
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2021
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Proponente
Razão Social | Nome

Julia Brito Mafaldo

C.N.P.J. | CPF

600413343-45

Inscrição Estadual

-

Inscrição Municipal

-

Endereço

Rua Capitão Pinto de Mesquita

Nº

121
Bairro
Itaperi

Cidade
Fortaleza

Estado
Ceará

CEP
60714145

Telefone
85986291058

Fax Web site E-mail
juliabritomafaldo@gmail.com

2. Projeto
Nome do Projeto

Diagnóstico do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto
Período de Realização
Setembro de 2021 a
Dezembro de 2021

Local de Realização

ZEIS Cais do Porto, Fortaleza, Ceará

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

2.1. Representante Legal (Para PJ)
Nome RG nº

Cargo CPF nº

E-mail Celular Telefone

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

Cargo
Arquiteta Urbanista

Telefone Celular
85 986291058

E-mail
juliabritomafaldo@gmail.com

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

Trinta e um mil e duzentos reais e zero centavos

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

A equipe de profissionais que integra a proposta aqui apresentada é formada por 5 arquitetas(os) todos com experiência
acadêmica e profissional na área de Habitação de Interesse Social e Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo.
Destacamos a experiência de quatro destes arquitetos(as) no recente desenvolvimento dos Planos Integrados de
Regularização Fundiária contratados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, incluindo coordenação executiva dos planos e
coordenação de equipe, e o acompanhamento deste processo enquanto universidade e assessoria, prestando apoio na
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leitura e acompanhamento de algumas reuniões e debates. Soma-se a esse quadro mais três estagiários de graduação em
arquitetura e urbanismo.

Como motivos de interesse que levaram este grupo de profissionais a conformar uma equipe e prestar assistência técnica
à comunidade no desenvolvimento do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto, podemos destacar:

I. Dar continuidade ao processo iniciado anteriormente de debate sobre planejamento popular com a comunidade.
Parte da equipe já trabalhou ou vinha trabalhando com a comunidade e gostaria de dar continuidade às
atividades iniciadas.

II. Implementar experiência de ensino onde os alunos possam trabalhar com casos reais e que seus trabalhos
continuem para uma demanda real.

Parte da equipe leciona e tem tentado incorporar a experiência prática de extensão como atividade da disciplina
de projeto urbano.

III. Demanda específica/convite da comunidade para contribuir no Plano Popular construindo as bases para realização
de diagnóstico e debate sobre os parâmetros especiais e regularização fundiária em ZEIS.

IV. Interesses pessoais de cada um dos membros em trabalhar com assistência técnica.

ARQUITETAS(OS)
(1) 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 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 Futura
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/) da Universidade Federal do
Ceará. Pós Doutorado em andamento pelo IPPUR/UFRJ.

(2) Júlia Brito
Arquiteta Urbanista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), cursando pós graduação latu sensu em
Reabilitação Ambiental Sustentável em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brasília.  Fez parte da
equipe de elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária da Zona Especial de Interesse Social Pici,
desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará com financiamento do IPLANFOR. Atualmente, compõe o
corpo técnico da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade. Quando estudante de graduação, foi
bolsista de iniciação científica do Laboratório de Estudos em Habitação UFC,na pesquisa Desafios do direito à
cidade em Fortaleza: remoções, resistências e as condições de inserção urbana dos grandes conjuntos voltados
para reassentamentos, o estudo de caso foi a ZEIS Serviluz e Cais do Porto.
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(3) Naggila Frota
Arquiteta Urbanista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Geoprocessamento e
Análise Ambiental e Recursos Hídricos (UECE) e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará - PPGAU+D UFC com tema referente à Planejamento
Urbano Insurgente. Tem interesse em contribuir com processos de planejamento urbano liderados por
comunidades organizadas que questionem o planejamento institucional e que contribuam para a real
efetivação do Direito à Cidade. Possui experiência em Planejamento Urbano e Regional junto a Secretaria das
Cidades por meio do auxílio a prefeituras municipais na construção dos seus instrumentos de ordenamento
territorial, como Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Leis de Uso e Ocupação do Solo e de Parcelamento do
Solo. Experiência de ensino superior no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC na área de Projeto
Paisagístico, Projeto Urbanístico e Planejamento Urbano e Regional. Docente na Universidade de Fortaleza.
Coordenou a equipe de elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária da ZEIS Pici.

(4) Pedro Vitor Monte Rabelo
Arquiteto e urbanista formado pela Universidade de Fortaleza. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU/UFBA) na linha de Processos Urbanos
Contemporâneos. Faz parte da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade, onde atua como assessor
técnico popular. Fez parte da coordenação técnica da equipe responsável pela elaboração dos Planos Integrados
de Regularização Fundiária das ZEIS Serviluz, Mucuripe e Praia do Futuro IIB. Além disso, também compôs o
corpo técnico, enquanto arquiteto e urbanista, na elaboração dos PIRF da ZEIS Poço da Draga e Pirambu. Possui
interesse de pesquisa nos seguintes temas: planejamento urbano; justiça habitacional; conflitos urbanos;
direito à cidade; imaginários urbanos.

(5) Sara Vieira Rosa
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (FAUUSP - 2019), área de concentração
"Habitat", linha de pesquisa "Questões fundiárias e imobiliárias, moradia social e meio ambiente". Mestre em
Assentamentos Humanos e Meio Ambiente pela Pontificia Universidad Católica de Chile (UC/Cl - 2011).
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC - 2007). Tem experiência na
área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em meio ambiente e planejamento urbano-regional, habitação de
interesse social, vulnerabilidade socioambiental, e sistemas de Informação Geográfica (SIG). Colaboradora do
Laboratório de Estudos em Habitação (LEHAB-UFC) e da rede nacional Observatório das Metrópoles
desenvolvendo pesquisa e extensão correlatas ao tema, incluindo formação e assistência técnica de
comunidades. Atuou junto a ONG Cearah Periferia e como arquiteta na célula de projetos e planejamento da
Secretaria Municipal de Habitação de Fortaleza (HABITAFOR). Contribuiu na construção de abrigos emergenciais
junto ao Techo-Chile para famílias atingidas pelo terremoto em 2010. Durante a pandemia atuou e coordenou
projetos emergenciais de combate ao covid-19 e de formação sobre ZEIS de vazio com mapeamento
participativo junto ao movimento social Frente de Luta por Moradia Digna. Dentre as pesquisas desenvolvidas
junto ao LEHAB, destaca-se:  Análise do programa minha casa minha vida: arranjos institucionais e segregação
espacial; Desafios do direito à cidade em Fortaleza: remoções, resistências e as condições de inserção urbana
dos grandes conjuntos voltados para reassentamentos; Direito à cidade: estratégias e instrumentos de
planejamento e regulação urbanística voltados à implementação do direito à moradia e à cidade em Fortaleza;
Condicionantes Institucionais e Normativas para a Implementação de Políticas (Programas e Projetos) de
Urbanização de Favelas na Metrópole de Fortaleza.

ESTAGIÁRIOS
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(1) Ana Beatriz Lopes Gomes
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza-UNIFOR. Possui um intercâmbio
acadêmico em Portugal na Universidade Fernando Pessoa em Porto, tendo auxiliado na Elaboração da primeira
versão do Programa Estratégico de reabilitação urbana da Aldeia de Boassas. Foi monitora da disciplina “Projeto
auxiliado por computador" e publicando dois artigos referente ao tema, são eles: Estudo de Caso, Disciplina
Projeto Auxiliado por Computador Através da Metodologia EAD em Situação de Quarentena, (como autora); Da
Prática em sala de aula ao Ensino Remoto de PAC Durante a Pandemia, (como coautora). Atualmente é membro
da AIESEC, uma organização não governamental e sem fins lucrativos e reconhecida pela UNESCO. Interesses
em Arquitetura social, Arquitetura sustentável e BIM construction.

(2) Larissa Mendes da Silva
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Fortaleza. Monitora da disciplina "Ateliê V -
Arquitetura e Paisagismo" vigente na matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo. Experiência como
estagiária de projetos BIM. Realizou intercâmbio acadêmico em Osnabrück University of Applied Sciences, na
Alemanha, como estudante convidada do curso de Paisagismo. Possui interesse em planejamento urbano,
habitações de interesse social, direito à moradia digna e direito à cidade.

(3) Talisson de Freitas Lima
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Fortaleza. Tem experiência em sistemas de
informações geográficas e elaboração de mapas temáticos. 2 anos de monitoria na disciplina de ateliê de
projeto urbanos vigente na matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo.

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

A seguinte proposta consiste na assessoria técnica em arquitetura e urbanismo para elaboração do diagnóstico
urbanístico da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Cais do Porto como parte do Plano Popular em
desenvolvimento pelos moradores da ZEIS Cais do Porto, organizados pela Associação do Titanzinho e pela
Comissão Titan (comissão de moradores).

A ZEIS Cais do Porto está localizada na costa leste do litoral de Fortaleza, inserindo-se em bairro homônimo
apresentando proximidade ao Porto e ao Farol do Mucuripe. Segundo dados do levantamento realizado pelo
Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza (PLHIS-FOR, 2011) a ZEIS em questão tem uma
estimativa de mais de mil imóveis e população de cinco mil pessoas.

A comunidade Cais do Porto, junto a Serviluz, apresenta um histórico de luta por permanência em seus
territórios, contrapondo-se a sucessivas ameaças de remoção promovidas pela Prefeitura de Fortaleza, Governo
do Estado e agentes privados.

A Comissão Titã e as movimentações em torno do Plano Popular surgiram a partir da reivindicação dos
moradores da ZEIS Cais do Porto pelo reconhecimento enquanto ZEIS prioritária para elaboração dos Planos
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Integrados de Regularização Fundiária, processo conduzido pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza
(IPLANFOR) desde 2017 e pelo qual a ZEIS Serviluz, adjacente à Cais do Porto, foi contemplada.

Desde 2008, um grupo composto por moradores, lideranças comunitárias, estudantes e professores
universitários, assessorias jurídicas e de arquitetura e urbanismo se reúne e avança passo a passo na construção
do Plano Popular, como  estratégia de resistência e busca por efetivação do direito à moradia, à terra urbana e à
cidade.

O Plano Popular da ZEIS Cais do Porto é um exemplo de planejamento “insurgente e emancipatório” (de baixo
para cima), em que os moradores são os protagonistas na identificação de suas necessidades e na proposição de
transformações da realidade de precariedade socioambiental que historicamente caracteriza a comunidade.

Nesse contexto, a assessoria em Arquitetura e Urbanismo do presente coletivo de arquitetas(os) busca apoio para
agregar de forma mais efetiva ao Plano, informações tecnicamente consistentes, detalhadas e abrangentes, que
sejam base para proposições coerentes à complexidade do território.

Objetivo geral da proposta é:
- Contribuir para construção do diagnóstico urbanístico da ZEIS Cais do Porto a partir da leitura técnica e

comunitária da realidade local, de forma a subsidiar a tomada de decisões no processo de planejamento
popular e construir um processo de troca de saberes e experiências, em que a produção técnica/científica
é colocado “a serviço” da comunidade, agregando força a sua capacidade de ação política.

Os objetivos específicos são:

- Analisar o parcelamento e ocupação existente de modo a subsidiar projetos futuros de normatização
especial e regularização fundiária;

- Complementar e atualizar dados e indicadores urbanísticos existentes sobre a ZEIS Cais do Porto.
- Produzir base cartográfica a partir da compatibilização de dados coletados in loco com as bases

cadastrais e as informações já existentes.
- Realizar análise e síntese diagnóstica identificando prioridades de ação.

Estruturação da proposta e etapas de execução

Importante destacar que a equipe de trabalho aqui apresentada já vem se reunindo e desenvolvendo atividades
de assessoria para a Comissão Titan e em prol do desenvolvimento do Plano Popular. Algumas atividades foram
adiadas por conta da Pandemia do Covid-19, e outras foram adaptadas. Essa experiência de adaptação de
metodologias de participação serão importantes no desenvolvimento desta proposta e tornarão possível a
finalização do trabalho dentro do prazo do edital.

A etapa de conversa inicial com a comunidade e definição das atividades e produtos da assessoria já foram
previamente definidos.

Todos os levantamentos realizados e mapas elaborados serão aferidos pela comunidade e pela comissão Titan. A
aferição será feita por meio de instrumentos já criados pela equipe junto a Comissão Titan que envolvem
atividades orientadas individuais em casa que depois são compartilhadas em oficina presencial ou híbrida de
pequenos grupos, mantendo todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19.

A equipe realizará  reuniões de planejamento e trabalho semanalmente de forma remota. Reuniões com as
comunidades serão realizadas tanto de forma remota como de forma presencial a depender das condições da
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pandemia. Destacamos que a Comissão Titan já vem realizando com esta equipe e com outros grupos reuniões e
oficinas remotas.

O projeto está estruturado nas seguintes etapas de execução:

1. Revisão e registro da abordagem metodológica e dos procedimentos a serem utilizados no
processo de diagnóstico.

2. Coleta de informações através de: contato direto com gestores públicos e/ou visitas a Órgãos ou
instituições locais, estaduais e federais; 

3. Observações in loco e aferição em Oficinas com Moradores das informações dos mapas
temáticos, observando as restrições de deslocamento e reuniões presenciais em decorrência da
pandemia de Covid-19.

4. Produção de base cartográfica a partir da compatibilização das bases e informações existentes e
produzidas.

5. Realização de análise e síntese.
6. Validação dos produtos com os moradores.

Compilação e sistematização dos dados e resultados obtidos, por meio de redação detalhada, em formato de
relatório, incluindo fotos, mapas ilustrativos, análises e georreferenciamento de dados, incluindo a identificação
de prioridades de ação.

Envolvimento de parceiro

O Plano Popular do Titan é conduzido dentro da comunidade pela Comissão Popular do Titan conhecida como
“Comissão Titan”. A proposta surgiu do desejo dos moradores de construírem um plano popular que mobilizasse
a comunidade e expressasse as reais necessidades dos moradores para a área e não os interesses do mercado
imobiliário que tanto pressiona e ameaça a comunidade de remoção.

Nossa equipe e o trabalho aqui proposto soma-se a uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas em
conjunto por parceiros em prol do direito à moradia e pelo Plano Popular do Titan. A equipe de parceiros é
multidisciplinar e de diferentes campos de atuação englobando universidades, entidades de assessoria técnica e
movimentos populares. A caminhada é longa e vem sendo amadurecida aos poucos a partir da contribuição
destes parceiros.

Um grande parceiro deste processo tem sido a universidade. Aqui destacamos o LEHAB-UFC (do Departamento
de Arquitetura e Urbanismo da UFC) e da pesquisadora e doutoranda Valéria Pinheiro que a partir de
metodologias de pesquisa-ação e extensão tem desenvolvido debates a desenvolvido assessoria a comunidade
na construção do Plano Popular, incluindo atividades de formação e troca de saberes como a oficina de
planejamento popular que trouxe uma moradora da Vila Autódromo (RJ) para compartilhar a experiência da sua
comunidade com o Titan e comunidade do lado Serviluz. Importante destacar que uma das integrantes da equipe
(Sara Rosa) proponente deste projeto participou da organização e execução da oficina e de outros momentos de
formação junto a comunidade.

Ainda enquanto universidade destaca-se a colaboração do Laboratório do professor Jeovah Meireles da
Faculdade de Geografia da UFC e alunos da Pós como a oceanógrafa Luana Castelo. Estes últimos desenvolveram
mapeamento colaborativo junto com a comunidade que integrará e subsidiará o Plano Popular. Também
podemos ressaltar as professoras da Universidade de Fortaleza Joisa Barroso e Nággilla Frota que integram essa
equipe e vem desenvolvendo suas disciplinas de ateliê de projeto de forma a assessorar o Plano Popular do Titan.
A participação destas professoras também foi importante para atrair estagiários voluntários que têm se somado
nessa tarefa.
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Entre os escritórios de Assessorias Técnicas que apoiam a comunidade, merece destaque aqui a Taramela
Assessoria, que na figura de Júlia Brito, compõe nossa equipe e tem apoiado na formulação do Plano. A
participação da Taramela é importante sobretudo por trazer para a equipe outras experiências recentes em
assessoria técnica de arquitetura e urbanismo.

Podemos citar ainda como parceiros da Comissão Titan e do Plano Popular outros movimentos populares, dos
quais aqui destacamos a Frente de Luta de por Moradia Digna, que reúne diversas outras comunidades, entre elas
ZEIS, diversos grupos de assessorias e outros membros da universidade. Apesar de não participar diretamente no
desenho e conteúdo do Plano, a Frente tem se somado em atividades de formação e mobilização que subsidiam
o Plano.

Importante ressaltar que o desenvolvimento do Plano Popular do Titan tem apoio da Defensoria Pública do
Estado do Ceará, que inclusive tem cobrado a comunidade a finalização e entrega, pelo menos parcial, do
documento para poder puxar audiência pública de debate e encaminhamento sobre o mesmo.

Justificativa e  viabilidade

A elaboração do Plano Popular da ZEIS do Cais do Porto é uma construção em andamento, funcionando como forma
de mobilização comunitária com o objetivo de fortalecer a união da comunidade diante das diversas tentativas de
remoção sofridas pelos moradores. A partir dessa construção coletiva e de seus desdobramentos, é possibilitada a
promoção do autoconhecimento e apropriação comunitária com base em uma narrativa inerente ao território e seus
moradores condizente com suas realidades e particularidades e não um discurso imposto por agentes externos.

Além disso, o produto final servirá para que os moradores negociem as melhorias da região e não fiquem reféns das
soluções apresentadas pelo poder público, tendo um arcabouço instrumental de alternativas de intervenções que
respeitem e priorizem a permanência e fortalecimento das relações e vínculos já estabelecidos no e para com o
território. Servirá também como instrumento para pressionar o atendimento da demanda da comunidade de inclusão
da ZEIS como uma das prioritárias e que seu PIRF seja elaborado, uma vez que a comunidade está organizada,
mobilizada e já possui entendimento e propostas.

Vale ressaltar que a iniciativa tem apoio da Defensoria Pública do Estado, o que proporciona maior chance de difusão
e viabilidade da proposta. Destacamos ainda que as ações em torno do Plano já tem resultados positivos e têm se
desdobrado em outras ações importantes como a elaboração de um contra-laudo onde a Prefeitura Municipal de
Fortaleza tentava justificar a remoção de parte da Comunidade. O contra-laudo foi elaborado com a participação dos
diversos parceiros mencionados anteriormente, incluindo parte da equipe desta proposta.

Nesse quadro, as assessorias técnicas contribuem com mediações, dados, conhecimento técnico e científico, onde
um dos maiores desafios para a sua manutenção e o fortalecimento das suas atividades é a insustentabilidade
financeira. Não existem linhas de crédito que subsidiem a Lei de Assistência Técnica (11.888) e as prefeituras não
possuem corpo técnico dedicado a este tipo de serviço. Esta realidade dificulta a continuidade do trabalho das
assessorias, torna-os morosos e pouco abrangentes, gerando lacunas e retrabalho que, muitas vezes, desarticulam e
desestimulam as comunidades. Isso é perceptível no processo do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto. Em
andamento desde 2019, diferentes profissionais participaram do Plano em diversos momentos, fizeram
contribuições valiosas, mas pouco sistematizadas, gerando pouca sensação de avanço, concretude e realização.

O aporte financeiro é importante para que esta equipe, que tem atuado de forma voluntária há quase um ano junto a
comunidade do Titan, amplie e conclua o trabalho já iniciado. Esta proposta, portanto, busca o apoio do CAU para que
a equipe tenha os meios necessários a realizar uma contribuição, que não se deseja chegar ao fim como
concluída/fechada, mas que possa ser compreendida em seus resultados e utilidades, além de apropriada pela
comunidade.
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Por fim, destaca-se a inserção do projeto proposto em ampla rede de atores, constituindo grande oportunidade de
divulgação da prática do arquiteto urbanista, em habitação de interesse social e com demandas coletivas e populares,
junto a grupos e movimentos que muitas vezes desconhecem a contribuição desse profissional.

O projeto será publicado como produto técnico e comunitário em plataforma digital de amplo alcance, constando o
devido registro dos envolvidos, colaboradores e apoiadores, sendo divulgado através das redes sociais, sites,
atividades e eventos dos grupos e entidades que compõem a rede que constrói o Plano Popular da Zeis Cais do Porto,
após finalização do Plano e em conversa com a Comissão Titan.

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 são as famílias residentes da Zona de Interesse Social / ZEIS Cais do Porto. A ZEIS objeto da
proposta apresenta uma área de, aproximadamente, 185 mil m², uma estimativa de mais de mil famílias, segundo o
Relatório das ZEIS elaborado pela IPLANFOR, em 2015. Segundo o mesmo banco de dados, a ZEIS apresenta mais de
mil imóveis e uma população com uma renda média de 1 a 3 salários mínimos. Quanto à infraestrutura o território é
atendido pela rede geral pública de abastecimento de água, sendo atendida parcialmente pela rede de esgotamento
sanitário e contando com um sistema de drenagem superficial de águas pluviais e coleta de pública de lixo, além de
energia elétrica domiciliar com medidor e iluminação pública disponibilizada pela rede oficial. A comunidade do
Titazinho, que atualmente conforma a ZEIS Cais do Porto, tem sua origem no início da década de 1940. Localizada
junto ao mar, guarda e mantém forte relação com a área portuária da cidade e o mar, espaço de lazer e trabalho,
sendo possível ainda nos dias de hoje observar pescadores voltando de mar a noite depois de uma pesca artesanal.
Ao longo das décadas de sua existência o estado tem sido ausente e contribuído para a precarização da comunidade
e seus moradores que vivem constantemente sob a ameaça de serem removidos por interesses de expansão do
mercado imobiliário.

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.

Devido a pandemia, as atividades serão desenvolvidas majoritariamente na forma de trabalho remoto, com a
realização de reuniões remotas semanalmente. Algumas oficinas e reuniões, com a comunidade, serão realizadas de
forma presencial tomando os devidos cuidados de prevenção contra a covid-19.

As atividades principais estão elencadas abaixo junto com cronograma da proposta.

ATIVIDADE MEIOS/ MECANISMO/
TÉCNICAS

RESULTADOS
ESPERADOS E

METAS

CRONOGRAMA

SET OUT NOV DEZ

1. Sistematização da
metodologia utilizada
no Diagnóstico 

- Definição e registro da
abordagem metodológica e
dos procedimentos a serem

utilizados no processo de
diagnóstico.

Procedimentos
metodológicos
sistematizados.

X X

2. Complementação e
atualização de dados e
indicadores existentes.

- (se necessário) Coleta de
informações através de:
contato direto com gestores
públicos e/ou visitas a Órgãos
ou instituições locais,
estaduais e federais; 

Produção de novas
informações. 

X

4. Trabalho de campo –
diagnóstico (se as
condições sanitárias em

- Observações in loco e
aferição em Oficinas com
Moradores das informações
dos mapas temáticos. 

Atualização dos
mapas temáticos.

X X
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contexto de pandemia
permitirem)

obs. a equipe já possui
metodologias
alternativas já testadas
com a Comissão Titan

- Observações in loco e
medições de vias e imóveis
para aferição das
“aglomerações” de
indefinições do levantamento
dos imóveis e seus limites.

Atualização do
mapa de
parcelamento
existente.

X X

5. Atualização e
produção de mapas.

- Produção de base
cartográfica a partir da
compatibilização das bases e
informações existentes e
produzidas.

Produção de novas
informações. 

X X X

6. Análise e síntese
diagnóstica 

- Identificação de prioridades
a partir de metodologia
construída. 

Diagnóstico
Preliminar 

X X X X

7. Diagnóstico
Preliminar

- Documento preliminar
formatado

Diagnóstico
Preliminar a ser
avaliado e
complementado

X

8. Encontro com os
Moradores da ZEIS Cais
do Porto

- Apresentação e validação
diagnóstico com os
moradores.

- Realizar encontro para
avaliar o diagnóstico. 

Discussão e
contribuições para o
Diagnóstico
Preliminar

X X

9. Sistematização do
Diagnóstico FINAL da
ZEIS Cais do Porto

- Compilação e sistematização
dos dados e resultados
obtidos, por meio de redação
detalhada, em formato de
relatório, incluindo fotos,
mapas ilustrativos, análises e
georreferenciamento de
dados. 

- Validação com os moradores
do produto final

Diagnóstico técnico
pactuado com a
sociedade. 

X X

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.

Como informações complementares destacamos que a equipe tem participado no desenvolvimento e
implementação de projetos emergenciais contra a Covid-19 e de projetos de formação e assessoria durante a
pandemia, desenvolvendo metodologias e habilidades que permitirão o desenvolvimento da proposta durante a
pandemia e em momentos de quarentena.

Destacamos ainda como ponto positivo o fato dessa assessoria ser desenvolvida envolvendo também os campos de
ensino, pesquisa e extensão seja pelas ações diretas dessa proposta de seus membros descritas anteriormente, seja
pela relação da proposta com os demais parceiros na construção coletiva do Plano Popular.

8. Estimativas de custo dos Projetos

R$ % SOBRE O CUSTO TOTAL
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Valor apoiado por outros parceiros

200 impressões coloridas A4 = 400,00
200 impressões coloridas A3 = 600,00
20 impressões coloridas A2 = 200,00
Total = 1.200

4%

Valor apoiado pelo CAU/CE
30.000,00 96%

TOTAL DO PROJETO
31.200,00

100%

9. Parcerias

Identificação do
Parceiro (nome)

Tipo de parceria -
Apoio - Parceria
institucional etc.

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar R$

Universidade de Fortaleza Projeto de Extensão A confirmar R$ 1.200,00

Taramela Assessoria Técnica
em Arquitetura e Cidade

Apoio técnico Confirmado -

Lehab Apoio institucional e
técnico

Confirmado -

Comissão Titã Colaboração. Cessão de
espaço para participação do
CAU/CE para acompanhar

atividades do projeto.
Fornecimento de registro
fotográfico das atividades

exercidas durante a
execução do projeto.

Confirmado -

TOTAL GERAL (R$) DE
PARCERIAS

R$ 1.200,00

10. Despesas previstas do Apoio do CAU/CE
Item/Detalhamento Tipo de despesa Quantitativo/unidade R$
Equipe de Estagiários Pagamento pessoal Remuneração equipe de estagiários - 3 estagiários - 800

reais por mês - total de 3 meses
9.600,00

Equipe de Arquitetos Pagamento pessoal Remuneração equipe de arquitetos - 5 arquitetos -
1.297,47 reais por mês - total de 3 meses

19.462,05

Auxílio deslocamento Deslocamento 16 auxílio transporte/25 reais cada 400,00

Coffee Break Lanches para as oficinas 1 coffee break 150,00

Máscaras PFF2 Equipamento de proteção
individual

50 máscaras/5 reais cada 250,00

Álcool gel 70 Equipamento de proteção
individual

5 litros 40,00

Registro de Responsabilidade
Técnica

Documentação 1 registro 97,95

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS 30.000,00

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

Originalidade/Inovação do projeto Nota Nota
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● 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

● 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

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

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CAU/RJ 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/RJ, e que porventura estejam patrocinando o projeto descrito neste formulário.

Declaro estar ciente que o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2021 - 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  30/08/2021
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