1. Proponente
Razão Social

Carlos Yuri Nobre - ME
C.N.P.J.

Inscrição Estadual

26.893.684/0001-91

-

466494-9

Endereço

Nº

Rua Marcondes Pereira
Bairro

Dionísio Torres
Telefone

(85) 3035-0530

Inscrição Municipal

1271

Cidade

Estado

Fortaleza

CE

Fax

Web site

-

www.yurinobre.arq.br

CEP

60135-222
E-mail

contato@yurinobre.arq.br

2. Projeto
Nome do Projeto

Reforma de Residência Unifamiliar com Adequação de Acessibilidade
Período de Realização

Dez/2018 a Abr/2019

Local de Realização

Favela do Marrocos - Bom Jardim, Fortaleza/CE
( ) INÉDITO
✔

( ) NÃO INÉDITO – CONTINUAÇÃO, NOVA VERSÃO, ETC.

2.1. Representante Legal (Para PJ)
Nome

RG nº

Carlos Yuri Nobre

97002529184

Cargo

CPF nº

01038653304

Sócio/Proprietário - Arquiteto e Urbanista
E-mail

Celular

contato@yurinobre.arq.br

Telefone

(85) 98744-4329

2.2. Responsável Técnico Pelo Projeto (Com quem o CAU/CE deve manter contato)
Nome
Cargo

Arquiteto e Urbanista

Yuri Nobre
Telefone

-

Celular

(85) 98744-4329

E-mail

contato@yurinobre.arq.br

2.3. Valor do Projeto: R$... (por extenso)

R$11.365,39 (onze mil trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos)
Valor Solicitado: R$ .... (extenso)

R$9.789,99 (nove mil setecentos e oitenta e nove e noventa e nove centavos)

Valor Contrapartida:
Cota equivalente a 86
do custo total alocado.

%

3. Apresentação Sucinta do Proponente
Informar: 3.1. Motivo de interesse; 3.2. Principais atuações; 3.3. Se já trabalhou/estudou sobre o tema da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo e/ou
Habitação de Interesse Social – descrever brevemente
Para além do valor artístico no qual a arquitetura construiu o seu monopólio, o papel social do arquiteto vai muito além da estética da edificação. Para além deste compromisso, a arquitetura possui relevância em muitos outros aspectos. A funcionalidade, ergonomia e salubridade que
devem estar presentes em todo projeto arquitetônico geralmente não são recorrentes em edificações autoconstruídas. O imediatismo em resolver problemas sem um planejamento prévio somado à mão de obra não especializada gera problemas construtivos que chegam a até mesmo
comprometer a salubridade do local. Entre as principais causas de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2001, as doenças respiratórias crônicas e agudas ocuparam o segundo lugar em frequência, sendo responsáveis por aproximadamente 16% de todas as internações do
sistema, segundo o Caderno de Saúde Público do Rio de Janeiro (2009). Pesquisas na área da saúde encontram uma maior concentração de sintomas de doenças respiratórias crônicas em pessoas segregadas sócio-economicamente. Como apontam Bernat, Oliveira, Rocha et all em
estudo desenvolvido em 2009: “Indivíduos com condições econômicas desfavoráveis expõem-se com maior freqüência e intensidade aos fatores de risco para doenças respiratórias, seja no ambiente de trabalho ou no âmbito domiciliar.”
Para além da salubridade, edificações que estão inadequadas quanto a questões ergonômicas e de segurança (desníveis muito íngremes, degraus de alturas variadas, ausência de guarda-corpos, corrimãos e peitoris, entre outros) associado à ambientes entulhados de móveis e a
presença de crianças torna-se mais propício a ocorrência de acidentes domésticos relacionados ao ambiente construído.
Dito isso, a arquitetura pode ser considerada questão de saúde pública e sua democratização é imprescindível à todos os indivíduos e este edital abre oportunidade para entrar no epicentro do problema, conhecê-lo, estudá-lo e buscar corrigi-lo.
No que se refere à assistência técnica, das metodologias já estudadas, alguns laboratórios ou coletivos se destacam no estudo da viabilização desse processo. Dentre eles, o Morar de Outras Maneiras (MOM), um laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais que desenvolve
metodologias específicas para tornar acessível a linguagem dos projetos de arquitetura e trata de demandas individuais, de projetos de reforma de habitações para população de baixa renda.
A equipe do escritório conta com experiências ligadas ao tema, dentre as quais podem ser citadas:
Pesquisa e Iniciação Científica:
- Bolsa PJTC/Capes - Estudante - Estudo sobre parâmetros edilícios e urbanísticos adotados em ZEIS regulamentadas em Santo André-SP. (Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design - UFC - 2015);
Trabalho publicado: Artigo “A regularização da cidade informal - Parâmetros de habitabilidade aprovados em Santo André-SP” apresentado e publicado nos anais no II URBFavelas (Rio de Janeiro, 2016);
- Bolsa PIBIC/CNPq - Estudante - Análise comparativa dos avanços e retrocessos dos conjuntos habitacionais de interesse social de grande porte construídos em Fortaleza - BNH x PMCMV - (Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design - UFC - 2016/2017);
- Bolsa CNPq - Profissional - Rede Nacional para Desenvolvimento de um Sistema Integrador Aplicado a Sistemas Construtivos em Alvenarias com Base na Coordenação Modular e na Conectividade Entre Componentes. Pesquisa em coordenação modular de alvenaria aplicada à
habitação popular em parceria com as universidades federais de Alagoas (UFAL) e Santa Catarina (UFSC) - (Departamento de Estruturas e Construção Civil - UFC - 2013/2015)
Trabalho publicado: Artigo e exibição de poster “Análise de técnicas construtivas empregadas nas unidades habitacionais de 04 pavimentos no programa “Minha Casa, Minha Vida”, na cidade de Fortaleza”, apresentado e publicado nos anais do 3º CHIS - Congresso Internacional de
Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social (Porto Alegre, 2014)
Extensão:
- Estágio ETECS (Escritório de Tecnologia Social) - Desenvolvendo projetos de arquitetura e compatibilização de complementares de residências na ZEIS do Pirambu.
- Grupo de Estudo - Análise pós-ocupação, viabilidade de reformas nas unidades habitacionais e implementação de permacultura e agricultura familiar na reserva indígena “Tabas de Anacé”, no município de Caucaia/CE. (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UNICHRISTUS - 2017)
Atuação Acadêmica:
- Trabalho Final de Graduação, em desenvolvimento, voltado para assessoria técnica para a reforma de um Centro Cultural situado no Grande Bom Jardim.
Atuação profissional:
- O escritório mantém em sua atuação a sensibilidade de buscar também atuar com classes menos privilegiadas através de uma redução de valores de honorários a este público especificamente, utilizando de metodologias de trabalho diferenciadas. Dessa forma já atuou no
desenvolvimento de projetos residenciais na periferia de Fortaleza e atualmente mantém parceria com o Centro Educacional Eurípedes Barsanulfo - CEEB - no desenvolvimento de projetos de arquitetura para um projeto social e educacional sem fins lucrativos ou religiosos que oferece
educação integral, voltada para o desenvolvimento humano, a crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade de Santa Inês, Maranhão.

4. Apresentação do Projeto, seus objetivos e contribuições para a Sociedade
Informar: 4.1. Em que consiste o projeto; 4.2. Objetivos (geral e específico) – destacar de forma clara e sucinta; 4.3. Como será estruturado; 4.4. Etapas de
Execução; 4.5. Envolvimento de parceiros; 4.6. Justificar porque o CAU/CE deve apoiá-lo; 4.7. De que forma o projeto beneficiará a sociedade; 4.8. Qual a viabilidade
de execução das obras para os projetos elaborados; 4.9. Outras informações relevantes
O projeto desenvolvido trata da assistência técnica em arquitetura de uma edificação do Grande Bom Jardim, diagnosticada pelo PLHIS como favelas parcialmente em área de risco, consolidável com reassentamento, de acordo com a variável 57ª do plano.
A demanda foi apontada por um líder comunitário que trabalha no Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, uma ONG que tem uma importante atuação no território do Grande Bom Jardim e que também atuará como facilitador do processo, fazendo a ponte entre o escritório e as
famílias beneficiadas. Dos critérios de escolha das famílias atingidas, o interesse de execução dos projetos foi uma variável a ser considerada e a família moradora da residência eleita conta com necessidade reais e urgentes, principalmente relativas à acessibilidade, e vem tendo
constantes tentativas mal sucedidas de reforma.
A casa se localizada na Rua Sandra Regina Cavalcante, tem aproximadamente 120m² e está dentro da área da favela do Marrocos (PLHIS, 2010). Nela moram três irmãos, (sendo uma mulher de 18 e dois homens de 20 e 21 anos), sendo um cadeirante.
A assistência tem por objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos moradores identificando elementos de risco (ausência de ventilação e/ou iluminação natural, riscos de incêndio e acidentes domésticos em geral) e propondo soluções que se adequem à parâmetros mínimos de
segurança e salubridade, ao mesmo tempo que se ajustem aos meios construtivos disponíveis na região; o aumento da autonomia do cadeirante por meio de um projeto que promova, na medida do possível, a acessibilidade de todos os ambientes da edificação.
A assistência será desenvolvida tendo como referência o trabalho do arquiteto argentino Rodolfo Livingston, que trabalha desde a década de 60 com assessoria de operários na construção de suas próprias moradias. Foi a partir daí que, refletindo sobre o seu trabalho, o arquiteto
sistematizou um método de atendimento baseado nos seguintes aspectos:
(a) redução de formalidades e agilidade na transmissão das informações;
(b) abandono da ideia de solução fechada e definitiva;
(c) possibilidade da interrupção nos serviços;
(d) adoção do conhecimento técnico aplicado (e não somente teórico);
(e) supressão do excesso de informações;
(f) segurança e confiança nos profissionais atuantes na obra.
O processo será desenvolvido em cinco etapas: Conhecer, Levantar, Apresentar, Ajustar e Finalizar
1.Entrevista: conhecer os hábitos dos moradores e realizamos alguns exercícios de apreensão do espaço;
2.Diagnóstico: levantar as devidas observações e medições e tirar possíveis dúvidas, revisando brevemente o conteúdo tratado na entrevista. Os clientes têm a oportunidade de se manifestar sobre algum detalhe não mencionado antes na entrevista;
3.Apresentação de possibilidades: apresentar as possibilidades de projeto para o beneficiário de acordo com os dados colhidos na primeira etapa. Um destaque que se dá aqui, é que os desenhos de processo são apresentados aos beneficiários de forma que eles mesmos escolham a
opção que melhor se adequa às suas necessidades (todas as soluções devem se adequar à questões de salubridade e segurança) e que o beneficiário fica com os desenhos por um período determinado para escolher a solução que melhor se adeque às suas necessidades;
4.Ajustes finais: ajustar os desenhos e desenvolver o projeto arquitetônico e complementares, caso necessário;
5.Entrega final: finalizar a versão final do projeto junto a instruções de execução que facilitem o entendimento do mesmo;

5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto
O CAU deve apoiar este projeto pois para além da adequação ao edital, possui elementos que o diferenciam. A demanda foi apontada por um líder comunitário, que conhece bem o lugar e a residência a ser atendida conta com moradores com necessidades especiais específicas que
tornarão a intervenção
mais relevante
ao objetivo dada(s)
ação. Mesmo
que numa escala
menor, dada as5.2.
limitações
do projeto,
a melhoria
condições
de iluminação,
ventilação e segurança
da unidade oferece de
às famílias
a reduçãobeneficiadas.
ou erradicação de alguns problemas respiratórios
Informar:
5.1.ainda
Critério
de seleção
família(s)
atendida(s);
Qual
origem
dodas
banco
de
dado utilizado;
5.3. Quantidade
pessoas
decorrentes de acúmulo de mofo e umidade, tirando estes, consequentemente das filas dos SUS. Para além do benefício individual da família atendida diretamente pelo projeto, há também um processo de conscientização da necessidade de construir com planejamento e a
desconstrução do projeto de arquitetura como artigo de luxo em um raio de abrangência para além dos beneficiários.

A demanda foi selecionada a partir do contato com um líder comunitário da área, integrante do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza.
Ele buscou, dentre os moradores, os que se encaixavam nos critérios abaixo e nos apresentou duas possibilidades de projeto na área. Foi
verificado se as edificações se encontravam em polígonos do PLHIS (2010) e se os moradores tinham interesse em realizar o projeto. Como
ambas as demandas se adequaram à todos os critérios, usamos fator de desempate a relevância do desenvolvimento de uma assessoria que
contasse com o diferencial da acessibilidade para um portador de necessidades especiais. O projeto escolhido beneficiará diretamente 3
pessoas sendo uma, cadeirante e foi selecionada tendo como base os critérios listados abaixo:
a. Famílias moradoras do Grande Bom Jardim, pois a proximidade com líderes comunitários, advinda de contatos anteriores, facilitaria a
identificação das demandas;
b. Edificações que estivessem dentro de áreas consolidadas de assentamentos informais de acordo com o PLHIS, 2010;
c. Famílias de baixa renda;
d. Abertura para a realização do projeto e interesse em realizá-lo.

6. Programação do Projeto
Informar: 6.1. A programação, incluindo as atividades previstas; 6.2. Etapas/Cronograma; 6.3. Local e condições de Execução; 6.4. Outras informações relevantes.
O trabalho irá se dividir em três etapas para efeito de medição: (1)Entender, (2)Projetar e (3)Finalizar. A primeira parte será para conhecer as necessidades dos beneficiários, realizar os levantamentos e conhecer o
sítio, que terá como resultado um relatório completo da situação a ser solucionada; a segunda etapa se dará no desenvolvimento de estudo preliminar de arquitetura, até a aprovação dos beneficiários seguida de
anteprojeto; já a última etapa consistirá no desenvolvimento de projeto executivo.
A etapas estarão sub-divididas em:
(1) Dezembro/Janeiro: Conhecer o lugar com entrevistas semi-estruturadas e exercícios de apreensão do espaço através das seguintes atividades: entrevista com o beneficiário, montagem do programa de
necessidades, representação pessoal da ideia (nessa atividade o beneficiário representará da sua forma e dentro das suas limitações, como ele imagina sua casa) e exercício de diagnóstico (identificar todos os
problemas da sua casa em um jogo de acusação no qual os membros da família devem apontar, individualmente, os defeitos mais graves dos espaços, independente da gravidade ou se há solução aparente ou não
para o problema)
(1) Janeiro: Levantar as devidas observações e medições e aproveita para tirar possíveis dúvidas, revisando brevemente o conteúdo tratado na entrevista. Os clientes têm a oportunidade de se manifestar sobre
algum detalhe não mencionado antes na Entrevista.
(2) Janeiro/Fevereiro: Apresentar possibilidades que surgiram a partir de entrevistas e levantamentos, os desenhos são apresentados, explicados e devolvidos, após um período determinado, com as devidas
observações dos beneficiários.
(2) Fevereiro: Ajustar a ideia a partir das observações dos usuários e desenvolvimento/detalhamento de projeto de arquitetura e complementares, quando necessário.
(3) Março: Finalizar o material final para obra.
O cronograma listado está a nível prévio e poderá variar para mais ou para menos tempo de acordo com alguns fatores como a quantidade de ajustes e disponibilidade de profissionais e clientes, mas sempre
levando em consideração o limite máximo de 30 de Abril/2019, previsto em edital.

7. Observações Gerais
Utilizar esse espaço para outras informações relativas ao projeto a ser desenvolvido, não especificadas anteriormente e que julgar relevantes para o entendimento da
proposta.

No levantamento de demandas com a ONG e líder comunitário citados anteriormente foram
encontradas duas demandas de alto potencial, onde apenas uma delas pôde ser eleita
enquanto a outra permanecerá numa reserva para próximas oportunidades ou mesmo
preencher possíveis demandas remanescentes neste mesmo edital, caso seja permitido.

8. CONTRAPARTIDA
Informar: Descrição das Contrapartidas ofertadas de acordo com o Item 12 do presente Edital.
A contrapartida de um projeto de Assistência Técnica promovido como proposto é de valor considerável não só ao patrocinador direto, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), mas a todos os arquitetos e urbanistas, dada a importante e urgente necessidade de desmistificar o projeto de arquitetura como item de luxo e
fazê-lo passar a ser visto como essencial e acessível a todos, principalmente no que a tange a colocar em prática a Lei de Assistência Técnica em vigor.
Falando especificamente da demanda proposta, a residência a ser beneficiada, assim como seus moradores, não só atendem a todos os critérios exigidos (PLHIS,
baixa renda, etc.) como também tratará de necessidades especiais quanto à acessibilidade universal e poderá servir de exemplo para todo o entorno e sociedade de
uma forma geral. Além da publicização natural e falada dentro da própria comunidade, o CAU terá seu nome e marca citado e exibido em ações de marketing digital
do escritório, no anúncio do projeto em seu site e redes sociais, exposto em placa de obra e terá expressa autorização dos autores do projeto ao uso da ação pelo
conselho em notícias, entrevistas e em seu site oficial.

9. Estimativas de custo dos Projetos
R$
Valor aplicado pelo apoiado

% SOBRE O CUSTO TOTAL

1575,40

14%

9.789,99

86%

Valor apoiado por outros parceiros (indicar valor item 13)

Valor apoiado pelo CAU/CE (indicar valor item 14)
TOTAL DO PROJETO

100%

10. Parcerias
Tipo de parceria Apoio -Parceria
institucional etc.

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar

R$

Assessoria e Acompanhamento

Confirmado

-

Quantitativo/unidade

R$

Projeto Arquitetônico de Reforma

01

8.439,65

Projeto de adequação de acessibilidade

01

1.350,34

Identificação do
Parceiro (nome)
Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (ONG)

TOTAL GERAL (R$) DE
PARCERIAS
11. Despesas previstas do Apoio do CAU/CE
Item/Detalhamento

Tipo de despesa

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS

9.789,99

12. Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/CE)
Originalidade/Inovação do projeto
● Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de originalidade e pertinência em relação ao Edital;
● Projetos com histórico de realização serão avaliados pela relevância das inovações propostas com foco no
Edital.

Nota

.

2,5

Clareza e coerência na apresentação do projeto

Nota

● Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos e sua relevância em relação às contribuições para o
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, a coerência do cronograma de execução, da cota solicitada e
.
da estratégia de divulgação.
Qualidade das contrapartidas

Nota

● Serão analisadas o acesso dos arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo às ações
propostas, otimização dos recursos com espaços e infraestrutura para a participação do CAU/CE, a
relevância das contrapartidas e seus desdobramentos para a atuação do CAU/CE.

.

A relevância do projeto para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo

.

A relevância do projeto para a sociedade

Total

1,5

Nota

● Potencial do projeto para a produção e difusão do conhecimento para arquitetura e urbanismo;
● Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino e do exercício profissional da arquitetura e urbanismo;
● Potencialização, conquista e ampliação do campo de atuação profissional;
● Promoção, articulação e fortalecimento das entidades de arquitetura e urbanismo;
● Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do CAU/CE como fomentador da Arquitetura e Urbanismo para
Todos.

● Potencial do projeto para alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade;
● Viabilidade de execução das obras
● Desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribui para a redução de desigualdades e melhoria da
qualidade de vida nos ambientes urbanos e rurais.

2,0

1,5

Nota

2,5
Nota

1,0
Nota

0,5

Nota

1,0

Nota

Nota

.

2,5

1,0

.

10,00

6,0

13. Valor do Convênio (espaço reservado ao CAU/CE)
Valor solicitado
R$ 30.000,00

Valor Limite a ser Aprovado
Valor aprovado
Valor Contrapartida
14. Data de assinatura do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)
15. Validade do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)
16. Declaração De Regularidade Documental e Fiscal

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CAU/CE e adequar-me aos seus dispositivos.

____________________________________

