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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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ALDEOTA – MEIRELES
ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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1 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
O Território formado pelos bairros Aldeota e Meireles possui os seguintes indicadores demográficos:
ASPECTOS 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

Aldeota
15.787
42.361
17.980
24.381
17.7%
16.4%
34.1%
92.4%
73.7%
14.5%
3.1
87.2%
12.8%

Meireles
16.813
36.982
16.171
20.811
16.9%
16.7%
33.6%
99%
77.7%
14.4%
2.9
75.9%
24.1%

Total
32.600
79.343
34.151
45.192
-

2 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXISTENTES
No território estão situados os equipamentos públicos municipais descritos nas tabelas
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.
Aldeota
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Caps Geral (24hs) Dr.Nilson de Moura Fé

Rua Pinto Madeira ,1550

Centro de Educação Infantil

Rua Jaguaribe, 77

Centro de Educação Infantil

Trav. do Rosário, 24

EEFM Paroquia da Paz

R Visconde de Maua, 905

EEFM Renato Braga

Av. Rui Barbosa, 2000

Espaço do Artesanato
Ginásio coberto Senador Paulo Sarasate

Rua Jaguaretama / Rua Idelfonso Albano

Instituto Cearense de Educação dos Surdos

Av. Rui Barbosa, 1970

Praça

Rua Pereira Valente / Rua Barbosa De Freitas

Praça

Rua pereira Valente / Av. Desemb Moreira

Praça

Av. Dom luís / Rua Barbosa de Freitas

Praça dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Rua Eduardo Garcia / Rua Barbosa de Freitas

Praça Prof Nila Gomes de Soarez

Av. Antonio Sales / Rua Mons Catão

Residência Terapêutica

Rua Dr.José Lourenço

Sala do Empreendedor
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UAPS Miriam Porto Mota

Rua Cel. Jucá, 1636

Meireles
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Área Verde

AV. Beira Mar / Rua Frei Mansueto

Areninha Campo do América - Praça Soares Juarez

Rua Jose Vilar/rua tem. Benévolo

EEFM Santa Luzia

Rua Joao Cordeiro, 711

Escola de Tempo Parcial

Rua Nunes Valente, 809

Escola Especial Associação de Assistência à Criança Excepcional
Praça

Rua Barão De Aracati , 696

Praça

Av. Beira mar / Av. Rui Barbosa

Praça

Av. Dom Luís / Av. Desembargador Moreira

Praça da Independência

Av. Beira Mar / Rua José Napoleão

Praça Dr. Moreira de Souza (Praça Matias Beck)

Av. Abolição / Rua Barbosa de Freitas

Praça Portugal

Rua Pereira Valente / Rua Barbosa de Freitas

Campo de Beach Soccer (01)

Aterrinho

Campo do América

Rua José Vilar, S/N

Quadra De Hóquei (01)

Av. Beira Mar - em frente ao Gran Marquise

Quadra Poliesportiva

Av. Beira Mar - em frente ao Jardim Japonês

Quadras Auxiliares (07)

Av. Beira Mar - em frente ao Jardim Japonês

Quadras De Areia (03)

Av. Beira Mar - em frente ao jardim japonês

Quadras de Futebol, Areia, Vôlei e Futevôlei (03)

Aterrinho

Quadras De Vôlei e Futevôlei (02)

Em frente ao Ponta Mar

Rua Maria Tomásia / Rua Fonseca Lobo
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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
Bairros
Aldeota
Meireles
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ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Favela do Trilho - Trecho São Vicente de Paula
Conj. Santa Cecilia / São Vicente de Paula
Japão, Campo do América

FORTALEZA 2040

MAPA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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Av. Santos Dumont
Código da Linha
13
32
38
42
53
76
79
85
86
833

3

Nome da Linha
Santos Dumont/Perimetral (STPC)
Av. Borges de Melo II
Parangaba/Papicu
Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu
Cidade 2000/Sargento Herminio (STPC)
Cj Ceará/Aldeota
Antônio Bezerra/Náutico
Lagoa/Aldeota
Bezerra de Menezes/Santos Dumont
Cidade 2000/Centro
Av. Desembargador Moreira

Código da Linha
11
12
27
29
30
76
79
87

Nome da Linha
Circular I
Circular II
Siqueira/Papicu/Aeroporto
Parangaba/Náutico
Siqueira/Papicu/13 de Maio
Cj Ceará/Aldeota
Antônio Bezerra/Náutico
Expresso/Siqueira/Papicu
Rua da Abolição

Código da Linha
11
11
12
16
17
49
51
52
52
71
77
92
99
366
903
905
906
907
-

1
2
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Nome da Linha
Circular I
Barra do Ceará/Cais do Porto (STPC)
Circular II
Cuca Barra/Papicu
Aldeota/Centro I (TopBus)
Caça e Pesca/Centro/Beira Mar (TopBus)
Grande Circular I
Caça e Pesca/Centro (STPC)
Grande Circular II
Antônio Bezerra/Mucuripe
Parangaba/Mucuripe
Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema
Siqueira/Mucuripe/Br. de Studart (Dias úteis)
Cumbuco - Beira Mar (via Barra do Ceará)
Varjota
Meireles
Caça e Pesca/Serviluz/Centro
Castelo Encantado
Cumbuco - Beira Mar via Mister Hull
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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 do Fortaleza 2040 propõe, na área do território, a implantação do Sistema de Bondes interligado ao Centro e os Corredores de Urbanização No. 4 e No. 8

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.

15

FORTALEZA 2040

• 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

EIXO 4

Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais

• 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.
• Turismo de Natureza (Mapa de Interveções do Fortaleza 2040).
• Lazer e Esporte de Natureza (Mapa de Interveções do Fortaleza 2040).
• Parque Urbano Litorâneo Beira Mar (Mapa de Interveções do Fortaleza 2040).

EIXO 5

5

Dinamização econômica e inclusão produtiva

• Economia Criativa.
• Economia do Mar.
• 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:
Aldeota
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•

Reforma da Escola Jose Dias Macedo.

•

Boca de Lodo em frente à Escola Dias Macedo.

•

Coberta da quadra da Escola Dias Macedo para atender as demandas da escola e da comunidade.

•

Construção de UPA para atender os bairros Meireles, Varjota, Antônio Sales, Praia de Iracema e
bairros adjacentes.

•

Construção de um banheiro na Escola Dias Macedo e troca de telhas de amianto por telhas de cerâmica.

•

Calçada padronizada dentro das travessas que existe na comunidade Campo do América no Meireles.

•

Construção de um Centro Comunitário para desenvolver atividades com crianças, jovens e pessoas
da terceira idade.

•

Mudança do gramado da Areninha do Campo do América.

•

Construção de uma Escola de Ensino Fundamental II, pois as crianças estão se deslocando para
escolas muito longe de suas casas.

•

Lombada e faixa no cruzamento das ruas Barão de Aracati com rua Costa Barros (acidentes diários
nesse cruzamento).

•

Construção de uma academia na frente do Colégio Militar.

•

Posto de saúde, atendimento na aldeota, próximo praça Luiza Távora.
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ANEXOS
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