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Apresentação

Este caderno reúne informações sobre um dos territórios que compõem a cidade de Fortale-
za. Ele deverá servir, entre outras utilidades, para auxiliar na elaboração de uma Agenda para o 
desenvolvimento sustentável deste território.

Isso faz parte do que foi proposto pelo Plano Fortaleza 2040 para contribuir na transforma-
ção de Fortaleza em uma cidade mais acolhedora, justa e com oportunidades para todos os seus 
moradores.

De acordo com este Plano, cada território da Cidade deverá elaborar, de maneira comparti-
lhada entre as suas comunidades e o poder público, e acompanhar a implementação de agendas 
territoriais que permitam executar as ações propostas pelo Fortaleza 2040.

Para isso, foi realizada uma consulta, durante o ano de 2018, objetivando identificar os terri-
tórios existentes. Atualizou-se, assim, um total de 39 territórios, para os quais se propõe o fun-
cionamento permanente de um Fórum que aproxime as comunidades do poder público municipal 
em um permanente diálogo, fortalecendo, desse modo, a governança territorial em Fortaleza. 

Por agendas territoriais considera-se um conjunto de estratégias voltadas para o desenvol-
vimento de cada território, pactuadas entre as comunidades e o poder público, reunindo ações de 
curto, médio e longo prazo.

A sua elaboração nasce de uma análise da atual situação do território, apropriando-se das 
informações disponibilizadas pelo setor público (o que já existe e o que se planeja para o territó-
rio), e avaliando as suficiências e as carências de modo a identificar as ações prioritárias para o 
desenvolvimento territorial.

Este trabalho está sendo realizado pela Prefeitura de Fortaleza, desenvolvido pelas atuais 
Secretarias Regionais, apoiado pela Coordenadoria Especial de Participação Social (Ceps) e arti-
culado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).
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CARLITO PAMPLONA - JACARECANGA

ALGUMAS  INFORMAÇÕES  SOBRE  O  TERRITÓRIO

 Fonte: Iplanfor, 2018
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 1 - ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS

Território   formado  pelos  bairros  Carlito Pamplona e Jacarecanga:

Carlito Pamplona Jacarecanga Total

Domicílios Particulares Permanentes 8.860 4.485 13.345

População Residente 29.076 14.204 43.280

População Homens 13.596 6.472 20.068

População Mulheres 15.480 7.732 23.212

Razão de Dependência Jovens 32.4% 28.8% -

Razão de Dependência Idosos 9.4% 14% -

Razão de Dependência Total 41.8% 42.8% -

Índice de Envelhecimento 28.9% 48.5% -

Razão de Masculino x Feminino 87.8% 83.7% -

Razão Crianças-Mulheres 26.9% 23.5% -

Média de moradores por Domicílios 3.5 3.3 -

Proporção de domicílios ocupados 93.9% 93.1% -

Proporção de domicílios não ocupados 6.1% 6.9% -
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2 - EQUIPAMENTOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  EXISTENTES
No  território  estão  situados  os  equipamentos  públicos  municipais  descritos  na  tabela  

abaixo.  
Um  primeiro  exercício  do  Fórum  poderá  ser  uma  avaliação  do  estágio  atual  do  seu  

funcionamento – se  está  funcionando  de  forma  satisfatória  ou  não.  Em  caso  de  resposta  
negativa,  poderia  ser  feita  uma  breve  avaliação  de  quais  as  causas  disso.

Carlito Pamplona
Equipamentos Endereço

Centro de Educação Infantil Tertuliano Cambraia Rua Monsenhor Rosa, 947

Escola de Tempo Parcial Hilberto Silva Av. Presidente Castelo Branco, 2973

Escola de Tempo Parcial Tertuliano Cambraia Rua Monsenhor Rosa, 947

Praça Desportista Pedro H. Linhares Rua Coelho da Fonseca /Rua Ana Facó

Praça Desportista Pedro H. Linhares Av Francisco Sá / Av Pasteur

Praça do Chafariz Rua Barão do Crato / Rua Cap Nestor Góes

Praça Ironte Rua Pedro Clemente

Praça Miguel Ângelo Figueiredo Av Francisco Sá / Av Pasteur

Jacarecanga
Equipamentos Endereço

Abrigo Institucional para Homens em Situação de 
Rua 

Av. Francisco Sá, 1833

Área Verde Rua Carneiro da Cunha / Rua Epifânio Leite

Casa da Infancia Rua Guilherme Rocha, 1503

Centro de Educação Infantil Lenira Jurema de Ma-
galhães

Rua Jacinto de Matos, 906

Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras Senedador Alencar, 1540

Colegio Militar do Corpo de Bombeiro Rua Adriano Martins, 436

Comdica Rua Guilherme Rocha, 1469

Conselho Tutelar I Rua Guilherme Rocha, 1070

Creche Conveniada Amadeu Barros Leal Av. Filomeno Gomes, 110

EEFM Sales Campos Rua Jacinto De Matos, 730

Escola De Tempo Parcial Secretário Paulo Petrola Rua Monsenhor Carneiro Da Cunha, 415

Praça Maria Luiza / Lisboa

Praça Carlos Jereissati Rua Com Luiz Ribeiro / Av José Bastos

Uaps Carlos Ribeiro Rua Jacinto Matos, 944. 
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3 - ASSENTAMENTOS  PRECÁRIOS  EXISTENTES  NO  TERRITÓRIO

Assentamentos  precários  são  aqueles  classificados  pelo  IBGE  como  aglomerados  cons-
tituídos  por  51  ou  mais  unidades  habitacionais  caracterizadas  pela  ausência  do  título  de  
propriedade  e que tenham pelo  menos  uma  das  características  a  seguir:  irregularidade  das  
vias  de  circulação  e  do  tamanho  e  forma  dos  lotes  e/ou  carência  de  serviços  públicos  es-
senciais  (como  coleta  de  lixo,  rede  de  esgoto,  rede  de  água,  energia  elétrica  e  iluminação  

pública).

RELAÇÃO  DOS  ASSENTAMENTOS  PRECÁRIOS  DO  TERRITÓRIO

Bairros Assentamentos precários

Carlito Pamplona Conjunto “Terra da União” 
Nossa Voz 
Olavo Andrade 
Dom Helder Câmara 
Socorro Abreu 
Machado Araújo 
Rua Lucas 
Travessa Olímpio Paiva 
Vila Caminha 
conjunto “Terra da União” 
Nossa Voz 
Olavo Andrade 
Dom Helder Câmara 
Socorro Abreu 
Machado Araújo 
Rua Lucas 
Travessa Olímpio Paiva 
Vila Caminha

Jacarecanga Stª Edwirges 
Morro do Ouro 
Mercado Velho 
Comunidade Tirol,  
Comunidade Rua Larga
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MAPA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO TERRITÓRIO

FONTE: Iplanfor, 2018
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Código da Linha Nome da Linha Código da Linha Nome da Linha
10 Icarai / Fortaleza (via Barra do Ceara) 92 Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema
31 Av. Borges de Melo I 101 Beira Rio
32 Av. Borges de Melo II 16 Cuca Barra/Papicu
42 Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu 366 Cumbuco - Beira Mar (via Barra do Ceará)
53 Cidade 2000/Sargento Herminio (STPC) 366 Cumbuco - Beira Mar (via Barra do Ceará)
54 Granja Lisboa/Goiabeiras (STPC) 16 Cuca Barra/Papicu
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro 101 Beira Rio
74 Antônio Bezerra/Unifor 52 Grande Circular II

102 Vila Sto Ant/Nsa Sra Graças 92 Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema
108 Santa Maria/Bezerra Menezes 11 Barra do Ceará/Cais do Porto (STPC)
110 Planalto das Goiabeiras 51 Grande Circular I
111 Jardim Iracema 11 Barra do Ceará/Cais do Porto (STPC)
112 Álvaro Weyne/Centro
114 Cj Nova Assunção/Fco Sá
115 Jardim Guanabara/Fco Sá
220 Av. Sargento Herminio

- Icaraí via Barra do Ceará

Código da Linha Nome da Linha Código da Linha Nome da Linha
10 Icarai / Fortaleza (via Barra do Ceara) 32 Av. Borges de Melo II
11 Sitios Novos / Fortaleza 42 Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu
32 Av. Borges de Melo II 70 Cuca Barra/Parangaba/Centro
42 Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu 102 Vila Sto Ant/Nsa Sra Graças
53 Cidade 2000/Sargento Herminio (STPC) 110 Planalto das Goiabeiras
54 Granja Lisboa/Goiabeiras (STPC) 112 Álvaro Weyne/Centro
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro 115 Jardim Guanabara/Fco Sá
74 Antônio Bezerra/Unifor 111 Jardim Iracema

102 Vila Sto Ant/Nsa Sra Graças 114 Cj Nova Assunção/Fco Sá
110 Planalto das Goiabeiras
111 Jardim Iracema
112 Álvaro Weyne/Centro
114 Cj Nova Assunção/Fco Sá
115 Jardim Guanabara/Fco Sá
201 Bezerra Menezes/Bairro Ellery
220 Av. Sargento Herminio

- Icaraí via Barra do Ceará

Av. Francisco Sá

Rua José Pinto do CarmoRua Carneiro da Cunha

Av. Presidente Humberto Castelo Branco

1

1

2

2

4

43

3

LINHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS
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4 - AÇÕES PROPOSTAS PELO FORTALEZA 2040

• Regulamentação e elaboração dos PIRF das Zeis
   
• Melhoria Habitacional das unidades situadas nos assentamentos precários urbanizados ou que 
serão alvo de urbanização 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 

• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 

• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 
 
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 
 
• Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital.  
 
• Ampliação dos Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS) para todos os bairros da capital 
cearense, visando ao controle social da qualidade dos serviços na área de Segurança Pública e 
contribuir para a mediação de conflitos  
 
• Apoio às  ações de comercializa¬ção (feiras, eventos, rodada de negócios etc.). 
 
• Criação de empreendimentos produtivos de coleta e recicla¬gem de materiais recicláveis. 
 
• Apoio à criação de empreen¬dimentos autogestionários de produção, comercialização e consu-
mo sustentáveis. 
 
• Promoção do acesso a mercados (realização de feiras, rodada de negócios e ações de  marke¬-
ting).  
 
• Estímulo à formalização de pequenos negócios. 
 
• Promoção de capacitação técnica e gerencial aos pequenos produtores de artesanato

0 Equidade territorial, social e econômica
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 Fonte: Iplanfor, 2018

O  Plano  Mestre  Urbanístico  proposto  pelo  Fortaleza  2040  propõe,   na  área  do  territó-
rio, a passagem do Corredor de Urbanização No. 3

Cidade conectada, acessível e justa1
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EIXO 3

 • Implantação de  Ambientes Científico-Tecnológicos criativos e lúdicos de Aprendizagem nas ins-
tituições educacionais municipais, privilegiando o laboratório e a experimentação.

• Garantia de condições satisfatórias na infraestrutura  de 100% das instituições educacionais e 
aquisição de equipamentos, materiais de apoio, recursos pedagógicos e livros para as bibliotecas, 
necessários ao eficiente funcionamento do parque escolar.  

 • Ampliação do atendimento em creches. 

 • Ampliação da rede física da educação infantil com a construção de 420 Centros de Educação 
Infantil (CEI).    

 • Adequação de 100% dos Centros de Educação Infantil garantindo a acessibilidade universal às 
crianças com deficiência.  

 • Criação e implantação em 100% das instituições educacionais de uma rede preventiva de prote-
ção à criança, em parceria com as famílias, poder público e sociedade.      

 • Implantação de ambientes de interatividade com o uso de tecnologias em 100% nos Centros de 
Educação Infantil.    

 • Implantação de ateliê em 100% das instituições de Educação Infantil como ambientes em que as 
crianças possam se expressar utilizando-se das mais diversas linguagens.  

 • Ampliação da oferta de escolas de tempo integral para 100% da demanda manifesta de 6 a 14 
anos.            

 • Ampliação do parque escolar da rede municipal de ensino de Fortaleza, com a construção de 
unidades escolares de ensino fundamental.

 • Reforma geral e ampliação (para atendimento da demanda) de 100% das unidades escolares de 
ensino fundamental da rede municipal. 

 • Construção e reforma de espaços poliesportivos e multifuncionais para atividades esportivas, 
artísticas e culturais, conforme necessidade.

 • Adequação arquitetônica de 100% das escolas de ensino fundamental garantindo acessibilidade 
às crianças com deficiência.  

 • Criação de ambiente de acolhimento para os filhos dos alunos em 100% das escolas de Educa-
ção de Jovens e Adultos - EJA.

 • Fortalecimento do protagonismo infantojuvenil, com a criação de câmaras infantojuvenis e grê-
mios e/ou outras organizações estudantis.

EIXO 2 - Vida

 • Implantação de brinquedotecas.

• Academias ao ar livre.
 
•  Construção de cachorródromos.

•  Mapeamento, monitoramento e apoio às atividades de esporte elazer oferecidas gratuitamente 
às comunidades. 

 • Implantação de espaços para a interação de crianças e adolescentes (praças, parques infantis, 
quadras, espaçoes culturais, multifuncionais).  

 • Articulação, fomento e fiscalização de parcerias entre a prefeitura e iniciativa privada para im-
plementação da Lei da Aprendizagem (inclusão no mundo do trabalho).

• Implantação de berçários nos Centros de Educação Infantil.

•  Construção de Praças da Juventude com conselhos de gestão.

• Criação de bibliotecas comunitárias por meio de editais.

• Calendário anual de eventos para idosos.  

Vida comunitária, acolhimento e bem estar2

Desenvolvimento da cultura e do conhecimento3
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 • Turismo.

EIXO 6

 • Implantação dos Fóruns Territoriais.

EIXO 5

 • Confecções (Polo de Confecções).

 • Economia do Mar.

 • Turismo.

EIXO 4
• Supressão de espécies invasoras.

• Educação ambiental.

• Incentivo à permacultura, agroecologia e agricultura orgânica.

• Controle de zoonoses.

• Estímulo à adoção de praças.

• Criação de linhas de transporte não poluentes.

• Aproveitamento econômico dos resíduos sólidos.

• Redução de perdas no sistema de abastecimento de água.

• Universalização da cobertura do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos.

• Incentivo à coleta seletiva.

• Eliminação dos pontos de lixo.

• Instalação de ecopontos.

• Ampliação da rede de drenagem.

 • Implantação de distritos de Cultura.

 • Dinamização de roteiros culturais.

 • Fomento às tradições culturais das comunidades.

 • Valorização do conhecimento sobre a memória dos bairros.

 • Requalificação do entorno de imóveis de relevância cultural.

 • Ampliação de qualificação de espaços públicos.

 • Criação de polos culturais inteligentes.

 • Ocupação de praças com ações de arte e cultura.

 • Fomento às atividades culturais de jovens artistas.

 • Agentes locais de inovação.

 • Apoio à expansão de banda larga de internet.

Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais4

Dinamização econômica e inclusão produtiva5

Governança municipal6
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5 - ALGUMAS  DEMANDAS  IDENTIFICADAS

Por  ocasião  do  ciclo  de  planejamento  participativo  de  2018,  foram  levantadas  as  se-
guintes  demandas  da  população  para  a  ação  do  Poder  Municipal:

Carlito Pamplona

•	 Creche para o bairro Carlito Pamplona, para que as mães possam deixar seus filhos.

•	 Construção de um equipamento público no bairro que possibilite jovens, adultos, ou idoso partici-
parem de forma gratuita, de cursos que possibilitem oportunidade profissional futuramente, agre-
gando o potencial e conhecimento de cada.

•	 Implantação de um projeto ou ação continuada (pais e participação em sala de aula, para que seja 
possível o acompanhamento de forma mais participativa daqueles pais que desejarem fazer parte 
do rendimento dos seus filhos dentro da sala de aula, uma forma de ajuda mútua.

•	 Capacitação de professores do setor público em especialização para psicopedagogia.

•	 Ônibus escolar para levar as crianças para a creche. 

•	 Interprete para caso de alunos surdos e mudos e para os próprios alunos aprenderem, pois preci-
sarão futuramente, levando em conta a questão da inclusão social para as situações já de enfren-
tamento.

•	 Linha de ônibus entre presidente Castelo Branco a Dom Helio Campos a Tenente Lisboa em direção 
ao centro.

•	 Programa habitacional.

•	 Criação de um CRAS itinerante semanal que pudesse garantir a funcionalidade consecutivamente 
com uma equipe completa para possibilitar não só a comunidade em geral mais também aquelas 
que só encontram tempo no final de semana ser atendidas ou orientadas para suas questões so-
ciais

•	 Criação do trenzinho amigo nos bairros com protagonistas artísticos, de forma semanal e final de 
semana, possibilitando emprego para completar renda e ao mesmo tempo a famíla teria uma for-
ma de se divertir garantida juntamente com personagens.

•	 Criação de rodas de leituras nas entidades existentes no bairro ou que desejarem participar, com 
informação direcionada para aquelas já existentes ou, conhecedora de sua regional, assim possi-
bilitando o nosso habito de ler ou conhecer mais sobre a nossa realidade.

•	 Ajuda ou apoio para criação de grupos teatrais ou de outras artes, nas entidades existentes no 
bairro.

•	 Indicação de uma liderança de bairro participar diariamente de forma que possa vim todas ser 
contempladas, nas negociações debatidas e contempladas não só na câmara como também na 
assembleia legislativa. Tendo em vista a grande participação das lideranças de bairro represen-
tando a sociedade civil .

•	 Reuniões na regional relacionadas a questões da comunidade nos vários bairros de nossa Fortale-
za que voltassem a ser de forma participativa.

•	 Comunidade com um número direto garantido para ligar e tirar suas dúvidas e seus questiona-
mentos sobre seus direitos.

•	 Profissional Educador Físico para atividades com idoso.

•	 Parceria com as representações de bairro o reconhecimento de atletas de alguma forma dentro do 
bairro. 

•	 Respostas às demandas da comunidade.
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•	 Reformas de praças.

•	 Brinquedos na pracinha do Carlito.

•	 Reforma da pracinha da Álvaro de Alencar com cruzeiro do sul saindo na Lucas pinto no Carlito in-
cluindo brinquedos.

•	 Ecoponto no bairro.

•	 Troca de lâmpadas por lâmpadas de led.

•	 Asfalto nas ruas Dom hélio campos, Álvaro de Alencar, travessa 11 de julho, Olavo de Andrade os 
dois lados, vila Aurea, cirandinha, travessa das Orquídeas , Trav.Jose Marques de Mesquita, 11 de 
julho, Monsenhor Rosa , Tenente Lisboa, Vila Patricia, Pasteur, várias ruas do bairro.

•	 Construção de um posto no Carlito ou um anexo do Posto Carlos Ribeiro. 

•	 Reforma para o posto Carlos ribeiro.

•	 Manutenção para televisões dentro das unidades de saúde e pedir ventiladores para os corredores 
e salas de espera dentro dos postos, com manutenção para os que estão parados ou providenciar 
onde não tem.

•	 Retomada do balcão de informação dentro dos equipamentos públicos contando com os postos.

•	 Volta para as unidades de saúde a representação da guarda municipal.

•	 Qualificação de pessoas da comunidade e lideranças para preparação com possibilidades para in-
clusão e oportunidade profissional nas várias dimensões institucionais ou terceiro setor.

•	 Construção de CEI no Pirambu ou Carlito Pamplona.



19

FORTALEZA 2040



20

FORTALEZA 2040

ANEXOS
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