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ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Proponente
Razão Social
Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade

C.N.P.J.
30.310.705-0001 76

Inscrição Estadual Inscrição Municipal
486288-0

Endereço
Rua Afonso Vizeu

Nº
30

Bairro
Centro

Cidade
Fortaleza

Estado
Ceará

CEP
60.060-160

Telefone
(85) 99707.5336

Fax
-

Website
https://www.taramela.org/
https://www.instagram.com
/taramela.atac/

E-mail
taramela.atac@gmail
.com

2. Projeto
Nome do Projeto

Contra-laudos e Plano de Reassentamento: Alternativas Possíveis para a Comunidade da
Saporé na ZEIS Mucuripe
Período de Realização

10/ago a 10/nov
de 2022

Local de Realização

Comunidade Saporé, Mucuripe, Fortaleza-CE

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

2.1. Representante Legal
Nome
Lucas Golignac Lessa

RG nº

Cargo
Coordenador Geral

CPF nº

E-mail Celular Telefone

2.2. Responsável Técnico Pelo Projeto (Com quem o CAU/CE deve manter contato)
Nome
Juliana De Boni Fernandes

Cargo
Colaboradora voluntária - Arquiteta e
Urbanista

Telefone Celular E-mail

2.3. Valor do Projeto: R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais)

3. Apresentação Sucinta do Proponente
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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

3.1. motivo de interesse

A Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem
fins lucrativos, formalizada desde 2018, que atua em Fortaleza pela defesa do direito à cidade e à moradia de
comunidades de baixa renda, na atuação conjunta com movimentos sociais urbanos. Desde o início do
processo de implementação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) a Taramela vem acompanhando o
território da ZEIS Mucuripe, compondo, inclusive, o seu Conselho Gestor na vaga de entidade da sociedade
civil, tendo sido eleita em 2018. Há mais de um ano, surgiu entre os debates do Conselho a ameaça de
remoção da comunidade da Saporé, que está inserida dentro do perímetro da ZEIS. Desde então têm-se
acompanhado a comunidade prestando assessoria técnica neste conflito fundiário a fim assegurar o direito
à moradia, enquanto direito social, dos moradores. Assim, o interesse neste edital se dá pela oportunidade
de que recursos possibilitem uma amplificação e potencialização das ações de resistência da comunidade,
tendo em vista a ameaça que sofrem por estarem em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Fortaleza.

3.2.principais atuações

A Taramela desenvolve diversos tipos de atuação, tendo elas em comum o papel de mediação entre
demandas da sociedade civil e o Poder Público no tocante ao direito à moradia e à cidade. Para isto
desenvolvem-se oficinas, formações populares, desenhos participativos de projetos, mutirões de
construção, monitoramento de políticas públicas, entre outras metodologias que buscam seja democratizar
informações técnicas, por vezes inacessíveis à população, seja construir - a partir dos desejos e indicações
da população - propostas de nível técnico a fim de dialogar com o Poder Público.
Dentre as principais atuações têm-se o monitoramento de políticas públicas no âmbito da participação em
coletivos como a Frente de Luta por Moradia Digna (FLMD), o Campo Popular do Plano Diretor e a Rede de
Assessorias Técnicas Populares do Nordeste; elaboração de contra-planos, semelhantes ao da atual
proposta, como nos casos do Polo de Lazer do Conjunto Ceará e do Binário do Papicu; o desenho
participativo de projetos habitacionais para ocupações urbanas, com a Gregório Bezerra e a Carlos
Marighella; atuação com regularização fundiária em parceria com o escritório modelo Canto da UFC no
bairro Presidente Vargas; produção de pesquisas como a cartografia social realizada para os CUCAs de
Fortaleza, o levantamento sobre precariedade habitacional em Maracanaú para a Habitat para a
Humanidade e o Núcleo de Assessoria em Geoprocessamento e Urbanismo desenvolvido em parceria com a
Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular
Frei Tito de Alencar (EFTA) da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE), além de ações de
intervenção pontuais como a construção de equipamentos para praças no Bom Jardim com os Jovens
Agentes pela Paz (JAP) e a implantação de pias comunitárias no projeto Uma Mão Lava a Outra em parceria
com a Habitat.

3.3. se já trabalhou/estudou o tema de Assistência Técnica ou em Habitação de Interesse Social

Em adição às atuações já citadas, desenvolvidas pela Taramela, as arquitetas urbanistas diretamente
envolvidas nesta proposta possuem larga experiência no campo de Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social, além de envolvimento em pesquisa, não só com o tema, como também especificamente na
área de intervenção do projeto.

Joisa Maria Barroso Loureiro
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará/UFC (1997), mestre em
Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA/UFC (2005). Doutora em Planejamento Urbano e
Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional/IPPUR da UFRJ (2013). Experiência
na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Urbanismo e Planejamento Urbano, atuando

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE www.cauce.org.br / atendimento@cauce.org.br
Rua do Rosário, 77 – 7º andar – Centro – Fortaleza – Ceará Telefone: (85) 3055-6440   CNPJ: 14.929.252/0001-04



principalmente nos seguintes temas: cidade, habitação de interesse social, planejamento urbano e regional,
regularização fundiária, questão fundiária, desenvolvimento e meio ambiente, ecologia e organização do
espaço urbano. Foi coordenadora do Programa Cidade Sustentável da ONG CEARAH Periferia, cujo principal
projeto foi a Escola de Planejamento Urbano e Pesquisa Popular (apoio da OXFAN/GB e União Européia).
Esteve Conselheira Suplente no Conselho Nacional das Cidades (2005 - 2007). Técnica
especializada/concursada no Ministério do Meio Ambiente (2010 a 2015) onde atuou no Departamento de
Ambiente Urbano (DAU) da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU); e no Departamento
de Apoio ao SISNAMA (DSIS) da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC).
Atualmente professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, onde
participou da coordenação executiva do processo de elaboração dos Planos Integrados de Regularização
Fundiária das ZEIS do Serviluz, Mucuripe e Praia do Futuro II (Convênio entre a Unifor e a Prefeitura de
Fortaleza/CE). Pesquisadora do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles (INCT) pelo Laboratório
de Estudos da Habitação (LEHAB/DAU/UFC) da Universidade Federal do Ceará. Participou de projeto de
elaboração de Diagnóstico para o Plano Popular da ZEIS Cais do Porto/Fortaleza/CE, selecionado pelo
CAU/CE em seu programa de ATHIS (Edital 2021), e continua enquanto assessoria voluntária à Comissão
Titã e Associação do Titanzinho na condução da elaboração do referido Plano.

Juliana De Boni Fernandes
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2020). Durante a
graduação foi bolsista do ArqPET-UFC e de iniciação científica em projeto de pesquisa relativo à
investigação sobre Planejamento Insurgente, sob orientação da Prof.ª Clarissa Freitas. Trabalhou na Revisão
do Plano Diretor de Sobral durante 6 meses em 2020 como arquiteta e urbanista pela empresa GreenBrazil.
Mestranda (bolsista FUNCAP-CE) em Arquitetura e Urbanismo e Design no Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo e Design, em linha de pesquisa que investiga o Planejamento Urbano e o Direito à
Cidade. É colaboradora voluntária da Taramela Assessoria em Arquitetura e Cidade desde 2021, onde tem
atuado em projetos relacionados a assessoria e mapeamentos no Núcleo de Assessoria em
Geoprocessamento e Urbanismo - NAGU; com participação na Rede Assessoria Técnica Popular do
Nordeste e membra da comissão organizadora do Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste. Com o
tema da pesquisa com foco na investigação sobre as potencialidades do projeto como ferramenta reveladora
de realidades invisibilizadas pela ordem vigente, acompanha como Taramela e como pesquisadora o conflito
na comunidade Saporé realizando atividades de assessoria desde 2021.

Luísa Fernandes Vieira da Ponte
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2022). Durante a
graduação, foi membro do Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFC (2016-2021),
bolsista do Programa de Educação Tutorial em Arquitetura e Urbanismo da UFC - ArqPET (2018-2020), e
bolsista de iniciação científica UFC e CNPq (2020-2022), tendo atuado na pesquisa de temáticas como a
regularização fundiária, o planejamento insurgente e as vulnerabilidades socioambientais. É co-fundadora
do coletivo Quintau, que trabalha o tema do direito à cidade, e desde 2021 é colaboradora voluntária da
Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade, atuando especialmente no Núcleo de Assessoria em
Geoprocessamento e Urbanismo (NAGU) e na Rede de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, tendo sido
membro da Comissão Organizadora do 2º Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste. Acompanha o
território da ZEIS Mucuripe, especialmente da Saporé, desde 2021, também como atividade da Taramela.
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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

4.1. o projeto

O trabalho a ser desempenhado aqui parte da premissa de que o território urbano é uma arena de conflitos
entre as diversas camadas de interesse que operam a lógica de produção do espaço, e que a assessoria
técnica em arquitetura e urbanismo, por meio do desenho e da atuação em campo, é capaz de subverter e
encontrar soluções contra-hegemônicas, visibilizando lutas urbanas e pavimentando o caminho para o
direito à cidade. Com isso, o projeto em questão consiste na elaboração de três produtos técnicos,
construídos de forma participativa, que servirão de ferramentas para a luta pela garantia de direitos dos
moradores da comunidade Saporé, impactados atualmente pelo Projeto Parque Riacho Maceió.

A Saporé é um dos assentamentos que compõem a poligonal da ZEIS Mucuripe¹ possuindo cerca de 118
edificações e 528 habitantes². A comunidade está situada ao longo da rua Saporé (entre a Av. da Abolição e
Rua João Arruda), em trecho da Rua Dr. Alísio Mamede e em trecho da Rua Dr. José Augusto Ribeiro, no
bairro Mucuripe, dentro da poligonal correspondente ao Parque Riacho Maceió e bem próxima ao leito do
riacho, recurso hídrico pertencente à bacia vertente marítima. A estimativa do início da ocupação no local
remonta a década de 1990, em terras de propriedade privada denominadas Sítio Mucuripe. Desde dos
primeiros anos de ocupação, a população residente sofre com as chuvas, alagamentos e enchentes. Há
registro, inclusive, de remoções na área por volta de 2001, seguida de uma reocupação logo depois, que se
encontra consolidada atualmente. Em 2020, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) anuncia a execução
de um projeto de requalificação do Parque Riacho Maceió com financiamento do Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF), da ordem de 20 milhões de reais, que prevê a remoção de uma parcela de casas na
comunidade Saporé.
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O Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe - por meio dos conselheiros moradores e da entidade representate
Taramela Assessoria em Arquitetura e Cidade - tem pressionado a gestão municipal para que o projeto seja
apresentado aos moradores, de forma transparente e participativa, para que alternativas adequadas sejam
encontradas para as famílias a serem removidas, porém não é o que tem ocorrido. Depois da marcação das
casas, em agosto de 2021, segundo relatos dos moradores, a PMF e seus técnicos responsáveis não
mantiveram contato e só tem aparecido na comunidade sem aviso prévio e sem nenhuma explicação sobre o
intuito da visita, ocasiões nas quais batem fotos das casas e saem sem dar as devidas explicações sobre o
processo de negociação, se haveria ou não reassentamento, e qual a previsão para que isto ocorra. Enquanto
isso, os moradores, impedidos de realizar reparos ou melhorias em suas casas, sofrendo com a situação de
insegurança de posse.

Ao mesmo tempo, nossa equipe da Taramela tem assessorado os moradores com a intenção de achar
formas para pressionar e garantir uma resposta dos órgãos municipais responsáveis, assim como fazer com
que seus direitos a um reassentamento próximo e/ou indenização justa sejam cumpridos. De forma
voluntária até então, há cerca de um ano, realizamos diversas atividades e reuniões com o objetivo de
mobilizar a construção de um mapeamento comunitário e censo com informações quantitativas e
qualitativas sobre questões como a intenção em relação à compensação a ser dada pela PMF, se trabalham
e/ou estudam em locais próximos à área, etc, conseguindo, até hoje, entrevistar cerca de dois terços das
casas marcadas. Nesse processo de busca por seus direitos, no dia 31 de maio de 2022, os moradores
conseguiram realizar uma reunião na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal
para tratar especificamente da situação da comunidade. Nesta ocasião, os dados preliminares coletados
foram apresentados para as secretarias municipais presentes³, justificando que a comunidade merece ser
ouvida e acompanhada, assim como participar ativamente da tomada de decisão em se tratando de sua
futura compensação pela remoção prevista.

Durante a realização de tais atividades, é possível perceber que a comunidade possui duas propostas de
soluções alternativas, que são previstas para projetos realizados dentro de áreas de ZEIS: indenização justa e
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reassentamento em um terreno próximo ao original. Entendendo que existem realidades diferentes para
cada morador, este projeto pretende produzir produtos técnicos específicos focando nessas duas
alternativas. Assim, um dos produtos seria a elaboração do que chamaremos aqui de contra-laudos
(produto 02), para os moradores que desejarem receber indenizações a preço justo, e o outro produto seria
a elaboração de um plano de reassentamento (produto 03), um estudo preliminar para a realização do
reassentamento próximo, baseado em metodologias participativas de leitura da realidade dos moradores, e
visando uma moradia digna e adequada ao estilo de vida das famílias interessadas.

4.2. objetivos

geral: Elaborar produtos técnicos que sirvam de ferramenta de disputa para os moradores da Saporé, com o
intuito de garantir o direito à cidade e à moradia digna para estes residentes, considerando suas realidades
específicas e incitando processos efetivamente participativos para que a tomada de decisão seja guiada.

específicos:

1) Mobilizar a comunidade para conscientização de seus papéis como cidadãos e importância da
participação nas atividades desenvolvidas pelo projeto;

2) Dar continuidade e finalizar mapeamento e leitura da realidade comunitária para embasar produtos
técnicos (produto 01);

3) Elaborar contra-laudos para os moradores interessados na compensação de indenização justa
(produto 02);

4) Construir um Plano de Reassentamento para os moradores que desejam ser reassentados em área
próxima à comunidade (produto 03).

4.3. estruturação

A estrutura do projeto está pautada em 3 eixos de atuação, sendo eles (1) Mobilização, (2) Formação e
Reflexão e (3) Planejamento Comunitário. Estes eixos estão distribuídos ao longo das etapas de execução do
projeto, se retroalimentando e gerando uma interdependência para que os objetivos aqui traçados sejam
alcançados. Abaixo, discutimos um pouco sobre do que se trata cada eixo.

(1) mobilização:

Este eixo se refere às atividades para movimentar e convidar a comunidade para a participação dos
processos. Levando em consideração que a comunidade Saporé ainda não possui uma associação de
moradores formalizada, as ações executadas neste eixo são de extrema importância para o engajamento
comunitário e possibilita que o trabalho de assessoria técnica seja coerente com a realidade existente. As
atividades propostas dentro deste eixo são:

■ criação de perfil nas redes sociais sobre o projeto em parceria com o CAU/CE a ser executado na
Saporé: possui o intuito de convidar, explicar e gerar discussões sobre a realização do projeto.
Visando a execução e transparência nas atividades realizadas, a equipe técnica ficará responsável pela
realização de postagens que falem da agenda executada, focando na importância da atuação das
arquitetas urbanistas na assessoria técnica junto à organização comunitária.

■ elaboração de materiais gráficos para convite aos moradores: a equipe, antes das reuniões gerais e
oficinas, irá elaborar chamadas com informações sobre a respectiva atividade, com local, data e hora.
Esse material será impresso em forma de lambes em folha A4 e panfletos pequenos a serem entregues
aos moradores da comunidade.

■ mobilização do e no território: o trabalho aqui proposto precisa de engajamento comunitário para
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que os produtos elaborados reflitam a real demanda da comunidade. Para isto, serão possibilitadas
quatro ajudas de custo no valor de R$400,00 por 3 meses para 4 moradoras da Saporé⁴ que ficarão
responsáveis pela mobilização na comunidade, entregando cartazes, tirando dúvidas e chamando os
moradores para as reuniões e oficinas a serem realizadas (03). No cenário de crise política e
econômica em que vivemos, a possibilidade de apoiar estas moradoras, mulheres chefes de família,
que têm papel fundamental no resultado do trabalho.

(2) formação e reflexão:

Para que os produtos elaborados sejam considerados efetivamente participativos, e para dar aos moradores
real poder de escolha, a existência de ações e momentos de formação e reflexão são muito importantes.
Neste eixo, as parcerias firmadas terão contribuição fundamental, trazendo para o trabalho um caráter
interdisciplinar e que se retroalimenta permeando discussões entre direito, arquitetura, urbanismo e leitura
comunitária. Portanto, neste eixo estão previstos os seguintes momentos:

■ oficina 01 - direito à cidade, à moradia e ao meio ambiente e a importância de mapear a realidade:
como forma de abrir as atividades de mapeamento em campo e fazer os moradores entenderem a
importância do trabalho a ser executado, este momento reserva uma fala importante do Escritório
Frei Tito de Alencar - EFTA, parceiro deste projeto, sobre o direito que os moradores têm em relação
a um valor justo para indenização (tendo em vista o produto 02) e um reassentamento próximo e de
forma digna (tendo em vista o produto 03). Além disso, o Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe, também
parceiro, está convidado para falar com os moradores sobre a ZEIS e a importância deste instrumento
para a consolidação da comunidade no território.

■ visitas e levantamento em campo: as visitas de campo são momentos em que a equipe técnica
consegue apreender muito sobre o território, sobres os costumes, os deslocamentos, a história de
ocupação, etc. Esse momento é de crucial importância para que as estratégias reflitam o real
interesse dos moradores. Os levantamentos serão feitos em parceria com 2 bolsistas do ArqPET-UFC,
além dos estudantes bolsistas a serem selecionados para o projeto, que além de contribuir com o
trabalho terão a oportunidade de aprender, em campo, sobre a atuação e o trabalho de assessoria
técnica em arquitetura e urbanismo.

■ reunião geral 02� a segunda reunião geral acontece depois da realização da oficina 01 e dos
levantamentos, e tem o objetivo de discutir sobre as impressões e resultados coletados em campo
para que os grupos de trabalho das etapas 02 e 03 estejam bem definidos. Esse momento é crucial
para a reflexão técnica e comunitária sobre o conflito e tem importante papel na viabilização do
trabalho executado pela equipe técnica.

(3) planejamento comunitário:

Esta proposta tem o intuito de revelar resultados por meio da investigação e participação da comunidade
sobre o território em que vive. Desde que o projeto da PMF para o Parque Riacho Maceió foi anunciado, a
comunidade não passou por nenhum processo de democratização da informação ou participação sobre
qualquer tomada de decisão relativa ao futuro das casas previstas para a remoção. Com isso, este eixo
pretende promover atividades nas quais a comunidade não só saiba do andamento do processo como atue
diretamente nas tomadas de decisão para a construção do plano de reassentamento.

■ oficina 02 - leitura da realidade: realizada com as parcerias do ArqPET-UFC e da UNIFOR para
elaboração e definição dos procedimentos metodológicos utilizados na oficina, o momento da leitura
da realidade é quando os moradores vão apontar suas prioridades, sonhos, preferências e dados
essenciais para o estudo de dois cenários possíveis para o plano (produto 03).

■ oficina 03 - um cenário possível: com os mesmos parceiros da oficina 02, aqui a dinâmica é a
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apresentação e testes destes dois cenários com os moradores, de forma interativa e experimental,
com materiais impressos, para a escolha de um dos cenários a ser melhor desenvolvido, que irá
formatar a proposta final do plano de reassentamento.

Dito isto, os três eixos de atuação, junto às três etapas de execução, moldaram os 03 produtos a serem
entregues, não só ao CAU/CE, mas também aos moradores da Saporé. São eles:
produto 01 - plano de trabalho refinado a partir da sistematização de dados e diagnóstico local;
produto 02 - contra-laudos das casas de moradores que desejam negociar uma indenização justa;
produto 03 - plano de reassentamento da Saporé.

4.4. etapas de execução

A execução do projeto está dividida em 3 etapas principais: fase 01 - aproximação; fase 02 - desenhando a
realidade; fase 03 - construção do plano.  Abaixo segue a descrição das atividades planejadas para cada fase.

etapa 01 - aproximação e investigação

01.1. reunião com moradores já engajados para mobilizar toda a comunidade;
01.2. ações de divulgação de reunião geral na comunidade;
01.3. reunião geral 01 - apresentação do projeto e descrição das atividades a serem realizadas para os

moradores;
01.4. oficina 01 - direito à cidade, à moradia e ao meio ambiente e a importância de mapear a realidade;
01.5. visitas de campo (3) para aplicação de questionários e finalização e refino da coleta de dados iniciada

anteriormente;
01.6. reunião geral 02 - apresentação da sistematização dos dados coletados, definição dos grupos de

moradores de acordo com a intenção de compensação;
01.7. entrega produto 01 - sistematização dos dados e plano de trabalho refinado;

etapa 02 - leitura da realidade

02.1. grupo de trabalho plano de reassentamento
1.1. atualização, análise, sobreposição e sistematização dos dados; levantamento de questões para o

reassentamento;
1.2. aferição e compatibilização em campo;
1.3. oficina 02 - leitura da realidade;

02.2. grupo de trabalho contra-laudos
2.1. alinhamento com equipe técnica para realização do levantamento;
2.2. levantamentos das casas a serem indenizadas;
2.3. digitalização e organização das fichas dos contra-laudos;
2.4. reunião na comunidade para entrega dos contra-laudos; entrega produto 02 - contra-laudos;

etapa 03 - construção do plano

03.1. estudo para o desenvolvimento de 2 cenários para o reassentamento;
03.2. oficina 03 - um cenário possível;
03.3. elaboração do produto 03 - plano de reassentamento;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE www.cauce.org.br / atendimento@cauce.org.br
Rua do Rosário, 77 – 7º andar – Centro – Fortaleza – Ceará Telefone: (85) 3055-6440   CNPJ: 14.929.252/0001-04



03.4. reunião de apresentação do plano de reassentamento pactuado;
03.5. ajustes e revisão do plano de reassentamento;
03.6. reunião para entrega do produto 03.

4.5. envolvimento de parceiros
Como supracitado, contaremos com parceiros para a realização de atividades que atravessam todos os
nossos eixos de atuação. São eles:

■ Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe - parceria que funcionará como apoio em mobilizações e
atividades de formação;

■ Escritório Frei Tito de Alencar/ALECE - parceria funcionará como apoio técnico em atividades de
formação e na elaboração dos contra-laudos;

■ ArqPET-UFC - parceria institucional na forma de bolsistas que participarão das atividades de todos os
eixos e etapas;

■ PPGAU+D - parceria institucional na forma da participação da mestranda Juliana De Boni (bolsista
FUNCAP-CE) como membro da equipe técnica

■ UNIFOR/NEPE - parceria institucional na forma de participação nas atividades de desenvolvimento
do plano de reassentamento;

4.6. por quê o CAU/CE deve apoiar esse projeto

O projeto aqui proposto é desenvolvido como fruto de uma parceria entre os moradores da comunidade
Saporé, integrante da ZEIS Mucuripe, e da Taramela Assessoria Técnica, que, em conjunto, em especial por
meio do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe, têm incidido na disputa por direitos para os moradores,
notadamente o direito à moradia digna. Frente ao conflito existente dada a implementação do projeto do
Parque Maceió sem um devido plano de reassentamento ou de compensação justa para as famílias atingidas,
o apoio do CAU/CE significaria a possibilidade de elaboração de produtos mais complexos e estratégicos,
com metodologias participativas, que poderiam dar visibilidade às demandas existentes - que têm sido
negligenciadas pela PMF - e servir de instrumento de negociação para os moradores. Além da possibilidade
de se chegar a um melhor desenho de projeto para o Parque Urbano, por meio do diálogo entre as partes
diretamente envolvidas, entendemos que a proposta tem o papel de potencializar a disputa empreendida
pelos moradores, podendo viabilizar a conquista de seu direito à moradia e à cidade.

A atuação de assessoria técnica com arquitetas urbanistas em comunidades de baixa renda, como a Saporé,
é fundamental para o processo de democratização da profissão. Por meio das atuações da Taramela ao
longo dos anos é nítido como as pessoas envolvidas passam a reconhecer a importância da arquitetura e do
urbanismo para a manutenção dos seus direitos e de seu bem estar na cidade. O contato que estas
comunidades geralmente têm com a profissão é aquela estigmatizada, veiculada pela grande mídia, como
um profissional caro e de difícil acesso, ou do profissional tecnocrático que geralmente chega para cercear
os direitos. Apoiar projetos como este de assessoria técnica à comunidade Saporé é promover iniciativas
capazes de mudar a visão da população mais pobre sobre os e as arquitetas urbanistas e efetivamente
garantir o acesso a seus serviços em um processo de resistência em uma das áreas de maior especulação do
mercado imobiliário da cidade.

4.7. benefícios deste projeto para a sociedade

O projeto proposto traz um escopo de ações que permitirão aos moradores se contrapor de forma
propositiva ao projeto apresentado pela Prefeitura de Fortaleza. A presente proposta atenderá, sobretudo,
àqueles que estão organizados e mobilizados para a permanência no terreno onde moram há anos ou em
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algum terreno próximo dentro da ZEIS Mucuripe e àqueles que desejam receber indenizações justas por
suas casas e pelo terreno que ocupam em uma das áreas de metro quadrado mais caro da cidade.

Os benefícios começam com a leitura da realidade, onde os moradores terão a oportunidade de verificar a
real situação dos imóveis de sua comunidade em sua relação com o Riacho Maceió. Entender os porquês da
necessidade de remoção ou não desses imóveis frente à legislação ambiental e urbanística e o contexto de
cada família moradora desses imóveis. Para além do “olhar para si e para o outro”, essas famílias serão
mobilizadas e capacitadas a “agir” e contribuir para a construção de alternativas ao plano de remoção
proposto pela Prefeitura.

O Plano de Reassentamento é um produto de grande importância para a comunidade, pois permanecer
próximo aterra ocupada, dentro da ZEIS Mucuripe, onde estão suas bases de pertencimento e afeto, suas
redes de apoio, será fundamental para a sobrevivência destas famílias, sobretudo frente ao contexto da
gravíssima crise sanitária e socioeconômica provocada pela Pandemia da Covid-19.

Segundo o Diagnóstico do Plano Integrado de Regularização Fundiária/PIRF (FORTALEZA, 2020) da ZEIS
Mucuripe, esta se encontra a 5,5Km de distância do bairro Centro, a 2,5Km de distância do bairro Meireles e
a 3,5Km de distância do bairro Aldeota, bairros que estão nas primeiras posições no ranking por número de
estoque de estabelecimentos comerciais e de serviços. Sendo que a porção da ZEIS onde se localiza a
comunidade do Saporé é a que mais se aproxima destes bairros que também concentram a maior parte da
população de alta renda do município. Já na parte leste da ZEIS, onde está o Conjunto Alto da Paz, indicado
como uma das alternativas para reassentamento das famílias do Saporé, tem-se a existência de diversos
outros assentamentos mapeados pelo PLHISFor, também precários do ponto de vista socioeconômico.

O Diagnóstico/PIRF (FORTALEZA, 2020) conclui: “Quanto mais distante da área com maior estoque de
empregos, mais vulnerável economicamente e socialmente se apresenta o território. A partir dos mapas
abaixo, analisando a porcentagem de pessoas de 15 a 24 anos que nem estudam, nem trabalham e estão
vulneráveis à pobreza, o setor mais precário coincide com o setor que apresenta menor renda familiar.
Compõem esses setores os assentamentos Morro do Teixeira, Castelo Encantado e Terramar”. Segue ainda
análise do IDH que demonstra a mesma realidade de desigualdade entre a região onde se localiza a
comunidade do Saporé (0,7 - 0,89) e onde está localizado o Conjunto Alto da Paz (0,6 - 0,69).

Conclui-se que planejar e propor alternativas factíveis a permanência das famílias da Saporé onde estão e
em condições dignas de moradia, é o maior benefício que este projeto aqui proposto pode viabilizar.

4.8. viabilidade de execução das obras para os projetos elaborados

O projeto proposto não envolverá obras, tendo como produto final contra-laudos por indenizações justas e
um Plano de Reassentamento (permanência) para a comunidade da Saporé, um plano alternativo elaborado
a partir da participação/contribuição de moradores.

Quanto aos contra-laudos, estes serão ferramenta estratégica para os moradores que desejam estabelecer
uma negociação justa quanto às suas edificações, sendo considerados o valor investido na construção e/ou
a valorização da terra em que o projeto se encontra. A viabilidade da proposta também se sustenta na
interdisciplinaridade da composição da equipe, tendo em vista a parceria com o Escritório de Direitos
Humanos Frei Tito de Alencar/ALECE, responsável pela assessoria jurídica da comunidade. Além disso,
conta com apoio da Universidade, importante para a geração de dados e contando com a contribuição
acadêmico-científica dos bolsistas na elaboração dos produtos, servindo também como experiência de
extensão.

O fato deste plano ser elaborado a partir de um processo de diagnóstico e planejamento participativo, que
envolverá a população moradora, corrobora para o atendimento a um dos princípios básicos de viabilidade
de execução/implementação de qualquer projeto: a elaboração de propostas consensuadas, que
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representarão os interesses de grande parte dos beneficiários.

No que tange ao fato do plano necessitar da Prefeitura de Fortaleza para ser implementado, tem-se uma
viabilidade atrelada ao grau de mobilização e apropriação dos beneficiários, neste caso a população
moradora da comunidade da Saporé. Esse grau de mobilização será um indicador tanto da viabilidade
técnica quanto da viabilidade política do Plano alternativo, e do quanto seu processo de elaboração foi
exitoso no que tange a participação quantitativa e qualitativa das famílias. Sendo o Plano efetivamente
apropriado pela população moradora, será esta população o principal agente de pressão sobre a prefeitura
para sua implementação.

4.9. outras informações relevantes

¹ Segundo o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, de 2012, a ZEIS Mucuripe é formada por oito
assentamentos precários. Um deles, identificado como Morro do Teixeira sofreu remoção total por conta da
implementação do projeto.
² Dados segundo o mapeamento do PLHIS, 2012. Em mapeamento realizado através de sobreposição de dados e aferição
em campo, o número de edificações nesta poligonal em 2022 está em torno de 179.
³ É preciso ressaltar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF), responsável pela gestão do projeto, não
compareceu à reunião, assim como não tem dado os devidos esclarecimentos quando solicitados.
⁴ O critério de escolha para os mobilizadores territoriais é que sejam mulheres, negras, moradoras da comunidade
Saporé e que já tenham tido algum envolvimento na pesquisa que tem sido realizada no território.

5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto

Informar: 5.1. Critério de seleção da(s) família(s) atendida(s); 5.2. Qual origem do banco de dado utilizado; 5.3. Quantidade de pessoas beneficiadas.

Os beneficiários da proposta são as famílias da comunidade da Saporé, na Zona Especial de Interesse Social
do Mucuripe (ZEIS Mucuripe), uma das 10 ZEIS de ocupação prioritárias segundo o Plano Diretor
Participativo de Fortaleza. Contamos com cerca de 65 famílias da comunidade a serem contempladas, que
tiveram suas casas marcadas para remoção pelo projeto da Prefeitura, todas elas atendendo o critério
estabelecido por este edital de terem rendimento mensal de até 3 salários mínimos. Além do recorte de
renda e de estarem em território de ZEIS, o que, em si, já estabelece prioridade para que estas famílias
recebam projetos de urbanização e regularização fundiária de suas casas, como estabelece o PIRF da ZEIS
Mucuripe, ainda sobrepõe-se a situação de urgência em relação à segurança de posse, dada a ameaça de
remoção pela implementação do projeto do Parque Riacho Maceió, que, em seu escopo, não prevê um plano
de reassentamento ou compensação para as famílias.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, ao realizar a marcação das casas a serem retiradas, fato que em agosto
completa um ano, não mapeou ou produziu qualquer tipo de material que pudesse facilitar o controle da
poligonal de remoção. Assim, por demanda e com apoio dos moradores, o corpo técnico da Taramela fez um
levantamento em campo das casas marcadas. Os dados espaciais coletados foram transformados em
mapeamento por meio de georreferenciamento, o que tem servido como base de dados da nossa atuação
junto à comunidade, inclusive para elaboração desta proposta. Para além dos dados primários coletados em
campo, utilizamos bases de dados como o Censo 2010 do IBGE e o próprio PIRF da ZEIS Mucuripe, que
atualizou, recentemente, diversas informações sobre o território. As 65 casas marcadas abrigam famílias
com a média de 4 pessoas - a proposta beneficia, assim, cerca de 260 pessoas.

6. Programação do Projeto
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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.

LEGENDA:

atividades de organização interna reuniões com a comunidade atividades em campo entrega de produtos

etapas de
execução atividade

semanas de trabalho

ago set out nov

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

01/02/03 divulgação do projeto e atividades nas redes sociais

01 reunião para mobilização e engajamento

reunião geral 01

visitas de campo/aplicação questionários

oficina 01 - direito à cidade, à moradia e ao meio ambiente e a
importância de mapear a realidade

sistematização de dados coletados e preparação reunião geral 02

reunião geral 02

02 GT plano reassentamento | estudos, organização dados, mapas

01 entrega produto 01 - plano de trabalho refinado a partir da
sistematização dos dados

02 GT contra-laudos | levantamento casas

GT plano reassentamento | aferição e compatibilização em
campo

GT contra-laudos | digitalização e organização das fichas

GT plano reassentamento | compatibilização e organização para
oficina 02 - leitura da realidade

03 GT plano reassentamento | oficina 02 - leitura da realidade

GT plano reassentamento | desenvolvimento 02 propostas de
cenários de reassentamento

02 entrega produto 02 - contra-laudos

03 GT plano reassentamento | oficina 03 - um cenário possível

GT plano reassentamento | fechamento do produto técnico ~
plano de reassentamento

GT plano reassentamento | reunião apresentação plano

GT plano reassentamento | correções e retificações plano

entrega produto 03 - plano de reassentamento
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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.

Nota-se que para além da questão específica do Projeto do Parque Riacho Maceió, impactando diretamente
a realidade da comunidade da Saporé, a região do Grande Mucuripe, em especial as proximidades do
polígono da ZEIS, é constantemente afetada por obras de infraestrutura e/ou projetos urbanos que visam a
valorização da paisagem para fins turísticos e/ou imobiliários. Nos últimos dez anos, projetos como a
Renovação da Av. Beira-mar, o Novo Mercado dos Peixes, o Pólo Gastronômico da Varjota, o projeto Aldeia
da Praia e a Requalificação do Morro Santa Terezinha, foram implementados e possuem um histórico de
espoliação de populações vulnerabilizadas, bem como o apagamento de suas demandas para o território.
Este projeto se configura não só como uma estratégia de resistir, mas como uma possibilidade de reverter
um processo de exclusão e remoção de moradores que se estabeleceram no território há mais de 30 anos.

8. Estimativas de custo dos Projetos

R$ % SOBRE O CUSTO TOTAL

Valor apoiado por outros parceiros R$ 7.380,00 14%

Valor apoiado pelo CAU/CE R$ 45.000,00 86%

TOTAL DO PROJETO R$ 52.380,00 100%

9. Parcerias

Identificação do
Parceiro (nome)

Tipo de parceria -
Apoio -Parceria
institucional etc.

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar R$

Escritório Frei
Tito de Alencar -
EFTA/ALECE

Apoio técnico Confirmado -

PPGAU+D
(Mestranda -
bolsa Funcap)

Parceria
Institucional

Confirmado R$ 4.980,00
(3 meses de R$ 1.660,00)

ArqPET-UFC
(2 bolsistas UFC)

Parceria
Institucional

Confirmado R$ 2.400,00
(2x 3 meses de R$ 400,00)

UNIFOR/NEPE Apoio técnico Confirmado -

Conselho Gestor
ZEIS Mucuripe

Apoio Confirmado -

TOTAL GERAL (R$) DE
PARCERIAS

R$ 7.380,00

10. Despesas previstas do Apoio do CAU/CE
Item/Detalhamento Tipo de despesa Quantitativo/unidade R$

Arquiteto
Coordenador

Pagamento de
pessoal

1 Arquiteto coordenador a receber 3
parcelas de R$ 5.200,00 (valor bruto,
cada parcela)

R$ 15.600,00

Arquiteto Urbanista Pagamento de
pessoal

1 Arquiteto urbanista a receber 3 parcelas
de R$ 2.600,00 (valor bruto, cada parcela)

R$ 7.800,00
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Bolsa graduando Pagamento de
pessoal

2 estudantes de Arquitetura e Urbanismo
a receber 3 parcelas de R$ 800,00 cada

R$4.800,00

Fotógrafo Pagamento de
pessoal

4 diárias de R$ 225,00 cada de fotógrafo
para registro profissional de momentos
estratégicos de
oficinas/reuniões/levantamentos

R$ 900,00

Ajuda de custo
mobilizador
territorial

Ajuda de custo 4 mobilizadores a receber 3 parcelas de
R$ 400,00 reais cada como ajuda de
custo

R$4.800,00

Impressões e
materiais para
oficinas e
levantamentos

EPI, material
gráfico e de
papelaria

Impressão de 10 mapas tamanho A1 de
R$ 15,00 cada, impressão de 20 pranchas
tamanho A2 de R$ 7,00 cada, impressão
de 10 folhas tamanho A3 de R$ 5,00
cada, impressão de 400 folhas A4 de R$
2,00 cada, 2 caixas com 50 máscaras
descartáveis de R$ 50,00 cada, 2 litros de
álcool em gel de R$ 25,00 cada, 5
pranchetas de MDF A4 de R$ 10,00 cada,
1 resma de papel oficio de R$ 58,85, 2
blocos de papel vegetal A4 de R$ 25,00
cada

R$ 1.448,85

Transporte Deslocamento
9 vouchers de auxílio transporte de R$
50,00 (3 por mês durante 3 meses) para
gastos com gasolina, carros de aplicativo,
passagens de ônibus, etc

R$ 450,00

Alimentação
Lanches e
almoços para as
oficinas

7 lanches de R$ 200,00 cada para
momentos de reunião (4) e oficinas (3),
30 vouchers de auxílio alimentação de R$
22,60 cada para os dias de levantamento
e oficinas em campo

R$ 2.078,00

Gastos
administrativos

Pagamento de
impostos,
emissão nota
fiscal, RRT,etc.

Pagamento de ISS, serviços contábeis,
emissão de RRTs, etc.

R$ 7.123,15

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS R$ 45.000,00

11. Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/CE)

Originalidade/Inovação do projeto Nota Nota

● 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. 2,5
Clareza e coerência na apresentação do projeto Nota 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. . 2,0
Qualidade das contrapartidas Nota Nota
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● 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. . 1,5
A relevância do projeto para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo Nota 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.

. 1,5

A relevância do projeto para a sociedade Nota Nota

● 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.

2,5

Total 10,00
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12. Valor do Convênio (espaço reservado ao CAU/CE)

Valor solicitado

Valor Limite a ser Aprovado

Valor aprovado

14. Data de assinatura do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)

15. Validade do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)

16. Declaração

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

Declaro que as contrapartidas aqui propostas não serão acordadas com outras empresas ou entidades que tenham missão e
objetivos estratégicos correlatos ao CAU/CE, e que porventura estejam patrocinando o projeto descrito neste formulário.

Declaro estar ciente que o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - Assistência Técnica Habitacional
De Interesse Social (ATHIS) para Patrocínio pelo CAU/CE é parte integrante deste Formulário, independente de transcrição.

IMPORTANTE

Por determinação dos órgãos de controle externo, no ato da assinatura do contrato de patrocínio e na(s) data(s) de
efetivação do(s) repasse(s) de recursos decorrentes da cota de patrocínio, todas as certidões mencionadas na Regularidade
Fiscal deverão estar válidas e acompanhadas das respectivas autenticidades, se emitidas via internet.

Nos casos em que a instituição for isenta de alguma inscrição, é necessário enviar a Declaração de Isenção, que substitui a
certidão.

É responsabilidade do proponente, manter sua regularidade fiscal e documental, conforme mencionado anteriormente.

A não apresentação dos documentos válidos, no prazo previsto, impedirá a assinatura do contrato e caracterizará a
desistência da solicitação de patrocínio, não acarretando ao CAU/CE quaisquer ônus indenizatórios.

Fortaleza/15 de julho de 2022

____________________________
Lucas Golignac Lessa / Coordenador Geral Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade
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