui o
abandono, os maus tratos, a falta de controle de reprodução e
colonização, a falta de campanha de vacinação efetiva, a ausência
de hospital público para atendimento veterinário e a falta de
políticas públicas relacionadas a tudo isso.
Nossas propostas são voltadas para a criação de um grande
plano de manejo, resgate, vacinação e castração de animais
abandonados. Além da promoção de eventos de adoção,
sensibilização e educação ambiental. Esse pacote considera então
os consensos científicos e as demandas dos movimentos, ONGS e
protetores independentes de animais exóticos, como cães e gatos,
abandonados.
Proposta 72. Articular uma gestão integrada e formalizada
para abrigos de animais já existentes que atuem de forma autoral
e voluntária, para que estes sejam obrigados a se regularizarem,
ou seja, possuirem um CNPJ, serem registrados junto ao CRMV e
possuirem um responsável técnico médico veterinário. Se for o
caso, adquirir licença ambiental ou isenção desta, facilitando
assim acesso aos benefícios do município de Fortaleza a serem
criados pelo poder público (acesso a vacinações, incentivos fiscais,
campanhas e eventos de adoção e entre outros que podem ser
desenvolvidos) e a fiscalização desses espaços pela
Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal do Município de
Fortaleza - COEPA, visando garantir a qualidade de vida dos
animais.
Proposta 73. Propor lei de Isenção fiscal para abrigos de
animais regulamentados conforme proposta acima (IPTU por
exemplo), condicionando a manutenção do incentivo à
apresentação de relatórios semestrais dos trabalhos da
instituição com números do semestre, assinados por um
Responsável Técnico Médico Veterinário, devidamente registrado
no CRMV-CE e Responsável administrativo da referida ONG.
Proposta 74. Articular e defender a criação de estruturas
especificamente para animais domésticos abandonados em áreas
protegidas como unidades de conservação, ZPAs (Zonas de
Proteção Ambiental) e áreas de notável valor para a conservação
da fauna nativa. Essa política visa tornar prioritário e emergencial
o afastamento dos gatos e cachorros das áreas em que haja
habitação e reprodução de animais silvestres nativos, objetivando
garantir que nenhum animal exótico (doméstico) permaneça em
Unidades de Conservação ou outra área que receba proteção
ambiental.
Proposta 75. Direcionar emendas do gabinete para promover
a criação e a operação do hospital público veterinário municipal
para animais domésticos já em andamento, oferecendo amplas
especializações e meios de atuação para acolher os animais
domésticos com tutor, priorizando as áreas de menor IDH, e
servindo também de equipamento para campanhas de castração
de animais em situação de rua e combate às zoonoses.
Proposta 76. Defender a criação de programas para fomentar
e vincular práticas de alunos universitários que atuem nas áreas
de Biologia, Medicina Veterinária, Zootecnia e afins - Seja atuando
no hospital público veterinário ou nos centros de acolhimento
temporário de animais, ou oferecer desconto ou incentivo fiscal
para consultas veterinárias particulares de animais adotados em
abrigos regularizados e cadastrados.
Proposta 77. Propor lei de incentivo ao atendimento
veterinário de animais adotados, visando oferecer incentivos

Proposta 78. Propor lei municipal do não-abandono
estabelecendo sanções administrativas severas para aqueles que
abandonarem animais em espaços públicos, especialmente em
parques e unidades de conservação, se o ato ocorrer no município
de Fortaleza.
Proposta 79. Propor lei de incentivo à castração solidária,
objetivando utilizar incentivos fiscais para motivar as clínicas
veterinárias privadas a realizarem castração de animais
abandonados. A política deve ser voltada para os gatos e
cachorros em situação de rua a serem selecionados e
manuseados pelos próprios profissionais das clínicas. As ações de
castração solidária devem ser contabilizadas, registradas
oficialmente e protocoladas segundo critérios a serem
estabelecidos para que os responsáveis recebam o incentivo
fiscal.
Proposta 80. Defender o investimento na realização periódica
de campanha de vacinação, com a ampliação do escopo
oferecido.
Proposta 81. Defender, articular e acompanhar a criação
de campanhas educativas sobre o não abandono de animais,
incluindo maus tratos. As campanhas devem ser voltadas para
a mudança de comportamento em relação ao abandono e aos
maus-tratos e seu planejamento deve ser inteligente, de
acordo com as flutuações de densidade de animais
abandonados e casos de maus-tratos.
Proposta 82. Propor lei de incentivo ao ciclolix para
desestimular a tração animal. Para propor e efetuar a política
de combate à exploração de animais de tração em carroças, é
necessário substitui-las por bicicletas chamadas “ciclolix”,
nome dado ao transporte em Maceió que substituiu cavalos
por bicicletas. Nesse projeto, será proposta a lei que obrigará
as instituições que compram os resíduos dos catadores que
paguem uma porcentagem a mais àqueles catadores que
trouxerem o material na ciclolix em alternativa à carroça de
tração animal. Os animais libertos das carroças deverão então
ser direcionados algum abrigo ou santuário que também
receberá a defesa do mandato para a sua implementação, a
fim de garantir a qualidade de vida destes.
Proposta 83. Defender a criação de um setor específico
para os animais domésticos no em um canal de denúncia
vinculado ao 190 CIOPS/SSPDS, assim ao discar para
denunciar alguma suspeita de crime contra um animal
doméstico, o atendimento seria direcionado ao setor
especializado.
Proposta 84. Defender a criação do Centro de
Acolhimento Temporário (CAT) para animais domésticos a
partir da estrutura já existente e subutilizada do Centro de
Controle de Zoonoses. A estrutura poderia ser adaptada ou
expandida para a implementação do CAT, utilizando também
todo o capital humano da UECE, inclusive realocando o centro
administrativo do órgão para um outro prédio sem perda de
logística. O CAT seria apenas para acolher animais
provenientes de órgãos públicos, necessitando de um oficio
do órgão (AGEFIS, COEPA ou COANI) ou uma cópia do
procedimento que deu causa aquela apreensão (TCO ou Auto
de Prisão em Flagrante). Assim, a partir da admissão, um
formulário seria preenchido e protocolado e os animais a
partir de então serão de responsabilidade do municípios para
os cuidados médicos, vacinação, castração, microchipagem e

processo de adoção incluindo em cadastro municipal de animais
adotados, devidamente acompanhados pela COEPA-Fortaleza,
disponibilizando o animal para as ONGs cadastradas que
quisessem cuidar do indivíduo.
Proposta 85. Defender a criação de um Núcleo de Perícia
Animal, com solicitação de concurso público à Perícia Forense do
Estado do Ceará e a criação de cargos para peritos biólogos e
veterinários concursados para trabalhar com análises periciais de
animais domésticos, visando dar mais celeridade e precisão à
tramitação das denúncias por maus tratos ou de animais mortos
por causa desconhecida, podendo se estender também para
silvestres.
Proposta 86. Propor a Lei da Informação Pet, obrigando
clinicas veterinárias e órgãos públicos que trabalhem com gatos e
cachorros a documentar, em ficha com formatação a definir, cada
animal que for recebido/atendido e, em especial, cada óbito que
ocorrer. Essa lei objetiva fornecer informações mais robustas para
a elaboração e monitoramento constante de políticas públicas.
Proposta 87. Propor a criação do CPF Pet, um registro geral
para cada animal adotado. Esse registro comporia um excelente
banco de dados para os gestores e serviria para ter acesso a
políticas públicas para os animais, sendo desligado quando o
animal viesse a óbito, obrigando-se o tutor do animal a prestar
essa última informação sob pena de multa administrativa.
Proposta 88. Propor a criação da Carteirinha do Protetor, que
garantiria uma série de benefícios a pessoas físicas que
coletassem e castrassem animais de rua, organizassem feiras de
adoção ou criassem projetos que objetivassem retirar animais
domésticos das ruas, acumulando pontos que poderiam ser
convertidos em benefícios fiscais. Essa carteirinha também seria
condicionante para que as pessoas físicas que realizam trabalho
voluntário com animais em estado de abandono se integrassem
às políticas de apoio à rede de manejo dos gatos e cachorros e
serviria também como um contrato para que o protetor se
comprometesse com algumas obrigações junto aos órgãos
públicos.
Proposta 89. Propor a Lei da Castração, tornando obrigatória
a castração de gatos e cachorros adotados e, em casos de
impossibilidade
financeira
de
realizar
a
castração,
obrigatoriedade de informar a situação ao realizar o registro do
animal, uma vez que o CPF Pet esteja em vigor.
Proposta 90. Defender, cobrar e acompanhar a tramitação
até a publicação do Código dos Animais de Fortaleza, em
documento consistente e alinhado com as reais demandas da
causa animal do município.

O acesso à água potável e ao saneamento básico são direitos
humanos fundamentais, reconhecidos pela ONU (Resolução
A/RES/64/292), no entanto, a nossa realidade não é bem assim.
Além disso, é competência dos municípios a gestão do
saneamento básico. O relatório “Ranking do Saneamento Instituto
Trata Brasil 2020” aponta que na cidade apenas 49,9% da
população da capital recebe atendimento de coleta de esgoto, e
58,1% dos esgotos de Fortaleza são tratados. A falta de
saneamento básica implica em duas graves situações: a
população carente é a mais afetada por enfermidades
relacionadas a falta de saneamento e a os nossos leitos de rios e
até a orla de fortaleza é contaminada com os dejetos, afetando
diretamente a biodiversidade local.
Proposta 91. Defender a ampliação da rede de água e esgoto
para toda a cidade, cobrando celeridade da prefeitura no diálogo
com a CAGECE, mobilizando o poder judiciário em defesa desse
direito fundamental e utilizando o poder de expressão do
mandato para avançar na cobertura desses serviços para os 37%
da cidade que ainda não possuem acesso à rede de água e esgoto,
priorizando os bairros de menor IDH e de maior vulnerabilidade
socioambiental.
Proposta 92. Defender a inclusão dos rios, riachos, lagoas,
dunas e áreas verdes no planejamento do saneamento colocando
como prioridade a recuperação desses sistemas hídricos para um
bom saneamento ambiental, priorizando na periferia.
Proposta 93. Mudar a legislação que ainda permite a ligação
dos esgotos à rede de águas pluviais. Essa legislação, ainda do
então prefeito Lúcio Alcântara, está desatualizada e não é capaz
de garantir a qualidade dos efluentes que se conectam à rede
pluvial.
Proposta 94. Defender a expansão efetiva da coleta de
resíduos para os bairros periféricos de Fortaleza, mapeando os
territórios com famílias sem regularização fundiária para
trabalhar políticas de habitação visando tornar viável a coleta de
resíduos.
Proposta 95. Propor Lei Prédio Público Reusa, obrigando os
prédios públicos a implementarem sistema de reuso de água
manutenção de jardins e lavagem do chão.
Proposta 96. Propor Lei da Água de Reuso, obrigando o poder
público a utilizar apenas água de reuso para aguar jardins públicos
e outras atividades nos espaços públicos em que essa prática seja
adequada.
Proposta 97. Defender a implementação de jardins filtrantes
como estratégia de despoluição e paisagismo em cursos hídricos
eutrofizados de Fortaleza, nos moldes do Jardim Filtrante do
Riacho Pajeú em Sobral.
Proposta 98. Incentivo e regulamentação do uso da Bacia de
Evapotranspiração (BET) no esgotamento sanitário doméstico. O
sistema de BET, conhecido popularmente como “fossa de
bananeiras”, é um sistema de tratamento de água negra, aquela
proveniente da descarga de sanitários domésticos. Este sistema
não gera efluentes e evita a poluição do solo, das águas
superficiais e do lençol freático, transformando resíduos em
nutrientes para plantas e liberando água limpa por evaporação.

Proposta 99. Defender a criação de programa de incentivo
para técnicas ecológicas de coleta e tratamento de esgotos, como
as mini-estações para tratamento primário, tratamento biológico
e biodigestores. Esse programa sistematizaria e criaria
parâmetros e diretrizes para a instalação, operação e
monitoramento de técnicas ecológicas para o tratamento de
efluentes domésticos.
Proposta 100. Defender a implantação do “Ciclo Orgânico”
pela Prefeitura para a coleta de lixo, modelo que acontece no Rio
de Janeiro, transformando o aterro em um projeto de
compostagem e produção de adubo para venda e doação,
gerando renda e educação no ciclo dos resíduos orgânicos.
Proposta 101. Defender que a ‘’Revolução dos Baldinhos’’
ocorra em Fortaleza, seguindo o modelo implementado em
Florianópolis que utiliza os ‘’baldinhos’’, recipientes coletores de
material orgânico domiciliar, cobrar da prefeitura o incentivo para
que cooperativas de catadores realizem a coleta de resíduos
orgânicos para compostagem, produzindo adubo orgânico para a
venda ou utilização em iniciativas agroecológicas.
Proposta 102. Propor Lei da Compostagem, análoga à Lei
10.501, de 8 de abril de 2019, aprovada e sancionada em
Florianópolis, que dispõe sobre o direcionamento de resíduos
orgânicos pelo sistema de coleta e destinação de resíduos
sólidos. A lei instituirá a obrigatoriedade da destinação
ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos por
meio dos processos de reciclagem e compostagem.
Proposta 103. Propor Lei da Educação Ambiental,
oferecendo incentivos fiscais às instituições como ONGs,
empresas e escolas, que realizem práticas de educação
ambiental sobre descarte de resíduos e saneamento
ambiental em alguma comunidade, fora dos muros da
instituição.
Proposta 104. Defender o fortalecimento e a valorização
das associações de catadores, demandando suporte
financeiro e material para as suas atividades, a partir de um
cadastro dos catadores e implantação das diretrizes da
Política Nacional de Resíduos Sólidos no plano municipal,
como a inclusão dos catadores, que hoje é feita somente
através do e-carroceiro e são excluídos do contrato da
marquise.
Proposta 105. Propor a Lei da Compostagem Doméstica,
que objetiva oferecer incentivos fiscais a prédios,
condomínios, quarteirões e comunidades que realizem a
compostagem e o direcionamento correto dos seus resíduos
orgânicos.
Proposta 106. Trabalhar na articulação com o setor
privado para implementação de logística reversa. Essa
logística objetiva retornar os materiais já utilizados para o
processo produtivo, para que estes sejam reaproveitados e o
meio ambiente seja preservado.
Proposta 107. Defender a capilarização da coleta seletiva
para todos os bairros de Fortaleza, trabalhando com
metodologias alternativas aos ecopontos que demandam
atitude proativa voluntária, substituindo por políticas de
coleta seletiva com a participação, a colaboração e o
fortalecimento de grupos, associações e cooperativas, de
catadores de material reciclável.
Proposta 108. Propor lei de Erradicação do Plástico de
Uso Único para os prédios públicos, proibindo a compra e a

utilização de canudos, sacolas, copos, talheres e demais materiais
plásticos de uso único que possam ser substituídos por
equivalente reutilizável.
Proposta 109. Cobrar da PMF que se estabeleça, no âmbito da
política municipal de resíduos sólidos, a responsabilidade pósconsumo do gerador de resíduos, dentro do sistema de logística
reversa, com o retorno de produtos, embalagens ou materiais ao
centro produtivo.
Proposta 110. Defender a criação de sistema distribuído de
pontos de recebimento/coleta dos resíduos eletrônicos (e-lixo),
com a destinação do material coletado para ser reutilizado,
reciclado e aproveitado pelas indústrias no Brasil. Neste processo,
deve ser dado protagonismo e voz às associações de catadores de
Fortaleza que podem manifestar interesse em construir parte
importante desse ciclo.
Proposta 111. Cobrar da PMF a responsabilização dos
fabricantes de lâmpadas fluorescentes a fazer a coleta seletiva e
reciclagem do produto usado.
Proposta 112. Propor a Lei da Proibição da Sacola Plástica,
proibir o uso de sacolas de plástico nos supermercados e demais
estabelecimentos comerciais.
Proposta 113. Articular grupo de trabalho com as
universidades e comunidades para construir um relatório do
panorama de vulnerabilidade socioambiental do município,
diagnosticando os maiores desafios e elencando medidas
resolutivas.
Proposta 114. Indicar, defender e cobrar políticas que
promovam maior qualidade de vida aos catadores, priorizando
essa
classe
trabalhadora
para
atendimento
médico,
disponibilizando cestas básicas, criando pontos de descanso
especiais em lugares públicos e entre outras ideias a serem
desenvolvidas.
Proposta 115. Defender e articular plano de metas e logística
para garantir que a água chegue às famílias em que a falta d’água
é recorrente, trabalhando com soluções de engenharia e logística.
Proposta 116. Construir a partir de um grupo de trabalho com
acadêmicos e lideranças comunitárias, um plano de emergência
para a situação de alagamentos no município, visando soluções
de logística e engenharia que impeçam os males que esse
fenômeno causa às pessoas no período chuvoso.
Proposta 117. Construir a partir de um grupo de trabalho com
acadêmicos e lideranças comunitárias, um plano de emergência
para a situação de ‘’lixões’’, visando soluções de logística e
engenharia que impeçam a formação de grandes bolsões de
resíduos a céu aberto.
Proposta 118. Articular soluções de perto com famílias em
situação de habitação precária, buscando a regularização
fundiária e a moradia digna.
Proposta 119. Cobrar da PMF um plano de remediação de
áreas industriais contaminadas e responsabilizar as empresas e
ou atores envolvidos;
Proposta 120. Defender a atuação do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) com o desenvolvimento de
potencialidades e autonomia de comunidades em situação
vulnerável na cidade usando, por exemplo, do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Todas as ações do SCFV

são planejadas com a finalidade de fortalecer os vínculos
familiares e comunitários por meio de intervenções sociais,
criando situações desafiadoras e estimulantes, orientando os
usuários na reconstrução de suas histórias. Assim, esse Serviço
poderia ser articulado e acionado pela prefeitura para o
desenvolvimento de hortas e cozinhas comunitárias, em
articulação com os saberes locais, para gerar uma maior
autonomia alimentar nas comunidades de maior risco
socioambiental.
Proposta 121. Defender e articular a formação de Comitês de
bairro e de zonas, com o intuito de trazer para o debate e para as
ações as pessoas que realmente vivem os problemas e possam se
articular, com o apoio do vereador, por soluções e
acompanhamento do processo de solução e encaminhamento
das propostas para melhoria da coletividade.

Proposta 122. Indicar o alinhamento de Projetos de Combate
ao Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
com Projetos de Restauro de prédios históricos, já tendo sido ou
não tombados pelo IPHAN, como estratégia de conservação e
preservação de nosso patrimônio histórico-cultural.
Proposta 123. Promover a informação e o conhecimento
acerca dos bens materiais já tombados em Fortaleza que desperte
os cidadãos para a curiosidade e a importância da preservação.
Defender que ações de educação para patrimônio e preservação
devem passar também pelo uso público dos espaços, de maneira
a respeitar as especificidades de cada estrutura.
Proposta 124. Propor a inclusão no calendário municipal da
“Semana do Patrimônio Histórico de Fortaleza”, com atividades
nesta semana que envolvam o uso dos espaços referentes aos
bens tombados e rodas de conversa sobre a importância de sua
preservação, da importância da cidadania ativa e participativa
para a preservação do patrimônio e também para a escolha do
que deve ser patrimonializado em uma cidade, visando a uma real
representação da população, suas memórias e identidades, nos
espaços da cidade, assim como uma participação ativa dos
sujeitos sociais.
Proposta 125. Defender a criação do Circuito do Patrimônio,
de maneira permanente, com guias com capacitação e formação
em mediação e educação para patrimônio promovida pela
prefeitura que saíssem de bicicleta ou a pé em passeios pela
cidade. Nessa mesma proposta, apoiar e fortalecer os projetos já
existentes de caminhadas no centro de Fortaleza.
Proposta 126. Defender a proteção e a fiscalização do
tombado Riacho Papicu e do seu entorno. O riacho, por conta de
construções particulares e do próprio assoreamento das dunas,
onde ele se desenvolve, sofre um processo de agressão. Se faz
importante a preservação da área e a requalificação do seu
entorno, com limpeza do riacho e criação de um parque. A mesma
proposta poderá ser expandida em outro momento para outros
importantes riachos como o Pajeú e o Jacarecanga.
Proposta 127. Defender o registro, a valorização, a
preservação e a promoção das manifestações de comunidades e
povos tradicionais (conforme o decreto federal 6.040 de 7 de
fevereiro de 2007), itinerantes, nômades, das culturas populares,
LGBTQIA+, de imigrantes, entre outros com a difusão de seus
símbolos, pinturas, instrumentos, danças, músicas, e memórias
dos antigos, por meio de apresentações ou produção de CDs,
DVDs, livros, fotografias, exposições e audiovisuais, incentivando
o mapeamento e inventário das referências culturais desses
grupos e comunidades.

Proposta 128. Indicar e defender a criação de um Museu
Trilha do Mangue no parque Adahil Barreto, situado no Parque
Estadual do Cocó, com caminhos suspensos de baixo impacto
para observação do ecossistema. O museu servirá também para
aulas das escolas públicas e privadas inseridas na grade curricular
e convênio com a UFC para utilização dos alunos, da rede pública,
da SEARA DA CIÊNCIA.
Proposta 129. Defender a implementação de Circuitos
Urbanos Ecológicos nas escolas municipais, com visitas guiadas
por territórios de destaque ambiental no município, levando os
estudantes e seus responsáveis para rotas em que sejam
discutidas questões ambientais como conservação, saneamento,
arborização, áreas verdes, urbanização dentre outros assuntos.
Esses circuitos podem mobilizar também a economia dos bairros
para receberem os visitantes com produtos locais e feirinhas.
Proposta 130. Trabalhar e fomentar o conceito de Cultura de
Praia, incluindo toda a complexidade de como a Cidade de
Fortaleza se constitui e interage com o ambiente multidimensional
praiano e inserir princípios de educação ambiental na abordagem
desse conceito pelo mandato.
Proposta 131. Trabalhar pela efetivação da Lei do Boto-cinza,
contribuindo diretamente para conservação do animal,
fortalecendo iniciativas sociopedagógicas nas comunidades que
margeiam suas áreas de ocorrência, que vai da beira-mar da
capital até início do bairro Pirambu, e reivindicando o patrimônio
natural de Fortaleza. Uma das formas de efetivar essa lei seria a
inserção do boto-cinza na grade curricular dos alunos das regiões
onde ele ocorre na capital.
Proposta 132. Articular a criação de uma plataforma, estilo
Escola Virtual de Cidadania, voltada para o ensino de boas práticas
ambientais ao público geral, de forma gratuita. Elaborada por
acadêmicos das universidades públicas, a plataforma objetivará
abrir espaço para as práticas acadêmicas no campo da Biologia,
pedagogia e afins, fomentando a inclusão e práticas científicas
iniciais dos universitários.
Alguns exemplos de conteúdo para a plataforma:
•
Apresentação de espécies nativas para que sejam
aproveitadas em jardinagem e projetos paisagísticos populares;
•
Apresentação da forma correta de como proceder em
poda de árvores
•
Como proceder em resgates a animais silvestres e
domésticos (primeiros socorros, quem chamar etc.)
•
Reciclagem
•
Poluição em todos os âmbitos (sonora, do ar, da água,
do solo etc.)
•
Plástico: O nosso maior inimigo. (Conscientizar a
população quanto ao uso e descarte desses materiais,
principalmente em tempos de pandemia).
•
Combate à incêndios domésticos e de áreas urbanas
vegetadas.
•
Regulação do volume sonoro máximo em áreas
próximas à UC’s e
•
Incentivo educacional para evitar o uso e
comercialização de fogos de artifício e rojões (salvo os fogos que
não emitem barulho ameaçador à fauna e ao bem-estar humano,
visto que deve-se preservar a saúde de crianças, autistas, idosos,
pessoas acamadas e etc.)
•
Off-Road – O que é permitido e o que é proibido. Onde
é permitido fazer as práticas.

•
Maus tratos à animais domésticos e silvestres – abordar
todos os pontos pertencentes.
•
História ambiental de Fortaleza. Poderia ser uma série
de vídeos curtos de 5 a 10 minutos. 1 - Como a cidade era verde?
O que fez ela mudar? Como fomos interagindo com as espécies
nativas e como fomos nos desenvolvendo na construção da
cidade?
•
Uma série de vídeos explicando o que é o Plano Diretor
de uma cidade para falar de atuações possíveis da população civil
perante esse documento.
•
Produzir
e
divulgar,
de
forma
permanente,
conhecimentos científicos quanto às causas, impactos e
alternativas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas,
considerando os conhecimentos tradicionais.
Proposta 133. Criação do projeto Trilhas de Fortaleza. Tendo
as Unidades de Conservação determinadas no município, a
proposta objetiva aproveitar essas localidades para desenvolver e
impulsionar a cultura da preservação ambiental em nossa cidade,
com o uso de trilhas educativas. O projeto incluiria a criação de
portal na internet com o mapeamento interativo de todas as
trilhas da cidade de Fortaleza, permitindo clicar em cada uma
para receber mais informações como tamanho, dificuldade,
ecologia, segurança etc. Delimitar trilhas de menor impacto
ambiental possível no habitat natural dos animais, e organizar
passeios e excursões entre as escolas públicas e privadas do
estado, para fomentar a educação ambiental nas crianças e
jovens. Organização de expedições científicas para o público
acadêmico do estado. Todo esse projeto deve ser executado
em íntimo diálogo com as comunidades que vivem no entorno
das trilhas, em especial as comunidades tradicionais como da
Boca da Barra da Sabiaguaba e da Casa de Farinha.
Proposta 134. Tornar obrigatório que se leve em
consideração as mudanças climáticas, por meio de
instrumento jurídico adequado, em decisões públicas sobre
políticas, planos, programas e projetos.
Proposta 135. Incentivar, valorizar, viabilizar e fomentar a
participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais
nos processos de Educação e nas decisões que impactam o
meio ambiente do município e a qualidade de vida de todos
os seres, assegurando cadeira nos espaços colegiados de
gestão e deliberação ambiental.
Proposta 136. Garantir que a Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental – CIEA, já existente em nossa cidade,
garanta assento para os mais diversos atores que
protagonizam iniciativas de educação ambiental, o que passa
pela necessidade de conexão, interligação e articulação de
todas as iniciativas e forças ativas e comprometidas com a
educação ambiental, dos diversos segmentos da sociedade
(por exemplo: universidades e centros de pesquisa; setores da
mídia; órgãos de classe; setores patronais; setores sindicais;
ONGs; associações; coletivos de juventude; etc).
Proposta 137. Propor a criação do Selo de Escola
Municipal Sustentável, Incentivando que escolas municipais
adotem soluções sustentáveis para seu funcionamento, como
o uso de energia solar, se espelhando na lei estadual
038/2017, que cria o Selo Escola Sustentável, de iniciativa das
secretarias estaduais da Educação (Seduc) e do Meio
Ambiente (Sema). O objetivo é fomentar a consciência e o
engajamento da comunidade escolar em relação ao uso
racional dos recursos públicos e naturais. O Selo – que terá
validade de três anos – será atribuído a partir do julgamento
do Comitê Gestor composto por servidores da Seuma, SME,
representantes das Comissões de Educação e Meio Ambiente

da Câmara Municipal e representantes de demais conselhos com
conexão direta com o tema, que premiará os estabelecimentos
melhor classificados. O Comitê pautará sua decisão a partir de
vários critérios, tais como uso de materiais sustentáveis, gestão
eficiente da água, uso de energias limpas, práticas de respeito ao
patrimônio cultural e ecossistemas locais, práticas de promoção
dos direitos humanos e promoção do conhecimento das
condições do bioma e clima locais.
Proposta 138. Defender a ampliação dos cursos de
capacitação de professores em educação ambiental a ser ofertada
de maneira regular pela Prefeitura de Fortaleza a partir da
Secretaria Municipal de Educação do município.
Proposta 139. Construir uma metodologia de monitoramento
dos resultados da aplicação dos princípios da educação ambiental
no âmbito do ensino formal e não formal, promovendo também
ações que incentivem e acompanhem a difusão de indicadores de
qualidade da educação ambiental, auxiliando na transparência da
informação no exercício do controle social sobre a gestão
ambiental pública.
Proposta 140. Incluir dentre as temáticas transversais
trabalhadas no currículo de educação básica a questão da
emergência climática de forma a incentivar os membros da
comunidade escolar (professores, alunos, funcionários e pais) a
discutirem sobre os impactos locais e necessidade de adaptação
e a se tornarem agentes transformadores da realidade.
Proposta 141. Articular a criação de um plano intersetorial de
educação ambiental para a promoção da agroecologia, a ser
gerido pela SEUMA em conjunto com a Secretaria Municipal de
Educação do município, integrando ações educativas de forma a
gerar integração entre campo e cidade, produtor e consumidor, e
incentivando a produção de alimentos saudáveis para a
população de forma sustentável e solidária, valorizando a cultura
local.
Proposta 142. Implementar um programa de educação
alimentar nas escolas públicas, interdisciplinar, inserido em todos
os conteúdos ensinados.
Proposta 143. Defender que as escolas municipais promovam
iniciativas de agroecologia urbana articulando toda a comunidade
escolar, com reuniões, palestras e oficinas para formação de
grupos com ação prática, como, por exemplo, oficinas de cultivo
de hortaliças convencionais e PANCs, compostagem etc.
Objetivando-se assim, promover a conscientização ambiental
através da agroecologia. Com essa política objetiva-se também
ressignificar lugares ociosos, produzir alimentos orgânicos,
formar uma farmácia viva e prestar um serviço ambiental à
cidade. Esses espaços devem ser utilizados para promover
educação ambiental, mostrar à população a importância dos
pequenos produtores e da agroecologia, conscientizar sobre os
problemas ambientais causados por nosso consumismo e
informar como mitigar esses impactos com ações diárias.
Proposta 144. Propor a inclusão da Semana do Milênio à
agenda municipal, objetivando popularizar os objetivos do milênio
estabelecidos pela ONU em 2000, em que escolas públicas
municipais e particulares, estas últimas através de adesão,
participarão com projetos, debates, seminários e painéis de um
fórum de educação ambiental, cultura maker, cultura em que as
pessoas são capazes de fabricar, construir, reparar e alterar
objetos dos mais variados tipos e empreendedorismo ambiental.
Proposta 145. Defender a criação de um centro de
Permacultura em cada Regional para ser centro de educação e
formação
dos
saberes
permaculturais
nas
novas

construções/reformas da comunidades e bairros, capacitando as
comunidades para a produção de Bacias de Evapotranspiração,
forno solar, purificação da água, reaproveitamento de águas
cinzas, círculo de bananeira, espirais de erva, compostagem,
agroecologia e outras ferramentas de transformação.
Proposta 146. Defender a criação do Pedal Verde, programa
cultural de percurso ciclístico por parques, hortos, com plantios,
distribuição de sementes e atividades de sensibilização ambiental.
Proposta 147. Criação do projeto “Bebê Árvore”: Organizar
parcerias com maternidades públicas e privadas para implantação
do projeto de oferecer uma árvore para cada nascido. A muda
seria disponibilizada à nova família, que teria a responsabilidade
de plantar a árvore e garantir o seu desenvolvimento. Caso não
fosse possível, a nova família poderia destinar a muda para que o
projeto se encarregue de realizar o plantio e o desenvolvimento
da árvore. Esse projeto objetiva plantar, por anos, cerca de 40 mil
mudas, mesmo número aproximado de nascimentos por ano em
Fortaleza.
Proposta 148. Propor lei de Reciclados para as Escolas
Públicas Municipais, de forma a estabelecer a obrigatoriedade
da adoção de papel reciclado para a impressão de livros,
cadernos e demais materiais utilizados nas escolas. Na
efetivação da lei deve ser estimulada a parceria do serviço
público com empresas ou cooperativas locais que prestem
esse serviço, objetivando incentivar e dar sustentabilidade aos
recicladores regionais).
Proposta 149. Propor lei Escola sem Plástico para as
escolas municipais, proibindo a compra e a utilização de
canudos, sacolas, copos, talheres e demais materiais plásticos
de uso único que possam ser substituídos por equivalente
reutilizável.
Proposta 150. Defender a adição de temas inclusivos ao
material didático e ao plano pedagógico que façam referência
à juventude indígena e negra, valorizando e despertando o
olhar para essas pessoas e levantando, de forma crítica, a
cultura de preconceito que se impõe sobre elas.
Proposta 151. Defender a adição de temas ao material
didático e ao plano pedagógico que valorizem a as mulheres e
as meninas e que questionem a cultura machista que se
manifesta nos direitos civis, nos relacionamentos pessoais e
nas diversas formas de assédio.
Proposta 152. Defender a adição de temas inclusivos ao
material didático e ao plano pedagógico que façam referência
à população LGBTQIA+, valorizando e despertando o olhar
para essas pessoas e levantando, de forma crítica, a cultura de
preconceito que se impõe sobre elas.
Proposta 153. Defender a adição de temas inclusivos ao
material didático e ao plano pedagógico que façam referência
às pessoas com deficiência, valorizando e despertando o olhar
para essas pessoas e levantando, de forma crítica, a cultura de
preconceito e invisibilização que se impõe sobre elas, além de
elencar e reforçar os desafios a serem enfrentados para
construção de uma sociedade inclusiva.
Proposta 154. Defender a adição de temas e a capacitação
do corpo docente para o ensino do método científico nas
escolas públicas, seguindo um plano pedagógico integrado,
desde o primeiro até o nono ano do ensino fundamental.

Proposta 155. Defender reformas, construções e
treinamentos de capacitação ao corpo discente e funcionários que
visem a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência ao
ensino público, tanto discentes quanto docentes e funcionários.
Proposta 156. Defender o investimento em estruturas,
equipamentos, metodologias e contratações que objetivem
amparar crianças da periferia às escolas, buscando mitigar os
impactos das suas condições sociais no acesso e no desempenho
escolar.
Proposta 157. Indicar a criação de um programa de
profissionalização para ex-presidiários ou menores infratores
apreendidos, com cursos sobre conservação e meio ambiente
(reciclagem, jardinagem de áreas privadas e públicas, forma
correta de executar podas de árvores, trabalhos auxiliares
relacionados à conservação, etc) com o propósito de oferecer um
direcionamento cidadão às pessoas em situação de exclusão
social, para que possam ter oportunidades de profissionalismo e
para que saiam do contexto violento das periferias e favelas.

para que seja dada uma oportunidade inicial de práticas
estudantis.

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,

Proposta 167. Propor Lei da Acolhida da Diversidade,
oferecendo incentivo fiscal para Iniciativas de criação e
manutenção de casas voltadas ao acolhimento da população
LGBTQIA+, como a iniciativa da Casa Transformar, que não só
oferece moradia, como ajuda psicológica, profissional e aulas de
dança, gratuitamente.
Proposta 168. Defender projetos de capacitação profissional
e geração de empregos/renda voltados para a população
LGBTQIA+, com um destaque para a população trans,
especialmente marginalizada.
Proposta 169. Defender a criação de núcleos de assistência a
vítimas de violência voltados para atender a população LGBTQIA+,
assim como já existem núcleos voltados à assistência de mulheres
vítimas de violência.
Proposta 170. Apoiar a criação de delegacia especializada em
crimes de LGBTfobia, com profissionais qualificados para atender
as vítimas e dar suporte a essa demanda que se destaca no Ceará,
o segundo estado que mais assassina pessoas trans do Brasil.

Proposta 171. Defender a criação do ‘’Cine Itinerante Ser
Fortaleza’’, com eixos temáticos a cada mês, valorizando a
produção local, contemplando as diversas formas de ser em nossa
cidade, trazendo, assim, a diversidade de identidades, de relações
sociais, relações com o ambiente, com o patrimônio e com nossas
memórias. Ter como princípio desse projeto o combate à
discriminação, ao preconceito e à intolerância. Incentivo às
produções realizadas pelos próprios setores ainda marginalizados
da população, assim como a sua divulgação, em diálogo direto
com a sociedade.
Proposta 172. Defender a Criação de uma Orquestra
Sinfônica do Ceará, pauta há muito levantada pela classe artística
de Fortaleza e do Estado.
Proposta 173. Defender junto à classe artística a Criação de
uma Escola Municipal de Música que contemple as áreas de
instrumento de Cordas, sopro, voz e percussão.
Proposta 174. Defender a ampliação de espaços culturais
para atividades gratuitas de artistas, assim como a abertura de
uma maior programação com eventos gratuitos para o público;
Proposta 175. Propor a Lei do Caminho Livre à Arte,
oferecendo passe livre para crianças e jovens da rede pública em
seus percursos para a participação de eventos culturais na cidade,
mediante exibição de documento específico;

•
Oferecer o direito à garantia de 2 folgas ao trabalho
regular de um brigadista voluntário caso ele seja convocado para
alguma ação: uma para o dia de ação e outra para descanso;
Proposta 176. Propor emenda à Lei Complementar Nº 255, de
11 de julho de 2018, devolvendo ao Fundo de Defesa do Meio
Ambiente a sua função inicial, sem permitir que o dinheiro da
conservação seja utilizado para reformas urbanas e para custeio
de material da SEUMA.
Proposta 177. Fiscalizar e cobrar transparência da PMF sobre
os recursos e investimentos do FUNDEMA – Fundo de Defesa do
Meio Ambiente.
Proposta 178. Propor emenda à Lei Complementar Nº 255, de
11 de julho de 2018, obrigando um montante do FUNDEMA a ser
investido especificamente para as unidades de conservação
municipais.
Proposta 179. Defender que o Zoológico Municipal Sargento
Prata seja convertido, adaptado ou expandido em um Centro de
Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, otimizando a
estrutura também para a educação ambiental e solucionando um
problema profundo de desamparo para a fauna silvestre que
existe hoje em Fortaleza.
Proposta 180. Defender a construção de um Centro de Apoio
(quarentenário) para as tartarugas resgatadas em Fortaleza,
equipado com tanques, estrutura veterinária, profissionais da
biologia e da veterinária contratados e espaço para educação
ambiental.
Proposta 181. Indicar a criação de uma coordenadoria da
SEUMA responsável pela implementação da gestão das UCs, hoje
abandonadas, aplicando o plano de manejo e integrando a
participação do conselho gestor.
Proposta 182. Cobrar intensamente da PMF a elaboração dos
planos de manejo para todas as unidades de conservação
municipais, com seus respectivos conselhos gestores nomeados e
atuantes.
Proposta 183. Cobrar da PMF a elaboração dos inventários
faunístico e florístico do município, rica ferramenta de educação
ambiental e fomento de pesquisas, hoje negligenciado e
inexistente.
Proposta 184. Defender a criação de uma Gestão Pública de
Brigadistas de Fortaleza dentro da Prefeitura: Criação do “CGDCM:
Conselho Gestor da Brigada Civil Municipal para Controle de
Desmatamento e Queimadas” que deverá:
•
Trabalhar em união ao Corpo de Bombeiros do Estado e
ao IBAMA;
•
Regular a gestão de equipamentos de EPI e de combate
a incêndios que auxiliem os brigadistas;
•
Distribuir
equipamentos
aos
recém-formados
brigadistas para combate a incêndios florestais;
•
Distribuir bolsas para o Curso de Formação de Brigadas
de Combate a Incêndios Florestais - Para Brigadas Voluntárias Direcionado ao público interessado de baixa renda, ou em perigo
social, para ex-presidiários ou menores apreendidos, juventude
negra e indígena;
•
Gerenciar e regular da criação de “Bases de Apoio”
(pequenos depósitos) em áreas de preservação ambiental ou
próximo à essas áreas sujeitas à queimadas. Nessas bases de
apoio haveria equipamentos que auxiliam os brigadistas no
combate aos incêndios;

Regular o sistema de gratificação aos Brigadistas
Voluntários: Apesar de não receberem remuneração, seria útil e
relevante que estes fossem gratificados de outras formas para
que exista incentivo e motivação em exercer a função de forma
voluntária. Algumas formas poderão ser: Isenções fiscais (redução
de algumas taxas) nas contas de água ou luz; Oferecimento de
incentivos culturais e sociais (Vale-cultura / Vale Cesta-básica);
Isenções fiscais/redução de algumas taxas de impostos como IPTU
ou IPVA e emissão de certificados de prestação de serviço à
sociedade e à natureza.
Proposta 185. Lançamento de campanha ‘’agosto cinza’’ de
prevenção ao incêndio e queimadas no período da seca. A
indicação dessa campanha deve ser feita à PMF, mas também
deve ser mobilizada junto a ONGs e instituições privadas,
buscando a maior capilaridade e efetividade na prevenção aos
incêndios nos períodos de agosto a dezembro.
Proposta 186. Defender a ‘’Solarização Comunitária’’ com
a indicação de programas e pacotes de incentivo para
microgeração de energia solar a partir da instalação de
módulos fotovoltaicos em conjuntos habitacionais, centros
comunitários e domicílios, esses últimos podendo ser
agrupados para compartilhar um mesmo conversor. Essa
iniciativa garantirá economia e sustentabilidade para
comunidades em situação de vulnerabilidade.
Proposta 187. Defender e articular a instalação de
módulos fotovoltaicas em todos os prédios públicos em que
haja viabilidade, visando a autossuficiência energética integral
desses órgãos;
Proposta 188. Defender a criação da Unidade de
Conservação Estadual da Lagoa da Precabura, e, caso não haja
interesse por parte do Estado, apresentar projeto de lei
municipal criando a UC municipal da Lagoa da Precabura em
Fortaleza e fazer gestões junto ao município de Eusébio para
que esse município vizinho crie unidade de conservação
análoga na área da lagoa e do seu entorno que esteja dentro
da poligonal do Eusébio, de forma a proteger definitivamente
a maior lagoa de Fortaleza.
Proposta 189. Propor a Lei de Proteção à fauna e flora
nativa, desestimulando a presença de espécies exóticas em
unidades de conservação, Zonas de Preservação Ambiental e
demais áreas vegetadas de relevância para a manutenção da
fauna e da flora de Fortaleza.
Proposta 190. Propor o tombamento do Gato-do-mato
(Leopardus tigrinus) como patrimônio natural de Fortaleza,
considerando a presença desse animal ameaçado de extinção
no município e o grave cenário de devastação do seu habitat.
Proposta 191. Propor o ‘’Dia da Fauna Nativa’’ para ser
inserido no calendário municipal e chamar atenção da cidade
para a importância de protegermos as nossas espécies de
animais nativos.
Proposta 192. Propor a criação da Unidade de
Conservação do Refúgio da Vida Silvestre das Tartarugas de
Fortaleza, abrangendo área desde a faixa de areia em que as
tartarugas desovam no município até o Parque Estadual
Marinho da Pedra da Risca do Meio, objetivando garantir a

proteção do território dessas espécies ameaçadas de extinção.
Proposta 193. Apoiar o Projeto de Lei de Iniciativa Popular
para a criação da Unidade de Conservação do Parque das Dunas
do Cocó da campanha ‘’Fortaleza pelas Dunas’’.
Proposta 194. Propor a criação legal de corredores verdes no
município, conectando as unidades de conservação com uma ‘’teia
verde’’ na cidade.
Proposta 195. Propor a criação de Áreas de Relevante
Interesse Ecológico (ARIEs) em todos os campos de dunas
remanescentes ainda não protegidos pela poligonal do Parque
Estadual do Cocó ou do Parque Natural Municipal de Dunas da
Sabiaguaba.
Proposta 196. Propor, no debate da revisão do Plano Diretor
de Fortaleza, a criação de Zona de Preservação Ambiental na ARIE
das Dunas do Cocó, as Dunas da Cidade 2000, as Dunas da Praia
do Futuro e as dunas da Sabiaguaba ainda sem proteção de
unidades de conservação
Proposta 197. Defender a gestão dos canais hídricos que
conectam as lagoas e os açudes, como na comunidade da Bela
Vista, em que há uma situação de conversão dos canais em
esgoto. Junto à PMF, trabalhar objetivando dar vida e saúde mais
uma vez a esses sistemas.
Proposta 198. Propor a Lei Lagoa Verde para estabelecer
coeficiente de arborização proporcional ao perímetro das lagoas.
Proposta 199. Propor a Lei Lagoa Azul, imputando multa
severa para infrações administrativas ambientais quando estas
impactarem lagoas no município de Fortaleza.
Proposta 200. Propor a Lei dos Riachos para imputar multa
severa para infrações administrativas ambientais quanto estas
ocorrerem impactando negativamente algum riacho de Fortaleza
Proposta 201. Defender o retorno da balneabilidade das
lagoas objetivando devolver o banho de lagoa ao fortalezense
como política de preservação e valorização das lagoas.

