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Prezada Clara, boa tarde! Você solicitou informações sobre alguns pontos do discurso do prefeito Roberto
Cláudio feito no momento da posse para este segundo mandato. Seguem as respostas. Fico à disposição
para eventuais dúvidas. Atenciosamente,
Lucirene Maciel - gestora da célula de jornalismo da Coordenadoria de Comunicação Social
Prefeitura Municipal de Fortaleza
(85) 99909.6136/(85) 3201.3762

SAÚDE
Todos os 84 medicamentos prioritários da rede de Atenção Primária estão garantidos nas 110
farmácias dos Postos de Saúde de Fortaleza e nas cinco Centrais de Distribuição de Medicamentos
localizadas nos Terminais de Ônibus já instaladas, para que o sistema dê suporte no abastecimento
da rede de farmácias. Este equipamento funciona como apoio às farmácias dos postos de saúde e
tem como propósito justamente reforçar o abastecimento regular e acesso da população aos os
medicamentos prioritários.
O usuário só precisa ir à Central, caso não receba o medicamento no posto de saúde. Caso não
encontre na farmácia da unidade algum dos medicamentos da lista prioritária, fornecidos pelo
Município, será orientado e encaminhado para recebê-lo na Central de Distribuição de
Medicamentos no Terminal, conforme sua escolha no ato da reserva. O medicamento ficará
reservado para o paciente na Central por um período de dois dias úteis. Ainda este ano, serão
implantadas mais duas Centrais de Distribuição de Medicamentos.
URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Áreas Verdes
Primeiramente devemos falar de Política Pública, de estratégias para que Fortaleza possa ser uma
cidade com a qualidade ambiental desejada pelos seus cidadãos. Nesta perspectiva, a Prefeitura de
Fortaleza apresentou à cidade, por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA),
em 2014, sua política ambiental. Uma política que tem como resultado a implantação de uma Rede
de Sistemas Naturais na cidade, a partir de uma única premissa: a integração do ambiente natural,
ambiente construído e sociedade. A Política Ambiental de Fortaleza contempla quatro
componentes: Água, Áreas Verdes, Controle da Poluição e Biodiversidade. Estes componentes são
trabalhados a partir de três eixos: Planejamento e Gestão dos Sistemas Naturais, Sustentabilidade e
Educação Ambiental.
Em relação às áreas verdes, logo em 2014, a Prefeitura de Fortaleza criou e regulamentou 21
Parques: Parque Rachel de Queiroz, Rio Branco, Parreão, Adahil Barreto, Guararapes, Parque da
Liberdade (Cidade da Criança), Parque do Itaperí, Parque Pajeú, Parquedas
Iguanas, Parque Riacho Maceió e Parque das Lagoas de Fortaleza (Parangaba, Porangabussu,
Messejana, Maria Vieira, Itaperoaba, Mondubim, Opaia, Lago Jacarey, Catão, Maraponga, Papicu
e Passaré).
Outro Programa importante é o Adoção de Praças e Áreas Verdes, coordenado pela SEUMA, em
parceria com as Secretarias Regionais, e que atualmente contempla 130 praças e áreas verdes
adotadas. Destes espaços, 20 são áreas verdes. Um dos exemplos é o Parque das Iguanas,
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localizado no Parque Manibura, adotado pela Associação de Proteção Ambiental ao Parque das
Iguanas.
Outra novidade é a requalificação do Parque Rachel de Queiroz, que será um atrativo para a zona
Oeste de Fortaleza, com a expansão dos logradouros públicos, melhorias nos espaços urbanos,
preservando a paisagem e protegendo bacias hidrográficas fragilizadas pela ocupação indevida.
O Parque possui área aproximada de 255 hectares, determinada em 15 trechos.
Por meio do Programa Adoção de Praças e Áreas Verdes, em 2015, foi entregue o trecho quatro do
Parque Raquel de Queiroz, totalmente requalificado. O lugar ganhou quadra de futebol de areia,
playground, academia ao ar livre, bancos, pista para cooper e caminhadas, área para
andar de bicicletas, arborização e paisagismo. Ainda em 2015, a Prefeitura também entregou a
Lagoa do Alagadiço, o trecho três do Parque. Em 2016, mais um trecho do Parque foi inaugurado,
o Polo da Sargento Hermínio. Em breve serão iniciadas as obras de intervenção que compreendem
o trecho seis, por trás do Colégio Santa Isabel. A execução da totalidade do
Parque Rachel de Queiroz está prevista com recursos externos do Banco Mundial. Os projetos
executivos para implantação do Parque estão finalizados, aguardando apenas a aprovação do
financiamento na esfera Federal.
Mercados
Mercado Cultural dos Pinhões
A Prefeitura de Fortaleza inaugurou no dia 26 de julho, o Mercado Cultural dos Pinhões, que
possui 18 boxes de alimentação e está sediando eventos gastronômicos e culturais de Fortaleza. O
novo equipamento, junto ao Mercado dos Pinhões, vem consolidando-se num Polo Cultural e
Gastronômico de Fortaleza como um ponto de referência da comida cearense, com festivais
gastronômicos temáticos junto à programação cultural regular.
O Mercado Cultural dos Pinhões recebeu investimento de R$ 297.078.08 e, em dois andares, conta
com 18 boxes, área de convivência, administração, banheiros e plataforma de elevador para
deficientes. A obra contou ainda com novos revestimentos e pavimentações, incluindo itens de
acessibilidade.
Areninhas
Neste ano de 2017, foram inauguradas três novas Areninhas e outras 15 estão em construção.
Conjunto São Bernardo (Messejana)
A nova Areninha, que homenageará o desportista Luís Roberto da Silva Colares, recebeu grama
sintética, arquibancadas, depósito, vestiários com bebedouro coletivo e acessibilidade. O entorno
do campo também foi requalificado e ganhou iluminação pública com luz branca, parque infantil,
bancos, quadra de vôlei e uma área recreativa para diversas atividades. O investimento foi de R$
1,8 milhão, sendo que R$ 1,2 milhão foi oriundo da Prefeitura e R$ 627 mil do Governo do
Estado, por meio da Secretaria das Cidades.
O projeto Areninhas está urbanizando e requalificando campos de futebol em bairros com alto
índice de vulnerabilidade social. O objetivo é entregar para a população equipamentos esportivos
de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de
convivência, lazer e formação cidadã. Para isso, nas novas Areninhas também são implantados
núcleos de projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel).
Planalto Ayrton Senna
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A nova Areninha, instalada no antigo campo do Vila Nova, recebeu grama sintética, novas redes
de proteção, alambrado, iluminação, arquibancadas, depósito, vestiários, acessibilidade e
paisagismo. O entorno do campo também foi requalificado e ganhou iluminação pública com luz
branca, parque infantil e bancos, transformando-se em uma área recreativa para diversas
atividades. O investimento conjunto da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, por meio
da Secretaria das Cidades, foi de R$ 1,432 milhão.
O equipamento inaugurado terá um impacto social para toda a região do Planalto Ayrton Senna,
contemplando também os moradores do Mondubim, José Walter e Parque Presidente Vargas.
Granja Lisboa
Custando R$ 1,7 milhão, o equipamento recebeu grama sintética, novas redes de proteção,
alambrado, iluminação, arquibancadas, depósito, vestiários, acessibilidade e paisagismo. O
entorno do campo também foi requalificado e ganhou iluminação pública com luz branca, parque
infantil e bancos.
A Areninha se chamará Luiz de Assis Barros, em homenagem a um dos primeiros moradores do
bairro Bom Jardim e demonstrou, logo no primeiro ano na Capital, ser um grande entusiasta do
futebol. Fundou, em 1969, o Granja Lisboa Atlético Clube, primeiro time de futebol da região.
Praças/ Espaços Públicos
Foram entregues as praças Raimundo de Araújo Cabral (Messejana), Praça do Jardim União II
(Passaré), Praça Santa Maria (Parque Santa Maria), Praça 1º de Maio (Parque Dois Irmãos), Praça
da Paróquia São José (Lagoa Redonda), Praça das Mangueiras (Parque Manibura), Complexo de
Lazer do Residencial Alameda das Palmeiras (Ancuri), Praça Gerly Albuquerque (Jangurussu),
Praça do Conjunto João Paulo II (Barroso), Praça da Juventude Genésio Queiroz (Edson
Queiroz); São Francisco das Chagas (Antônio Bezerra); além de cinco praças no Bairro Vicente
Pinzón (Horizonte, Narcisa Borges, Castelo Encantado, Ayrton Senna, Albacora, Beijupirá e
Cioba); o Largo Murilo Albuquerque Sá (Luciano Cavalcante), o Polo de Lazer do Álvaro Weyne
e o Complexo Esportivo Maravilha (Bairro de Fátima).
EDUCAÇÃO
1. Quantas vagas em tempo integral a SME oferecia em janeiro deste ano?
A rede municipal de ensino de Fortaleza encerrou o ano letivo de 2016 com cerca de 46 mil alunos
atendidos no tempo integral, distribuídos em Centros de Educação Infantil, Escolas de Tempo
Integral (1º ao 5º e 6º ao 9º) e nos programas de ampliação da jornada escolar (explicado abaixo).
2. Quantas vagas em tempo integral são oferecidas no atual momento?
Atualmente, são cerca de 64 mil alunos com atendimento em tempo integral, entre Centros de
Educação Infantil, Escolas de Tempo Integral (1º ao 5º e 6º ao 9º) e nos programas de ampliação
da jornada escolar. Esse número corresponde a mais de 30% do atendimento na rede municipal e
indica expansão de 38,7% no tempo integral em relação a 2016.
3. Qual o número de vagas em meio período oferecido pela rede?
São aproximadamente 146 mil alunos atendidos, entre Educação Infantil (turmas com atendimento
parcial), Ensino Fundamental (escolas de tempo regular) e Educação de Jovens e Adultos.
4. Qual o número total de vagas (integral e meio período) oferecido pelo SME?
A rede municipal de ensino de Fortaleza possui cerca de 210 mil alunos matriculados, entre
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atendimento integral e parcial. Uma das metas da gestão Roberto Cláudio é a ampliação da oferta
de vagas no período integral. Atualmente, o parque escolar dispõe de 21 Escolas de Tempo
Integral (em 2013, não existia nenhuma); 150 Centros de Educação Infantil (em 2012, eram 90) e
86 creches conveniadas (em 2012, a rede contava com 48).
Programas de ampliação da jornada escolar
O Projeto Integração possibilita aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza
desenvolver, no contraturno escolar, nos Cucas, Clubes Sociais de Fortaleza e 23º Batalhão de
Caçadores, atividades esportivas e de formação cultural, cursos de português e matemática, dentre
outras ações oferecidas. Além disso, os estudantes têm direito a três refeições diárias e transporte.
Em 2017, 1.000 alunos estão sendo atendidos pelo projeto.
O programa Pró-Técnico é mais uma alternativa de estudos sistemáticos de reforço escolar,
complementação dos estudos e de avanços nas diversas disciplinas do currículo escolar dos alunos
do 9º ano. O programa vem transformando a vida dos alunos ao ingressarem no ensino médio e/ou
técnico integrado e profissionalizante, tanto nos cursos ofertados pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), como nos demais da Rede Estadual, entre
outros da iniciativa particular e/ou comunitária. Os participantes têm direito a três refeições diárias
e transporte. Em 2017, 1.600 alunos estão sendo atendidos pelo programa.
E o programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela
Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo
melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. É executado por meio do
acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de
atividades nos campos de artes/cultura, esporte/lazer e educação patrimonial. Este ano, para
reforçar as ações contra o mosquito Aedes Aegypti, o município de Fortaleza incluiu como
atividade complementar obrigatória, dentro da educação patrimonial, a discussão da temática de
prevenção e combate às arboviroses. Em 2017, 41.400 alunos estão sendo atendidos pelo
programa.
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