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Apresentação
Este caderno reúne informações sobre um dos territórios que compõem a cidade de Fortaleza. 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 transformação 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 compartilhada 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 territórios existentes. Atualizou-se, assim, um total de 39 territórios, para os quais se propõe o funcionamento 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 desenvolvimento 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 território), 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 articulado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).
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CAMBEBA – MESSEJANA – PARQUE IRACEMA
ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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1 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
O Território formado pelos Messejana, Cambeba, Parque Iracema possui os seguintes indicadores demográficos:
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Domicílios Particulares Permanentes
População Residente
População Homens
População Mulheres
Razão de Dependência Jovens
Razão de Dependência Idosos
Razão de Dependência Total
Índice de Envelhecimento
Razão de Masculino x Feminino
Razão Crianças-Mulheres
Média de moradores por Domicílios
Proporção de domicílios ocupados
Proporção de domicílios não ocupados

Cambeba
2.252
7.625
3.596
4.029
25.5%
8.4%
34%
32.9%
89.3%
25.2%
3.5
95.7%
4.3%

Messejana
13.216
41.689
19.277
22.412
27.5%
10.5%
38%
38.2%
86%
20.9%
3.4
92.3%
7.7%

Parque Iracema
3.062
8.409
3.875
4.534
27.3%
8.1%
35.3%
29.6%
85.5%
25.1%
3.1
89.5%
10.5%

Total
18.530
57.723
26.748
30.975
-

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.
Messejana
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Área verde

Rua Cecilia Meireles

Área verde

Rua Cecilia Meireles/Rua John Lennon

Área verde

Rua 24 De Novembro/Rua John Lennon

Área verde

Rua A / Rua Barão de Aquiraz

Área verde

Rua D / Rua H

CAPS geral

Rua Manoel Castelo Branco,200

CEJA Milton Cunha

Rua Padre Pedro de Alencar, 328

EEEP Jose de Barcelos

Rua Angelica Gurgel, 362

EEFM Governador Virgílio Távora

Rua Almeida Rego, S/N

EEFM Jose de Alencar

Rua Veneza, 84

EEFM Professora Telina Barbosa da Costa

Rua Doutor Pergentino Maia, 811

EEM Deputado Paulo Benevides

Rua Angélica Gurgel, 186

Escola de Tempo Integral Maria Odete da Silva Colares
Escola de Tempo Parcial Angélica Gurgel

Rua Cel. João de Oliveira, S/N
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Escola de Tempo Parcial Josefa Barros de Alencar

Rua Doutor Joaquim Bento, 590

Escola de Tempo Parcial Professor Clodomir Teófilo Trav. Rútilo, 108
Girão
Escola de Tempo Parcial Professora Raimunda Félix Av. Mem de Sá, 384
de Alcântara
Estádio Sgt Walter Barbosa Lacerda
Rua Pergentino Maia
Estádio Walter Lacerda

Antônio Barros, 695

Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira
(HDEBO)
Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana (HDGMM)
Largos/Jardins

Av Jornalista Tomas Coelho , 1578

Liceu de Messejana

Av Washington Soares, 7702

Praça

Rua Miracema / Rua Santa Efigênia

Praça Tristão de Alencar

Rua Cel Joaquim Bezerra / Rua. PE Pedro de Alencar

Av. Washington Soares, 7700
Rua C / Rua F

Sala do Empreendedor
UAPS Luís Franklin Pereira

Rua Alexandre Vieira, S/N

UAPS Messejana

Rua Guilherme Alencar S/N

Urbanização Da Lagoa de Messejana

Lagoa de Messejana / Rua Capitão Afrânio

Areninha

Rua Cecília Meireles com N.S. Fátima, S/N

NUCAD

Rua Pedro de Alencar, 789

Terminal de Messejana

Av . Thomas Coelho

Cambeba
EQUIPAMENTO
Praça

ENDEREÇO
Av. Washington Soares/ Rua Crisanto Moreira da
Rocha

Parque Iracema
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Área verde

rua 4 /Rua 2

Área verde

rua 4 /Rua 2
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3 - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO
Assentamentos precários são aqueles classificados pelo IBGE como aglomerados constituídos 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 essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação
pública).

RELAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO TERRITÓRIO
Cambeba
•

Rua Inácio Moreira - Travessa Maravila
Rua Joaquim Bento
Ocupação da granjinha
Antigo Matadouro
Rua Monte Alegre
Novo Cambeba
Amador Bueno
Jardim violeta ou Ocupação rua Almeida rego
Praça parque Iracema
Parque Iracema
Nicolau Coelho
São Miguel/ São Bernardo
Parque Iracema
Casa Coração Imaculado

Messejana
Novo alagadiço II

Parque Iracema
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MAPA – ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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Av. Frei Cirilo
Código da Linha
25
26
31
37
41
45
46
61
68
75
80
81
82
107
108
129
207
223
274
284
347
600

1

Nome da Linha
Parque Santa Maria/Liceu (STPC)
Antônio Bezerra/Messejana
Itaitinga / Fortaleza
Horizonte / Fortaleza
Aquiraz/Fortaleza (via Porto das Dunas)
Fortaleza/Iguape via Aquiraz
Fortaleza/Prainha/Porto das Dunas
Fortaleza/Caracara via Batoque
Messejana/Papicu/Cambeba
Fortaleza/Pacajus
Fortaleza/Horizonte
Fortaleza/Ancuri
Fortaleza/Chorozinho
Fortaleza/Caracanga
Fortaleza/Tapuio
Fortaleza/Aquiraz
Fortaleza/Tipuiu/Mangabeira
Fortaleza/Arueira
Fortaleza/São Bento via Itaitinga
Fortaleza/Telha
Fortaleza/Euzébio
Messejana/Centro/Frei Cirilo
Rua Vasco de Ataide

2

Código da Linha
609

Nome da Linha
Cidade Func/Sitio São José
Rua Chico França

Código da Linha
31
37
621
622
623
623
631
636
637
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Nome da Linha
Itaitinga / Fortaleza
Horizonte / Fortaleza
Pedras I
Pedras II
Santa Fé
Santa Fé
Carlos Albuquerque
Cj Palmeiras/Santa Maria
Cj Maria Tomásia/Santa Filomena (Sáb)
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4 - AÇÕES PROPOSTAS PELO FORTALEZA 2040

0

Equidade territorial, social e econômica

• 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 consumo 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
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1

Cidade conectada, acessível e justa

O Plano Mestre Urbanístico proposto pelo Fortaleza 2040 propõe três grandes intervenções na área do território.
CORREDORES DE URBANIZAÇÃO NoS. 7, 10 e 13
PLANO ESPECÍFICO DA MESSEJANA

Iplanfor, 2018
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2

EIXO
2 - Vida
Vida comunitária,
acolhimento
e bem estar

• 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 implementação 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.

3

EIXO
3
Desenvolvimento da
cultura
e do conhecimento

• Implantação de Ambientes Científico-Tecnológicos criativos e lúdicos de Aprendizagem nas instituições 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 proteção 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 Educação de Jovens e Adultos - EJA.
• Fortalecimento do protagonismo infantojuvenil, com a criação de câmaras infantojuvenis e grêmios e/ou outras organizações estudantis.
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• 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.

4

Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais
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.
• Despoluição e limpeza de espelhos d’água.
• Urbanização de lagoas.

EIXO 5

5

Dinamização econômica e inclusão produtiva

• Agricultura urbana.
• Mercados.
• Turismo.

EIXO 6

6

Governança municipal

• Implantação dos Fóruns Territoriais.
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5 - ALGUMAS DEMANDAS IDENTIFICADAS
Por ocasião do ciclo de planejamento participativo de 2018, foram levantadas as seguintes demandas da população para a ação do Poder Municipal:
Cambeba
Messejana
•

Abertura com sinal na BR 116 contando a BR 116 na altura do KM 7.3 para dar acesso a Av Frei Cirilo
sentido Gran Shopping Messejana

•

Aumentar a frota e ônibus da rota Messejana / Sabiaguaba e Messejana / Abreulândia

•

Criação de linha que ligue o bairro Dias Macedo e adjacências ao terminal Messejana.

•

Construção de um areninha incluindo brinquedos, academia de ginástica livre na praça do Copacabana na Rua dr. Miguel Couto, parque Manoeiro/Messejana

•

Alargar a rua Lucíola entre as ruas Padre Pedro de Alencar e Coronel Guilherme Alencar em frente
ao Condomínio Residencial Parque Messejana 1620, ao lado do Pátio Messejana pois o fluxo de
veículos é intenso, drenar esta após o relevo denominado Serrote que alaga até a Rua Barão de
Aquiraz.

•

Construir 2 CAP’S: um geral e um CAPS-AD, para suprir as demandas de usuários com transtorno
mental e dependentes químicos.

•

Recuperação e Manutenção do Frotinha de Messejana.

•

Construção de um posto de saúde na Rua Frederico Severo (por trás do supermercado cometa
Messejana) no Parque Iracema, para atender a comunidade do São Bernardo e adjacências.

•

Construção de uma creche na rua Nicolau coelho com Rua Coronel João de Oliveira ao lado do ecoponto de Messejana.

•

Ampliação do mercado público de Messejana com construção de um espaço público para os comerciantes ambulante, que já trabalham ao entorno do mesmo.

•

Transferir o fim da linha 755 para fazer o itinerário até o terminal de Messejana e o terminal de Antônio Bezerra

•

Revitalização da Lagoa de Messejana e criar o percurso cultural, artístico e turístico baseado no
romance José de Alencar ligando a casa José de Alencar com a lagoa de Messejana

Parque Iracema
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ANEXOS
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