
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
Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade

C.N.P.J. | CPF
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
+55 85 9707-5336

Fax
+55 85 9707-5336

Web site
https://www.taramela.org/
https://www.instagram.co

m/taramela.atac/

E-mail
taramela.atac@gmail.com

2. Projeto
Nome do Projeto

Projeto Participativo para Melhorias da Habitabilidade da Ocupação Carlos Marighella

Período de Realização
15/set a 15/dez

Local de Realização

Ocupação Carlos Marighella

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

2.1. Representante Legal (Para PJ)
Nome
Lucas Golignac Lessa

RG nº
2006010243488

Carg
Coordenador Geral

CPF nº
040.010.713-98

E-mail
lucaslessa@taramela.org

Celular
(85) 99707 5336

Telefone
(85) 99707 5336

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

Cargo
Arquiteto Urbanista

Telefone
(85)997075336

Celular
(85)997075336

E-mail
lucaslessa@taramela.org

2.3. Valor do Projeto: R$  30.000,00

3. Apresentação Sucinta do Proponente
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Informar:

3.1. Motivo de interesse;

O interesse pelo edital vem da possibilidade de acelerar e potencializar o processo de assessoria técnica que a Taramela vem desenvolvendo junto à Ocupação
Carlos Marighella (OCM) há pouco mais de um ano. Neste tempo, a OCM já consolidou a posse de um terreno público, desafetado pela Prefeitura para fins de
moradia, entretanto, a situação de habitabilidade das famílias ainda é precária, pois estão residindo em barracos com dormitórios e banheiros improvisados. As
famílias da Ocupação, juntamente da assessoria técnica que as acompanham, estão buscando, desde início, contato com a Prefeitura para tratamento do terreno,
dos espaços coletivos e realização da construção das 85 moradias, contudo, o processo se mostra lento e cheio de entraves, além de os assessores técnicos
estarem realizando trabalho voluntário desde o início do processo.
O projeto aqui em questão busca propiciar auxílio para a realização da assessoria técnica no projeto inicial de diagnóstico, plano de ocupação do terreno e divisão
de suas áreas de uso, buscando se iniciar o processo de viabilização, no futuro, das unidades habitacionais para as famílias.

3.2. Principais atuações;

A Taramela tem seu início ainda em 2016, e apoia a construção de espaços de resistência e luta pelo direito à moradia e à cidade, atuando junto a comunidades
organizadas e movimentos sociais, realizando atividades como: oficinas, formações populares, projetos de espaços coletivos, mutirões de construção,
acompanhamento e avaliação de políticas públicas, entre outras ações.
Também compõe espaços coletivos de discussão sobre questões urbanas em Fortaleza, como a Frente de Luta por Moradia Digna e as Assembleias Populares da
Cidade, articulações das quais participam outras organizações da sociedade civil, escritórios públicos e grupos da universidade.
A Taramela atua sobre três eixos: Desenvolvimento Institucional, Assessoria em Arquitetura e Habitação, e Planejamento Urbano e Direito à Cidade. No de
Desenvolvimento Institucional, além de tentar garantir a sustentabilidade da organização, procuramos ampliar o debate em torno da assessoria técnica popular, a
partir das experiências e reflexões; o eixo de Assessoria em Arquitetura e Habitação envolve principalmente trabalhos na escala do edifício; enquanto o eixo de
Planejamento Urbano e Direito à Cidade tem como embasamento o debate crítico sobre a garantia de direitos básicos, e atuação no intuito de garantir os direitos à
cidade e à moradia

3.3. Se já trabalhou/estudou sobre o tema da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo e/ou Habitação de Interesse Social – descrever brevemente

Dentre os eixos de atuação da Taramela, os quais são totalmente voltados para o campo da assessoria técnica na defesa do direito à moradia e à cidade, temos o
eixo relacionado com a defesa do direito à cidade, cuja algumas das principais ações podemos citar as ações de elaboração de contra-projetos junto a comunidades
organizadas, para contrapor a projetos hegemônicos, como o contra-projeto do Polo de Lazer do Conjunto Ceará e o contra-projeto do Binário do Papicu. A Taramela
atua também com a participação democrática e regularização fundiária nos Conselhos Gestores das ZEIS Mucuripe e PICI. Além disso, trabalhando no campo da
assistência técnica em melhorias habitacionais, a Taramela vem atuando recentemente com o projeto financiado pela Habitat para Humanidade em reformas de
cinco casas na ZEIS PICI.

4. Apresentação do Projeto, seus objetivos e contribuições para a Sociedade
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.

Palavras-chave: ocupação urbana, direito à moradia e à cidade, projeto participativo.

Em que consiste o projeto: O projeto consiste na elaboração de uma proposta de intervenção urbana sustentável que vise a defesa e garantia do direito à moradia
digna e à cidade para as famílias da Ocupação Carlos Marighella (OCM). A ocupação, localizada no bairro Mondubim em Fortaleza/CE, teve início em junho de
2020, contando com a presença de 85 famílias. Com um ano de ocupação, as famílias ainda estão sem previsão de habitação social digna e adequada. O estado
em que se encontra o terreno necessita de intervenções para garantir a habitabilidade do espaço. Assim, a proposta a ser aqui descrita tem como objetivo principal
produzir soluções para a atual situação da ocupação considerando as questões sanitárias e de segurança ambiental como problemas prevalecentes que as famílias
enfrentam atualmente.

A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, além de evidenciar a grande desigualdade socioespacial do Brasil, exacerbou as péssimas condições de moradia no
país, geralmente associadas à ineficácia das políticas urbanas. Tendo como uma das principais premissas de controle da transmissão do coronavírus o isolamento
social, muitas famílias se viram em um contexto de crise sanitária e financeira sem condições de garantir o isolamento eficaz e necessário. Esta situação apresenta
ainda maior complexidade nos territórios populares vulnerabilizados, como favelas, comunidades e assentamentos precários. É nesse contexto que se insere a
OCM, território objeto desta proposta.

A atuação da assessoria técnica na OCM, tem início junto às ameaças de remoção sofridas pelas famílias. Nesse contexto, elabora-se um Plano Emergencial de
Negociações (PEN) que apresenta como alternativa para a solução habitacional a construção por autogestão. O plano foi elaborado voluntariamente pela assessoria
técnica da Taramela Assessoria Técnica, do Coletivo Escalar e de profissionais autônomos junto aos movimentos sociais e dos próprios moradores da ocupação.
Assim, foi possibilitado uma construção a partir de uma troca de saberes técnicos e populares, fortalecendo e viabilizando a construção de uma narrativa coletiva
advinda do próprio território.

O plano se mostrou como uma ferramenta de negociação muito importante, devido à partilha com as famílias e os movimentos sociais envolvidos de dados e
informações que, por muitas vezes, não chegam aos territórios populares devido ao seu caráter técnico. Buscou-se, portanto, possibilitar, na medida do possível, um
momento de politização e instrumentalização coletiva dos agentes envolvidos. Dessa maneira, as decisões do que deveria ser elaborado no documento deveriam
passar pela aprovação prévia dos ocupantes.

O terreno ocupado, inicialmente, constituía um vazio urbano, visto que nele não estava estabelecido nenhum tipo de uso residencial, comercial ou misto, não havia
construção, cercas ou divisórias. Portanto, não estando destinado à moradia ou a qualquer empreendimento, não preenchendo o requisito constitucional da
propriedade, por falta de atendimento à função social. Atualmente as famílias encontram-se ocupando um terreno nas proximidades do ocupado anteriormente
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(terreno 01 indicado no mapa a seguir), que foi desafetado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, após um árduo processo de lutas e reivindicações coletivas,
visando a construção de habitações de interesse social. O atual terreno teve como base o levantamento realizado pelo Plano elaborado pelo coletivo de assessorias,
no qual foi concebido a partir dos cruzamentos de três viabilidades elencadas como prioritárias: espacial, institucional e financeira.

Apesar das diversas conquistas, ainda não se tem previsão para a construção das habitações de interesse social no terreno conquistado. Dessa maneira, as famílias
se encontram em situação de vulnerabilidade social e incertezas.

Assim propomos a atuação em conjunto com os movimentos sociais organizados, com a universidade, a partir da Residência AU+E, e com os moradores da
ocupação para que, de maneira participativa, seja viabilizado a proposta aqui estabelecida. Assim, busca-se o apoio do CAU para alimentar e fortalecer tal iniciativa
de defesa e garantia do direito à cidade e moradia digna para a OCM através do intermédio da assessoria técnica e da troca entre saberes técnicos e populares,
subsidiando, minimamente a Lei de Assistência Técnica (11.888).

Objetivo Geral: Elaboração de um projeto participativo de organização espacial no terreno da Ocupação Carlos Marighella, em parceria entre coletivos de
assessoria técnica, universidade e movimentos sociais, com a finalidade de solucionar tanto questões de salubridade ambiental quanto criação de espaços coletivos,
contribuindo para o fortalecimento e permanência digna da comunidade na área.

Objetivo Específico: melhorias sanitárias, elétricas, de espaços públicos e habitabilidade

1. Assegurar à Ocupação Carlos Marighella o acesso à assessoria técnica de arquitetura e urbanismo como meio de viabilizar o direito à cidade.
2. Melhorar as condições de habitabilidade no terreno com a apresentação de alternativas às questões emergenciais no que tangem aos aspectos de

salubridade ambiental.
3. Fortalecer as relações comunitárias por meio de atividades coletivas a serem desenvolvidas para subsidiar a construção do projeto proposto.
4. Estimular a organização local e de apropriação espacial através da elaboração dos projetos participativos para os espaços comuns.

Estruturação do Projeto
Para atender aos objetivos aqui descritos, o trabalho será dividido em três etapas: Diagnóstico Sócio-Espacial, Planejamento Participativo e Desenho.

Diagnóstico Sócio-Espacial: Inicialmente pretende-se elaborar um censo comunitário georreferenciado, buscando estabelecer um perfil comunitário é um
documento de informação básica sobre a ocupação. Destaca-se a viabilidade de tal etapa haja vista que os assessores técnicos envolvidos já estabeleceram uma
relação de confiabilidade junto aos ocupantes.
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Planejamento Participativo: A partir dos dados coletados na etapa anterior e baseando-se nas demandas já observadas pelos assessores, dois eixos de projeto
serão desenvolvidos concomitantemente: emergencial e coletivo. Objetiva-se, contemplar as demandas de teor mais urgentes, assim como as de médio prazo,
prezando abranger uma visão holística das demandas da ocupação.

Nessa perspectiva, a metodologia participativa será utilizada para atingir o objeto final de proposição espacial. Desse modo, pretende-se realizar oficinas práticas
e educacionais relacionadas às questões espaciais que tocam esses dois pontos específicos, podendo contar com a participação de parceiros externos
especializados, contribuindo com a construção interdisciplinar desses espaços e possibilitando o desenvolvimento coletivo de soluções mais adequadas à realidade
local.

O eixo emergencial trabalha para sanar os pontos de maior incômodo das famílias, que consiste na drenagem e saneamento geral do terreno, controle de agentes
ambientais nocivos, banheiros coletivos e individuais.

No eixo coletivo trabalharemos projetos de caráter participativo para os espaços comuns baseando-se no zonamento concebido em atividades já realizadas
anteriormente junto à comunidade.

Desenho Técnico: Entendendo que a essência do projeto de melhoramento espacial foi concebido coletivamente na etapa anterior, aqui se dispõe o momento em
que os assessores traduzem as soluções elencadas para o desenho técnico tradicional. Nessa etapa serão elaborados desenhos técnicos materializando o projeto
de melhoramento espacial, reunindo as proposições construídas coletivamente e que mesclam os saberes técnicos e empíricos dos sujeitos envolvidos
correspondentes aos dois eixos abordados previamente.

Além dos documentos técnicos exigidos no presente edital, pretende-se documentar graficamente a trajetória histórica da Ocupação Carlos Marighella bem como o
censo desenvolvido na etapa inicial tanto como forma de registro e construção de uma memória da ocupação.

Etapas de Execução
Abaixo consta a sequência das atividades a serem executadas, vinculando a cada etapa da proposta:

Diagnóstico Sócio-Espacial:
01. Reunião Inicial para discussão junto a ocupação sobre a proposta, sua estruturação e cronograma de trabalho;
02. Análise dos dados secuntários / coleta primária sobre sexo, gênero, condições de domicílio, renda e escolaridade;
03. Elaboração de cartografias referentes às infraestruturas do local, assim como das atividades realizadas na ocupação conformando, assim, cartografia

sociais das condições de vida da ocupação;
04. Oficinas de aproximação e coleta de dados e demandas/desejos;

Planejamento Participativo:
05. Sistematização e condensação dos dados coletados visando apresentação e pactuação com as famílias;
06. Roda de conversa e apresentação do material produzido;
07. Oficina de condicionantes espaciais para montagem do ordenamento territorial das famílias;

Desenho Técnico:
08. Elaboração de materiais técnicos e montagem do repertório de alternativas de soluções;
09. Roda de conversa e apresentação das propostas e pactuação das soluções;
10. Finalização dos desenhos técnicos da proposta

Envolvimento de parceiros;
Como parceiros temos os movimentos sociais organizados que estão envolvidos com a Ocupação Carlos Marighella, bem como das famílias. O apoio institucional da
Residência AU+E/UFBA na atuação das duas arquitetas/assessoras técnicas envolvidas no projeto. O desenvolvimento de pesquisa com estudantes de graduação
do DAU/UFC. O apoio institucional e técnico-ambiental do Mandato Fortaleza Verde do vereador Gabriel Aguiar que já vem desenvolvendo um trabalho junto a OCM.
Além do apoio jurídico do Escritório Frei Tito de Direitos Humanos que também vem assessorando a Ocupação desde o início.

Justificar porque o CAU/CE deve apoiá-lo;
A partir do exposto anteriormente acredita-se que seria de suma importância o apoio do CAU-CE neste projeto, considerando que o contexto vivenciado de pandemia
e crise econômica as desigualdades sociais foram exacerbadas, tendo como algumas das consequências, no âmbito urbano, o aumento da população em situação
de rua e a emergência de ocupações urbanas. Em Fortaleza, além da Ocupação Carlos Marighella, temos a Ocupação Fazendinha, no bairro Cambeba, a Ocupação
Vila Nova, na Serrinha, Ocupação Alto das Dunas, no Vicente Pinzón, a Ocupação Dragão do Mar, em um edifício abandonado no centro da cidade, todas nascidas
em 2021. Buscando reforçar essa narrativa, traz-se a análise da professora Ângela Gordilho sobre o contexto de pandemia:

“Esse quadro de desigualdades tende a se agravar pelas condicionantes da exacerbada concentração de riquezas no estágio
atual da globalização neoliberal, crises econômicas que aprofundam a exclusão social, somadas aos retrocessos recentes das
políticas públicas.” (2020, pg. 02)

Apesar das ocupações urbanas não serem novidade na capital cearense, temos um contexto que requer um maior aprofundamento crítico no seu entendimento,
visto que duas dessas ocupações não têm início a partir de movimentos sociais organizados, mas sim da articulação de famílias em situação de vulnerabilidade
social, demonstrando os efeitos extremos de uma pandemia em contexto de crise econômica.
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Outro aspecto importante a ser considerado é a da atuação do profissional assessor técnico em situações emergenciais. Expandindo o entendimento da profissão
para além do projeto tradicional, mesmo que nos moldes de um projeto participativo. Assim, o apoio do CAU/CE a essa proposta seria de grande importância para o
fortalecimento da articulação popular bem como para o fortalecimento da profissão do arquiteto urbanista. Através dessa proposta pode-se gerar uma metodologia
replicável que possa ser executada em outras ocupações. Diante da emergência ambiental que vivemos atualmente, é imprescindível que tenhamos um modo de
vida mais sustentável, pensando ainda no viver coletivo é essencial que o projeto garanta esse modo sustentável com a cidade.

Este campo tende a se expandir cada vez mais no Brasil, pois além do cenário de desigualdade social, também tem se multiplicado as iniciativas que buscam
implementar a Lei de Assistência Técnica (11.888).

Como contrapartida, temos a articulação do projeto com o trabalho teórico-crítico a ser desenvolvido no âmbito do Curso de Especialização em Assistência Técnica,
Habitação e Direito à Cidade da Universidade Federal da Bahia, bem como do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Ceará. Divulgação do trabalho e do apoio nas redes sociais da Ocupação Carlos Marighella e da Taramela. Além da equipe estar a
disposição para a participação em eventos e espaços de discussão para sobre o projeto realizado a partir do apoio do CAU/CE bem como das pesquisas
desenvolvidas nos cursos citados anteriormente.

Qual a viabilidade de execução das obras para os projetos elaborados
Considerando a articulação com os parceiros envolvidos, entende-se que a viabilidade do projeto é alta. Visto que no âmbito das formações e oficinas temos uma
rede bastante articulada e engajada, no âmbito ambiental temos como parceiro o Mandato Fortaleza Verde, que já vem contribuindo com aspectos técnicos. Bem
como, com a articulação e disposição dos arquitetos em desenvolver um projeto executável ao final do processo, considerando as demandas de caráter emergencial
e a longo prazo que tem como base a articulação com a prefeitura, que já contribuiu com alguns materiais de construção, na reivindicação das demandas da
ocupação.

Outras informações relevantes

“População em situação de rua aumentou durante a pandemia” fonte: https://portal.fiocruz.br/noticia/populacao-em-situacao-de-rua-aumentou-durante-pandemia
(acesso em 02/06/2021)

A ocupação surgiu no dia 27 de abril de 2021 no bairro Cambeba e tem mais de 200 famílias no local. Mesmo com a proibição de remoções na pandemia, houve
uma tentativa cerca de um mês depois. As autoras ainda não possuem mais informações acerca de assessoria técnica no local. fonte:
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/grupo-de-policiais-e-detido-apos-tentativa-de-despejo-de-mais-200-familias-de-ocupacao-em-fortaleza-1.309
3604 (acesso em: 05/06/2021)

GORDILHO-SOUZA, A.M. Residências acadêmicas em arquitetura e urbanismo: projetos em movimento para ensino-pesquisa-extensão na pós-graduação
In: GORDILHO-SOUZA, A.M.; COTRIM, M.; SUAREZ, N.A. (org.). Pesquisa em projeto e extensão na pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Salvador:
EDUFBA; Rio de Janeiro: ANPARQ, 2020.

BRASIL. Lei Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 dez. 2008.

5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto

Informar:

Diante da realidade crítica reforçada pela pandemia da COVID-19, a crise econômica agrava-se e os seus efeitos atingem principalmente a renda de famílias mais
pobres. Devido à crise de desemprego e ao aumento dos custos de vida, 85 famílias residentes no bairro Mondubim, que não estavam conseguindo pagar seus
aluguéis para garantir a estabilidade de se ter um teto durante uma pandemia, organizaram-se e ocuparam um terreno dentro do próprio bairro. Terreno este que
estava vazio há mais de 30 anos, portanto sem cumprir sua função social exigida na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades. Após a ocupação e mais de
seis meses de resistência e diálogo com a Prefeitura, conseguiu-se a desafetação de um terreno logo ao lado identificado pela assessoria técnica da Ocupação
Carlos Marighella como um terreno de propriedade pública municipal.

Dessa forma, as famílias atendidas pelo projeto consistirão nas 85 famílias residentes na ocupação, sediada no agora terreno desafetado pela própria Prefeitura de
Fortaleza. As famílias ocupam o novo terreno desde janeiro de 2021 e estão se organizando socialmente e espacialmente por meio da construção de barracos de
materiais provisórios. Ao mesmo tempo que há a construção de forma emergencial de barracos há a necessidade de se pensar a formação de espaços coletivos e o
melhor aproveitamento do terreno por áreas coletivas e de habitação, tanto neste presente período de caráter temporário quanto na construção definitiva das
unidades futuras.

6. Programação do Projeto
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6.1. A programação, incluindo as atividades previstas; 6.2. Etapas/Cronograma; 6.3. Local e condições de Execução; 6.4. Outras informações relevantes.

Etapa Atividade Local Data

Diagnóstico
Sócio-Espacial

01 Reunião Inicial para discussão junto a ocupação
sobre a proposta, sua estruturação e cronograma de
trabalho

Ocupação Carlos
Marighella

15/09/2021
-

22/09/2021

02 Análise dos dados secuntários / coleta primária sobre
sexo, gênero, condições de domicílio, renda e
escolaridade

Home Office /
Ocupação Carlos

Marighella

22/09/2021
-

29/09/2021

03 Elaboração de cartografias referentes às
infraestruturas do local, assim como das atividades
realizadas na ocupação conformando, assim,
cartografia sociais das condições de vida da
ocupação

Home Office 29/09/2021
-

06/10/2021

04 Oficinas de aproximação e coleta de dados e
demandas/desejos

Ocupação Carlos
Marighella

06/10/2021
-

13/10/2021

Planejamento
Participativo

05 Sistematização e condensação dos dados coletados
visando apresentação e pactuação com as famílias

Home Office 13/10/2021
-

27/10/2021

06 Roda de conversa e apresentação do material
produzido

Ocupação Carlos
Marighella

27/10/2021
-

03/11/2021

07 Oficina de condicionantes espaciais para montagem
do ordenamento territorial das famílias

Ocupação Carlos
Marighella

03/11/2021
-

10/11/2021

Desenho técnico 08 Elaboração de materiais técnicos e montagem do
repertório de alternativas de soluções;

Home Office 10/11/2021
-

24/11/2021

09 Roda de conversa e apresentação das propostas e
pactuação das soluções;

Ocupação Carlos
Marighella

24/11/2021
-

01/12/2021

10 Finalização dos desenhos técnicos da proposta Home Office 01/12/2021
-

15/12/2021

7. Observações Gerais
Ressalta-se que a ocupação Carlos Marighella possui a garantia de que os seus moradores permanecerão no terreno hoje ocupado. Foi realizada uma reunião em
dezembro de 2020 com o prefeito de Fortaleza à época onde este assegurou a desafetação do terreno para o uso habitacional, processo realizado dias depois
através da Lei Nº 11058, de 21 de dezembro de 2020, em anexo neste documento. Além disso, também vem se construindo diálogos com a Habitafor (Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza) ao longo dos últimos meses, reforçando, assim, a relação de constante contato entre a ocupação e a
Prefeitura.
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8. Estimativas de custo dos Projetos

R$ % SOBRE O CUSTO TOTAL

Valor apoiado por outros parceiros

- -

Valor apoiado pelo CAU/CE
20.000 100

TOTAL DO PROJETO 100%

9. Parcerias

Identificação do
Parceiro (nome)

Tipo de parceria -
Apoio -Parceria
institucional etc.

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar R$

Ocupação Carlos Marighella Apoio institucional e de
mobilização social

Parceria confirmada -

Mandato Fortaleza Verde
(Vereador Gabriel Aguiar)

Apoio Institucional; Apoio
técnico-ambiental

Parceria confirmada -

Residência em Arquitetura,
Urbanismo e Engenharia

UFBA

Apoio Institucional Parceria confirmada -

Escritório Frei Tito de Direitos
Humanos

Apoio Institucional e Apoio
jurídico

Parceria confirmada -

Coletivo Ana Montenegro Apoio institucional e
mobilização social

Parceria confirmada -

Terra Liberta Apoio institucional e
mobilização social

Parceria confirmada -

OPA - Organização Popular Apoio institucional e
mobilização social

Parceria confirmada -

TOTAL GERAL (R$) DE
PARCERIAS

-

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

Arquiteto Coordenador Pagamento pessoal 1 Arquiteto a receber 3 parcelas de R$ 1914,00 (valor
bruto, cada parcela)

R$ 5.742,00

Bolsa de graduado Pagamento pessoal 2 Arquitetas residentes a receber 3 parcelas R$ 1.150,00
cada

R$ 6.900,00

Bolsa graduando Pagamento pessoal 2 estudantes de Arquitetura e Urbanismo a receber 3
parcelas de R$ 500,00 cada

R$ 3.000,00

Alimentação Lanches para as oficinas - R$ 81,65

Transporte Deslocamento pagamento de gasolinas, viagens de uber e passagem de
ônibus

R$ 770,0

Impressões e materiais para
oficinas

Impressão de mapas,
plantas, etc.

- R$ 400,00

Gastos administrativos Pagamento de impostos,
emissão nota fiscal,

RRT,etc.

- R$ 3.106,35

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS R$ 20.000,00
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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

● 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 01/2021 - 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 de agosto de 2021

____________________________
Lucas Golignac Lessa / Coordenador Geral
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