


As informações contidas neste documento são parte de um trabalho ainda em
andamento e que ainda não foram formalmente publicados. Qualquer usufruto deste

material como fonte precisa ser notificado à equipe técnica da Taramela ATAC
através do email taramela.atac@gmail.com.

2

mailto:taramela.atac@gmail.com


equipe técnica taramela atac

Responsável Legal
Lucas Golignac Lessa – Arquiteto e Urbanista

Responsável Técnica
Juliana De Boni Fernandes – Arquiteta e Urbanista

Coordenação Executiva
Juliana De Boni Fernandes – Arquiteta e Urbanista
CAU nº A187740-2 / RRT nº 2SI12578415R03CT001
Luísa Fernandes Vieira da Ponte – Arquiteta e Urbanista
CAU nº A280243-0 / RRT nº SI12679234R01CT001
Joisa Maria Barroso Loureiro – Arquiteta e Urbanista
CAU nº A153445-9 / RRT nº SI12702798I00CT001

Equipe de Estagiários Taramela
Eudalia Ellen Ferreira da Costa
Jonas Ferreira da Rocha
Lara Macedo Sousa

Equipe de Bolsistas - ArqPET-UFC
Ana Beatriz Peixoto Feitosa
Ingrid Pessoa Viana
Virna Weber

Patrocínio
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

Parceiros
Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe
Escritório Frei Tito de Alencar/ALECE
Programa de Educação Tutorial de Arquitetura e Urbanismo da UFC (ArqPET-UFC)
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC (PPGAU+D)

3



lista de figuras
Figura 01. Comunidade Saporé e entidades na reunião na Comissão de Política
Urbana e Meio Ambiente, em maio de 2022. Foto: Luísa Fernandes. 15
Figuras 02 e 03. Oficina 01 - Leitura da Realidade. Foto: Rodrigo Gadelha, 2022. 16
Figuras 04 e 05. Oficina interna equipe técnica - Escolhendo cenários. Foto: Luísa
Fernandes, 2022. 17
Figura 06 e 07. Oficina 02 - Escolhendo cenários. Foto: Rodrigo Gadelha, 2022. 18
Figura 08. Vista do terreno para o Parque Riacho Maceió. Foto: Luísa Fernandes,
2022. 26
Figuras 09 e 10. Oficina 01 - Primeiro momento: apresentação de dados. Foto:
Rodrigo Gadelha, 2022. 32
Figura 11. Oficina 01 - Peças utilizadas na dinâmica com o terreno. Elaboração:
Juliana De Boni, 2022. 33
Figura 12. Oficina 01 - Esquema explicativo das peças. Elaboração: Juliana De Boni,
2022. 34
Figura 13 a 16. Cenários montados pelas equipes. Fotos: Rodrigo Gadelha. 35
Figura 17. Esquema representativo do Cenário 01: Jardim Saporé. Elaboração:
Juliana De Boni, 2022. 37
Figura 18. Esquema representativo do Cenário 02: Vila Saporé. Elaboração: Juliana
De Boni, 2022. 37
Figura 19. Esquema representativo do Cenário 03: Condomínio Saporé. Elaboração:
Juliana De Boni, 2022. 38
Figuras 20 e 21. Apresentação das informações sistematizadas. Fotos: Rodrigo
Gadelha, 2022. 38
Figuras 22 a 25. Apresentação e votação dos cenários. Fotos: Rodrigo Gadelha,
2022. 40
Figuras 20 e 21. Apresentação das informações sistematizadas. Fotos: Rodrigo
Gadelha, 2022. 39
Figuras 22 a 25. Apresentação e votação dos cenários. Fotos: Rodrigo Gadelha,
2022. 40
Figura 26. Corte viário via pedonal padrão B do PIRF ZEIS Mucuripe. fonte:
PLURB/PIRF (2020) 45
Figura 27. Planta de alinhamento e sutamento nos cruzamentos. Fonte:
LUOPS/2017 46
Figura 28. Exemplos a evitar: Conjunto Alto da Paz. bairro do Vicente Pinzon -
Fortaleza/CE Fonte: https://www.facebook.com/residencialaltodapaz/ acessado em
05/12/2022. 51
Figura 29. Exemplos a evitar: Conjunto Luiz Gonzaga, bairro Pedras - Fortaleza/CE.
Fonte: https://www.portalin.com.br/negocios/81737/ acessado em 05/12/2022. 52
Figura 30. Exemplos a evitar: Conjunto em Lucas do Rio Verde/MT. Fonte:
https://www.sonoticias.com.br/geral/lucas-prefeitura-confirma-parceria-para-cons
truir-conjunto-habitacional-com-303-casas/ acessado em 05/12/2022. 52
Figura 31 a 36. Conjuntos habitacionais diversos em Fortaleza/CE. Fonte: Google
Earth acessado em datas diversas. 53
Figuras 37 a 43. Imagens do projeto Mutirão 26 de Julho. Fonte: ArchDaily, 2015.

55
Figura 44. Imagem da construição do empreendimento quase finalizada. Fonte:
ArchDaily, 2022. 56
Figura 45. Imagem do empreendimento, em 2022, integrado à cidade. Fonte:
Google Maps, 2022. 56
Figuras 46 a 50. Imagens do Projeto Monterrey Housing. Fonte: ArchDaily, 2022.

57
Figura 51. Isométrica representativa do cenário escolhido pelos moradores por
meio de votação. 59

4



Figura 52. Vista representativa do cenário escolhido pelos moradores da Saporé.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 59
Figura 53. Possibilidade 01 no cenário 02. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 60

lista de gráficos
Gráfico 01. Com que raça você se identifica? Elaboração: Luísa Fernandes
(Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 20
Gráfico 02. Há quantos anos você mora na Saporé? Elaboração: Luísa Fernandes
(Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 21
Gráfico 03. Problemas ambientais enfrentados pelos moradores. Elaboração: Luísa
Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte:
dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 21
Gráfico 05. Materialidade da casa - grupo geral. Elaboração: Luísa Fernandes
(Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 23
Gráfico 06. Materialidade da casa - grupo do reassentamento. Elaboração: Luísa
Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022. Fonte:
dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 23
Gráfico 07. PCD e mobilidade reduzida - grupo do reassentamento. Elaboração:
Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022.
Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 24
Gráfico 07. PCD e mobilidade reduzida - grupo do reassentamento. Elaboração:
Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022.
Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022. 24

lista de tabelas
Tabela 01. Índices e parâmetros para Reassentamento Popular. Fonte: Anexo 3.1 /
LUOPS (2017). 44
Tabela 02. Dimensões de vias e calçadas no Reassentamento Popular. Fonte: anexo
3.3 / LUOPS (2017) 45
Tabela 03. Quantidade de unidades do cenário escolhido pelos moradores. 58

lista de mapas
Mapa 01. Localização da Comunidade Saporé. Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração:
Juliana De Boni, 2022. 12
Mapa 02. Localização terreno passível de reassentamento do Plano. Fonte: SEUMA,
2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 25
Mapa 03. Saporé, assentamentos precários e ZEIS. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 27
Mapa 04. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em aerofotogrametria de 1973.
Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 28
Mapa 05. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em aerofotogrametria de 1995.
Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 28
Mapa 06. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em aerofotogrametria de 2001.
Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 28
Mapa 07. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em ortofoto de 2016. Fonte:
SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022. 28

5



Mapa 08. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em imagem do Google Satelite
de 2022. Fonte: SEUMA, 2016; Google Earth, 2022. Elaboração: Juliana De Boni,
2022. 29

6



lista de siglas

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ALECE - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

AOP - Análise de Orientação Prévia

ARQPET - Programa de Educação Tutorial do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC

ATAC - Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade

BNH - Banco Nacional da Habitação

CAU/CE - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

CEI - Centro de Educação Infantil

HABITAFOR - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional

HIS - Habitação de Interesse Social

HMP - Habitação de Mercado Popular

LUOPS - Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo

MPCE - Ministério Público do Estado do Ceará

PCD - Pessoa com Deficiência

PDPFOR - Plano Diretor Participativo de Fortaleza

PIRF - Plano Integrado de Regularização Fundiária

PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social

PPGAU+D - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC

PSOL - Partido Socialismo e Liberdade

SEINF - Secretaria Municipal da Infraestrutura

SER II - Secretaria Executiva Regional II

SEUMA - Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente

UH - Unidade Habitacional

UFC - Universidade Federal do Ceará

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social

7



sumário

1. introdução 9
1.1. apresentação do produto 9
1.2. contexto e pressupostos para o reassentamento 10
1.3. metodologia 15

2. leitura e sobreposição das realidades 18
2.1. Condicionantes socioeconômicos e culturais: censo comunitário 18

2.1.1. dados gerais 18
2.1.2. dados do grupo do reassentamento 21

2.2. O terreno 23
2.2.1. inserção urbana, climáticos e topográficos do terreno proposto 23
2.2.2. Condicionantes legais do reassentamento e terreno 25

2.2.2.1. Plano Diretor Participativo de Fortaleza - ZEIS 25
2.2.2.2. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Áreas para
Reassentamento Popular 28

3. dinâmica de participação para a construção das propostas do plano 30
3.1. contexto da participação na Saporé 30
3.2. participação das famílias a serem reassentadas: metodologia de construção da
propostas 31

3.2.1. oficina 01 - leitura da realidade 31
3.2.2. oficina 02 - compatibilização 34
3.2.3. oficina 02 - escolhendo o cenário para o reassentamento 37

4. plano de reassentamento 40
4.1. princípios 41
4.2. objetivos 41
4.3. diretrizes 43

4.3.1. quanto ao parcelamento do terreno/gleba 43
4.3.2. quanto ao loteamento 45
4.3.3. quanto ao empreendimento habitacional 47
4.3.4. implementação do plano 48

4.4. situações que as diretrizes pretendem evitar 50
4.5. situações que as diretrizes pretendem possibilitar 53

4.5.1. Mutirão 26 de Julho 55
4.5.2. Monterrey Housing 55

4.6. proposta e possibilidades 57

5. considerações finais 61

6. referências bibliográficas 64

7. anexo - lista das famílias contempladas 65

8



1. introdução
1.1. apresentação do produto

Este plano se configura como o último produto, “Produto 03� Plano de Reassentamento da
Saporé”, da terceira etapa, “Etapa 03� Construção do Plano”, do Projeto “Desenhando pra
Saporé - Contra-laudos e Plano de Reassentamento: Alternativas Possíveis para a Comunidade
da Saporé na ZEIS Mucuripe”, realizado pela Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e
Cidade em parceria com Escritório Frei Tito de Alencar/ALECE, Conselho Gestor da ZEIS
Mucuripe, ArqPET-UFC e Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design
da UFC (PPGAU+D), com patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará
(CAU/CE) por meio da seleção no Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº
01/2022 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.

Nosso trabalho na comunidade começa em agosto de 2021, com duas arquitetas da Taramela
assessorando a comunidade Saporé quando as casas de cerca de 80 famílias foram marcadas
para remoção devido ao projeto do Parque Riacho Maceió, obra de urbanização e recuperação
ambiental realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF. Até a conquista do referido
edital de apoio, realizamos, de forma voluntária, uma série de visitas e reuniões, traduções
técnicas sobre o projeto e aplicação de questionários preliminares para que a realidade da
Saporé fosse de fato compreendida a partir da perspectiva dos residentes locais.

Com a conquista do edital em agosto de 2022, e a oportunidade de executar um trabalho
remunerado e com atividades mais robustas, se inicia um trabalho mais intensivo e
estratégico na comunidade. O principal objetivo da nossa proposta para o edital foi o de
construir, junto com os moradores, ferramentas de garantia de direitos frente ao processo
de espoliação urbana que eles vêm sofrendo historicamente e agora de forma mais
conflitual frente à ameaça de remoção eminente posta pela execução das obras do Parque
Riacho Maceió. Nesse sentido, a construção de um Plano de Reassentamento - algo que não
está sendo previsto como parte da política pública - é uma dessas ferramentas que pôde ser
desenvolvida com um corpo técnico maior e mais significativo, composto por 3 arquitetas e
urbanistas, 3 estagiários e 3 bolsistas do ArqPET-UFC, e também com a apoio de 4
mobilizadoras comunitárias. Nestes quase 4 meses de trabalho com a comunidade, a
dedicação da equipe ultrapassa a soma de 1.000 horas trabalhadas, com 06 reuniões1 com os
moradores, mostrando resultados e avaliando estratégias para os produtos produzidos, 14
visitas à campo2 para aplicação de questionários, levantamentos e aferições.

Este plano é o resultado final deste trabalho, mas pode e deve ser compreendido como
ferramenta independente dos demais produtos entregues ao CAU/CE ao longo deste
processo. Aqui serão compiladas e contextualizadas informações já apresentadas em outras
etapas do trabalho, mas que também se referem ao processo de construção deste plano de
reassentamento próximo para os moradores da Saporé, produto final e coletivo desse projeto.
Também devemos entendê-lo como o começo de um novo processo da luta comunitária,
agora com uma ferramenta técnica, validada pela participação comunitária, que informa as

2 Este número inclui 5 dias de levantamento, 5 dias de aplicação de questionários, 2 reuniões em campo
com as mobilizadoras, 1 dia de levantamento com o drone do LED-UFC e 1 dia de mobilização com as
moradoras.

1 Reunião com as mobilizadoras comunitárias, reunião geral 01 e 02, oficinas 01 e 02 e reunião final.
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diretrizes e um cenário possível a ser considerado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza
(PMF) no processo de remoção das casas. Assim, o plano tem como objetivo principal servir
como ferramenta de negociação de direitos entre os moradores com casas marcadas para
remoção e a gestão municipal da PMF, envolvendo principalmente a Secretaria Municipal da
Infraestrutura - SEINF e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional  - Habitafor.

Assim, o Plano de Reassentamento da Saporé se divide em quatro partes. A primeira se
concentra em contextualizar a comunidade e o trabalho que a Taramela ATAC tem realizado
junto aos moradores desde antes da conquista do edital de apoio do CAU/CE; na segunda, nos
debruçamos sobre leitura da realidade da comunidade e as principais condicionantes sociais,
espaciais e legais levadas em consideração para a elaboração da proposta deste Plano; a
terceira se atém ao processo metodológico desenvolvido para viabilizar uma proposta com
participação dos moradores da Saporé e a quarta parte, por fim, é destinada à apresentação
da proposta do Plano: diretrizes e cenário pactuado com a comunidade através de reuniões e
votações.

1.2. contexto e pressupostos para o reassentamento
A comunidade Saporé está localizada na parte leste do território de Fortaleza, no bairro
Mucuripe, ao longo da Rua Saporé, entre a Av. da Abolição e Rua João Arruda, em trecho da
Rua Dr. Alísio Mamede e da Rua Dr. José Augusto Ribeiro. A poligonal deste assentamento
também está situada dentro da poligonal da ZEIS Mucuripe e do Parque Riacho Maceió (LEI),
bem próxima ao leito do riacho, recurso hídrico pertencente à bacia vertente marítima.
Segundo dados do Plano Local e Habitação de Interesse Social - PLHIS, de 2012, a Saporé
possui cerca de 118 edificações3 e 528 habitantes (Ver Mapa 01).

3 Em mapeamento realizado através de sobreposição de dados e aferição em campo ao longo do último ano pelas
arquitetas Juliana De Boni e Luísa Fernandes, o número de edificações nesta poligonal em 2022 está em torno de
179 edificações.
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Mapa 01. Localização da Comunidade Saporé. Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Licitado em 2019, o projeto de requalificação do Parque Riacho Maceió tem sua execução
iniciada no final de 2020, prevendo a remoção de cerca de 40% das edificações da
comunidade Saporé4. Depois da marcação das casas, em agosto de 2021, segundo relatos dos
moradores à equipe da Taramela, a PMF e seus técnicos responsáveis não mantiveram contato
ou explicaram de forma adequada o que iria acontecer, em quanto tempo as casas seriam
removidas ou que tipo de compensações eles poderiam escolher. Além disso, moradores
também contam que técnicos da gestão persistem na prática de aparecer na comunidade sem
aviso prévio, sem nenhuma explicação sobre o intuito da visita, ocasiões nas quais batem fotos
das casas e saem sem dar os devidos esclarecimentos sobre o processo de negociação, se
haverá ou não reassentamento, e qual a previsão para que isto ocorra.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE realizou as
recomendações Nº 0007/2021/9ª PmJFOR e Nº 0008/2021/9ª PmJFOR)5, orientando à gestão
a necessidade de evitar abordagens inadequadas no processo das negociações e reforçando a
necessidade da participação popular na implementação do projeto do Parque e do processo
reassentamento das famílias atingidas, respectivamente. Em outubro de 2021, a SEINF
responde6 sobre a promoção da participação:

Quanto às necessárias remoções na área da Zona Especial de Interesse
Social (ZEIS Mucuripe) visando a implantação das obras do projeto de

6 A resposta da SEINF às recomendações e a ofícios pode ser encontrada nas páginas 511 a 557 do processo
completo disponibilizado pelo site do MPCE.

5 É possível consultá-las no Processo SPU P286006/2021, em
http://www.mpce.mp.br/servicos/consulta_processos/servicos-saj-mp/consultar-processos-saj-mp/.

4 Dado elaborado pela equipe técnica através da sobreposição de informações oficiais do projeto e da PMF.
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revitalização e urbanização do Parque Riacho Maceió (Trecho 4 do Projeto),
estamos promovendo a participação popular e o diálogo com a população
impactada, já tendo sido realizados os seguintes eventos:

a) Diálogos rotineiros e permanentes com cada família e/ou com grupos de
famílias durante a realização do Trabalho Social e de Articulação pelos
trabalhadores sociais da SEINF;

b) Diálogos rotineiros e permanentes com cada família e/ou com grupos de
famílias durante a realização dos trabalhos de Avaliação dos Imóveis pelos
trabalhadores de avaliação da SEINF;

c) Reunião(ões) realizada(s) com prévio agendamento e aviso prévio aos
moradores, com a participação do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe e
outros órgãos.

Dos 80 moradores entrevistados durante a execução deste trabalho, quando perguntados se
sabiam sobre o projeto que está sendo executado, 88,8% responderam que ouviram e sabem
do projeto a partir de terceiros, e não por meio de agentes da Prefeitura, e 11,2% que sequer
conhecem o projeto. Em muitas conversas informais os moradores também relatam que
agentes da PMF, no ato do cadastramento e marcação das casas, informaram que iriam entrar
em contato passado no máximo 1 mês, e isso nunca aconteceu, colocando-os durante todo
esse tempo em condição de maior insegurança sobre o que aconteceria em relação às suas
moradias. Portanto, as informações encontradas em campo pela equipe técnica da Taramela
contrapõem e colocam em xeque o trabalho que a SEINF diz ter executado. Cabe também
destacar, que um trabalho de participação social não é equivalente e nem se encerra no
cadastramento das famílias. Este deve possuir uma série de procedimentos que incluem
audiências públicas, trabalho com assistentes sociais, democratização da informação,
formação e explicação sobre os processos que envolvem o projeto e a obra, etc. Nada disto
aconteceu no conflito da Saporé desde que a equipe técnica assessora os moradores.

Na mesma resposta ao MPCE, a SEINF afirma que “O local destinado para o reassentamento são
unidades residenciais já construídas no Conjunto Residencial Alto da Paz, localizado no interior
do perímetro que contorna a área de intervenção do Projeto no interior da ZEIS, cujo limite é de
1,5km” e que “durante a realização do Trabalho Social e de Articulação, a equipe social da SEINF
observou que havia um número muito pequeno de famílias que se dispunham a se mudar para o
Residencial Alto da Paz”. O que a respectiva secretaria não informa na resposta, é que muitos
moradores se recusam a aceitar as unidades no Residencial Alto da Paz porque o projeto
habitacional está muito distante do modo de vida que eles têm, inseridos em uma malha
urbana bem servida de infraestrutura e serviços, a maioria deles tendo acesso a transporte,
emprego, geração de renda, escola, saúde, possuindo suas casas próprias, com acesso direto à
rua local. Para além disso, outro ponto de insegurança dos moradores em relação aos “grandes
conjuntos” é a situação dos conflitos territoriais e da transferência de controle das unidades,
em casos em que os beneficiários são ameaçados e expulsos por facções criminosas, o que
acaba sendo facilitado por esse modelo habitacional. Isso tem, de fato, se mostrado uma
questão complexa e de difícil solução em diversas realidades urbanas brasileiras7.

7 Notícias como esta
<https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2022/12/20/moradores-do-alto-da-paz-ii-sao-expulsos-das-c
asas-dias-apos-a-entrega.html> tem se tornado cada vez mais comuns.
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O reassentamento em grandes empreendimentos como política habitacional tem sido
bastante questionado atualmente. São conjuntos habitacionais extensos e monótonos, sem
nenhum compromisso de ordem humana ou criativa, com emprego de uma única tipologia
habitacional, de baixa qualidade construtiva e que impõe a necessidade de incrementos
construtivos por parte dos moradores, como locais destinados para uso misto, lazer e até
expansão das unidades.

Ademais, a SEINF atesta que, em seu trabalho no território, verificou que “as famílias, em meio
aos trabalhos de avaliação dos seus imóveis, mesmo sem saber o valor, manifestaram aos
técnicos encarregados, uma forte predileção em negociar para receber um valor e sair, do que
serem reassentados”, o que não condiz, mais uma vez, com o atestado por esta equipe técnica
em seu trabalho de campo. Em aplicação de questionários, explicando sobre a possibilidade de
execução de um reassentamento popular de acordo com a demanda dos moradores e de uma
indenização justa, incluindo o valor da terra e benfeitoria nesta avaliação, 65 famílias8

optaram pelo reassentamento em terreno próximo e 34 pela realização de contra-laudos para
futura negociação com a PMF.

Dito isso, já se completa mais de 1 ano da marcação e congelamento das casas, sem nenhum
contato direto da PMF ou SEINF, os moradores continuam impedidos de realizar reparos ou
melhorias em suas casas, sofrendo com a situação de insegurança de posse e com problemas
sociais e ambientais.

Na data de 31 de maio de 2022, os moradores, articulados com o mandato do vereador Gabriel
Aguiar (PSOL), conseguiram realizar uma reunião na Comissão de Política Urbana e Meio
Ambiente da Câmara Municipal para tratar especificamente da situação da comunidade e
cobrar respostas sobre o futuro das intervenções no território (Figura 01). Nesta ocasião, os
dados preliminares coletados foram apresentados para as secretarias municipais presentes9,
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.

9 Estavam presentes: Instituto de Planejamento Urbano de Fortaleza - Iplanfor, Habitafor, Defesa Civil e
Secretaria Executiva Regional II - SER II. A SEINF teria confirmado presença e cancelou de última hora.

8 Este número inclui as famílias que estão em situação de coabitação e também famílias que possuíam
moradias na comunidade que foram perdidas por problemas ambientais e de território.
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Figura 01. Comunidade Saporé e entidades na reunião na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em
maio de 2022. Foto: Luísa Fernandes.

Na reunião geral 01 (no âmbito do presente projeto) com os moradores da Saporé, realizada
em 5 de setembro de 2022, o vereador Gabriel Aguiar, representante da Câmara no Conselho
Gestor da ZEIS Mucuripe, informou à equipe técnica da Taramela e aos moradores que em
agosto realizou reunião presencial com o secretário da Secretaria Executiva Regional II (SER
II), Rennys Frota, seguida de uma ligação com a SEINF, na pessoa do secretário Samuel Dias,
que comunicou estar disposto a comprar o terreno próximo à comunidade e ao Riacho e que
as negociações com o proprietário haviam sido iniciadas, deixando a entender que este era o
que está localizado a 200m da comunidade (Ver Mapa 01). Ainda segundo informações
fornecidas pelo secretário da SEINF, a efetivação da compra estaria condicionada a produção
do empreendimento habitacional pela Secretaria de Habitação do Município - HABITAFOR.

Segundo o secretário da Habitafor, em reunião com o vereador Gabriel, esta equipe e nosso
parceiro Escritório Frei Tito/ALECE, no dia 15 de setembro, a prioridade para esse ano seria a
política de regularização fundiária, com previsão de lançamento de edital. O cenário da
continuidade da política de produção de habitação de interesse social, assim, estava
condicionado ao cenário futuro da política nacional. Com a ciência de que havia disposição na
compra do terreno pela SEINF, comentando que isso significaria “metade do custo do
empreendimento” e sabendo do trabalho executado pela equipe técnica no território com o
apoio do CAU/CE, a Habitafor, na pessoa do secretário executivo Adail Fontenele, se pôs a
disposição para receber apresentação e o documento deste Plano de Reassentamento. O
entendimento desta sequência de fatos e informações nos possibilitou consolidar a proposta
do presente Plano de Reassentamento no terreno confirmado pela SEINF.
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1.3. metodologia
Frente ao cenário político institucional descrito no item anterior, a metodologia de elaboração
do presente Plano de Reassentamento é composta por dois eixos de ação: eixo 1 - análise e
sistematização de condicionantes e eixo 2 - planejamento.

O eixo 1 envolveu ações de pesquisa e análise de informações acerca:

■ do perfil dos moradores que optaram pelo reassentamento;

■ das diretrizes legais e de parâmetros ambientais e urbanísticos que incidem sobre o
tipo de projeto/intervenção e o terreno proposto;

■ das condições de insolação, ventilação e topografia do terreno;

■ da realidade ambiental, de uso, ocupação e morfologia do entorno imediato do
terreno proposto.

Vale salientar que esta sistematização foi elaborada concomitante a algumas ações do eixo 2;
o qual envolveu as seguintes ações:

■ oficina 01 - leitura da realidade:

Discussão e definição de cenários de reassentamento “desejados” pelas famílias no terreno
proposto. Nesta oficina, as participantes (maioria mulheres, 75%) foram divididas em grupos e
convidadas a planejar a distribuição dos lotes das moradias na planta do terreno proposto
(Figuras 02 e 03).

Figuras 02 e 03. Oficina 01 - Leitura da Realidade. Foto: Rodrigo Gadelha, 2022.

■ oficinas interna equipe técnica:
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Compatibilização dos cenários ‘desejados’ com as condicionantes, sobretudo as de caráter
legal e climáticos; e definição de objetivos e diretrizes preliminares, assim como cenários
‘possíveis’ de reassentamento a serem apresentados e discutidos com as famílias (Figuras 04 e
05).

Figuras 04 e 05. Oficina interna equipe técnica  - Escolhendo cenários. Foto: Luísa Fernandes, 2022.

■ oficina 02 - escolhendo os cenários:

A partir da apresentação dos cenários ‘possíveis’ aos moradores, objetivou-se nesta reunião a
definição de um cenário prioritário norteador do Plano de Reassentamento, que foi o que
obteve o maior número de votos dos moradores, e também da definição de estratégias a
serem utilizadas para negociação que pudessem misturar o primeiro e segundo cenários mais
votados (Figuras 06 e 07).
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Figura 06 e 07. Oficina 02 - Escolhendo cenários. Foto: Rodrigo Gadelha, 2022.
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2. leitura e sobreposição das realidades
2.1. Condicionantes socioeconômicos e culturais: censo comunitário

Uma das principais atividades desenvolvidas na primeira etapa do trabalho foi a de aplicação
de questionários com os moradores da Saporé cujas casas estão marcadas para remoção pelo
projeto do Parque Riacho Maceió - isto é, com a porção da comunidade que estamos lidando
no projeto “Desenhando pra Saporé”. Como já apresentado no “Produto 01 - Plano de Trabalho
Refinado + Sistematização de Dados A Partir das Atividades Desenvolvidas no Território”10,
realizamos uma série de perguntas que nos permitiram traçar um perfil das famílias em
questão. Considera-se essa uma atividade relevante no sentido de produzir dados
etnográficos e urbanísticos sobre um território invisibilizado por políticas públicas,
subsidiando diretamente as metodologias utilizadas e a tomada de decisão ao longo do
processo de construção dos Produtos 02 (“Contra-Laudos para Indenizações Justas”)11 e 03
(Plano de Reassentamento).

Dito isso, destacamos alguns dados coletados e sistematizados pela equipe durante esse
processo que entendemos como relevantes para entender quem são os moradores da Saporé
e de que contexto vem o grupo que optou pela construção deste Plano. A partir de aferições
cartográficas e documentais e, especialmente, do intenso trabalho em campo, a equipe
técnica averiguou que existem cerca de 80 casas dentro da poligonal de remoção delimitada
pelo projeto do Parque. Foi possível realizar entrevistas com famílias moradoras de 65 dessas
edificações, totalizando 80 entrevistas que incluíram proprietários, inquilinos e coabitantes
das casas. Uma das principais perguntas realizadas durante a entrevista foi, diante do cenário
de remoção, por que tipo de compensação a família optaria: o pagamento de uma indenização
justa ou o reassentamento da casa para um terreno próximo. Do total de respostas obtidas,
64,2% escolheu ”reassentamento próximo”, e é com esse grupo de moradores que estamos
construindo este Plano. Comparando os dados obtidos para o grupo como um todo (80
entrevistados) com os obtidos para o recorte de entrevistados que optaram pelo
reassentamento (52 entrevistados), observamos que algumas estatísticas se mantêm bastante
parecidas enquanto outras sofrem desvios significativos que serão discutidos a seguir.
Reforçamos, mais uma vez, que os dados expostos abaixo, assim como diversos outros,
também estão presentes no tópico 6 do Produto 01.

2.1.1. dados gerais

Uma das primeiras perguntas feitas nas entrevistas foi sobre raça. Observamos que houve, em
parcela dos entrevistados, desconforto e hesitação em torno da pergunta, à qual alguns
preferiram não responder (respostas contempladas no item “outros”). Dentre as respostas
consideradas válidas, destaca-se que 75% da população entrevistada se considera preta ou
parda - ou seja, negra, segundo a classificação do IBGE (Gráfico 01). Esse é um primeiro atesto
do processo de racismo ambiental (BULLARD, 1994) sofrido pela Saporé, que, em um contexto
urbano bem servido de infraestrutura e serviço, sofre sistemicamente com problemas de

11 Idem.

10 Este produto pode ser acessado através do Portal da Transparência no site do CAU/CE, dentro deste
projeto ATHIS selecionado.
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ordem social, ambiental e urbanística, com destaque para os graves alagamentos em períodos
chuvosos.

Gráfico 01. Com que raça você se identifica? Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen Ferreira
(estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

Em relação à idade dos membros das famílias entrevistadas, observa-se que existe uma
quantidade considerável de crianças vivendo na comunidade e que boa parte das pessoas se
enquadra como População Economicamente Ativa (PEA). Apesar de ser uma população jovem,
constata-se que são famílias que vivem há muitos anos no local (Gráfico 02). Muitas vezes,
durante as visitas, por meio de conversas informais, ouvimos histórias de gerações passadas
de famílias que ali construíram suas casas e viviam e por diversos motivos saíram da Saporé,
muitas vezes para os arredores da comunidade. As principais razões apontadas são remoções
ocasionadas por problemas ambientais e pela ação do Poder Público e, mais recentemente,
pelos conflitos territoriais. Até hoje, a grande maioria das edificações sofre com pelo menos
um tipo de fragilidade ambiental, seja alagamento das casas, grande presença de mosquitos e
doenças ou esgoto a céu aberto (Gráfico 03).
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Gráfico 02. Há quantos anos você mora na Saporé? Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen
Ferreira (estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário,
2022.

Gráfico 03. Problemas ambientais enfrentados pelos moradores. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela
ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de
questionário, 2022.
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2.1.2. dados do grupo do reassentamento

Os dados gerais apresentados no tópico 2.1.1. sobre raça, faixa etária, tempo de moradia e
problemas ambientais sofrem alterações muito sutis quando mudamos o recorte de respostas
para a amostra correspondente ao grupo de famílias que optaram pelo reassentamento
próximo como opção de compensação para a remoção - entendemos, assim, que os gráficos
apresentados já são suficientemente representativos destas questões.

Destaca-se, entretanto, outros pontos específicos que caracterizam melhor este grupo de
moradores. Dentre as 80 famílias entrevistadas no total pela equipe, 65,0%, ou seja, 52
famílias, optaram pelo reassentamento - dentre elas proprietários/posseiros, inquilinos ou
coabitantes das edificações. Somaram-se a esse grupo de 52 entrevistados outras 13 famílias,
identificadas a partir das entrevistas realizadas, que, mesmo sem ter respondido ao
questionário, foram incluídas automaticamente no grupo - é o caso de famílias coabitantes
nas edificações em que vivem os proprietários/posseiros. Em suma, o grupo de moradores
que trabalhamos no universo deste plano conta com 65 das famílias da Saporé, a serem
reassentadas em terreno próximo.

Destas 65 famílias, 47,7%, ou seja, 31 famílias são proprietárias de edificações e da terra na
comunidade Saporé, 26 famílias, que representam 40,0% desta amostra, são marcadas por
moradores que estão em situação de coabitação ou aluguel de edificações na comunidade e 8
famílias (12,3%) são remanescentes de edificações já demolidas anteriormente e que não
foram atendidas pela política habitacional e também possuem vínculos familiares com
moradores até hoje (Gráfico 04).

Gráfico 04� De onde vem o grupo do reassentamento? Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e Ellen
Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.
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Também merece destaque a diferença na proporção entre casas feitas com alvenaria e com
materiais improvisados (como a madeira) quando se compara o grupo geral e o grupo do
reassentamento . No universo total (Gráfico 05), os barracos de madeira correspondem a 21,1%
das edificações marcadas para remoção. Ao analisar as casas do grupo que optou pelo
reassentamento próximo (Gráfico 06), esse número sobe para 30,8%. Entende-se que, nos
casos de pessoas que vivem em casas improvisadas, e portanto, em situação ainda maior de
insegurança, a opção pela casa próxima significa a garantia de uma moradia segura e de
qualidade nas intermediações da atual, sendo possível a manutenção das relações sociais e
econômicas estabelecidas.

Gráfico 05. Materialidade da casa - grupo geral.
Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) e
Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022.
Fonte: dados coletados por meio de aplicação de
questionário, 2022.

Gráfico 06. Materialidade da casa - grupo do
reassentamento. Elaboração: Luísa Fernandes
(Taramela ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária
Taramela ATAC, 2022. Fonte: dados coletados por
meio de aplicação de questionário, 2022.

Por fim, algumas outras questões suscitadas na etapa 01, durante as entrevistas, têm impacto
direto na tomada de decisão que compõe este Plano. Duas delas são a quantidade de
moradores idosos (60 ou mais anos) e de pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade
reduzida dentre as famílias (Gráfico 07). No grupo do reassentamento, constata-se que, das 52
famílias entrevistadas, 5 possuem membros com algum tipo de deficiência, dos quais 2 são
idosos, e mais uma família possui membro idoso. Ou seja, 6 famílias no total se enquadram em
um dos critérios ou em ambos - 3 delas apenas com PCD, 1 delas apenas com pessoas idosas e
2 delas com ambos. Esses moradores precisam receber atenção prioritária durante o processo
de reassentamento, sendo alocados, por exemplo, em casas térreas para que sua locomoção
seja facilitada.
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Gráfico 07. PCD e mobilidade reduzida - grupo do reassentamento. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela
ATAC) e Ellen Ferreira (estagiária Taramela ATAC, 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de
questionário, 2022.

2.2. O terreno
2.2.1. inserção urbana, climáticos e topográficos do terreno proposto

O terreno cotado para o reassentamento popular das famílias da Saporé está localizado na Rua
Saporé, a cerca de 176 metros de distância do atual acesso à comunidade, entre as ruas R. João
Arruda, à norte, e Av. Alvaro Correia, à sul (Ver Mapa 02). O terreno possui cerca de 9.334
metros quadrados, com extensão média de 174 metros no sentido norte-sul e profundidade
no sentido leste-oeste entre 84, na maior medida, à norte do terreno, e 41 metros, na menor
medida, à sul. Pela sua localização muito próxima a comunidade, tal área reproduz, em
melhores condições ambientais, todo um contexto socioeconômico favorável ao
desenvolvimento local: próximo à Beira Mar, local de trabalho e fonte de renda da maioria dos
reassentados, e nas proximidades dos serviços e infraestruturas públicas que acessam
cotidianamente.
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Mapa 02. Localização terreno passível de reassentamento do Plano. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Com testada de frente para uma das quadras em que o Parque Riacho Maceió está inserido, o
terreno possui um potencial paisagístico e de conforto ambiental que, a depender do projeto
habitacional, poderá beneficiar e trazer boas condições de vida aos moradores reassentados
(Figura 08).
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Figura 08. Vista do terreno para o Parque Riacho Maceió. Foto: Luísa Fernandes, 2022.

egundo informações da planta cadastral de 2016 (PIRF/2020) a área do terreno é composta
por 3 curvas de níveis, apresentando em sua maior parte possibilidade de planificação simples.
Entretanto, em sua porção central, será necessária uma distribuição melhor assentada do
volume de terra, podendo distribuir as unidades habitacionais em níveis escalonados.

Quanto às condições de conforto, a maior extensão do terreno recebe os ventos do leste e
sudeste, possuindo uma grande área propícia para que seja trabalhada a ventilação cruzada
nas novas unidades. Por outro lado, a mesma extensão abrange grande área de insolação no
poente, fazendo com que a melhor implantação de unidades neste caso seja norte-sul, com
estratégias de ventilação cruzada.

2.2.2. Condicionantes legais do reassentamento e terreno

2.2.2.1. Plano Diretor Participativo de Fortaleza - ZEIS

O Plano Diretor Participativo de Fortaleza - PDPFor (Lei Complementar nº 062, de 02 de
fevereiro de 2009), institui as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e a comunidade
Saporé é um dos assentamentos precários, segundo o Plano Local de Habitação de Interesse
Social - PLHIS (2012), que estão inseridos na poligonal da ZEIS Mucuripe (Tipo 01) (Mapa 03).
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Mapa 03. Saporé, assentamentos precários e ZEIS. Fonte: SEUMA, 2016. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

As ZEIS, instrumento urbanístico pactuado no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001), se configuram como porções da cidade, marcadas pela ocupação de assentamentos
informais, bem localizadas e com infraestrutura urbana, como escolas, hospitais e espaços
públicos que devem receber investimento e possibilitar a produção de habitação de interesse
social, a regularização fundiária e urbanística para que essas populações consigam acessar e
usufruir da cidade.

A ZEIS Mucuripe, que abrange a comunidade da Saporé, é uma ZEIS definida no PDPFor
(2009) como tipo 1 - ocupação, e está entre as 10 ZEIS prioritárias de Fortaleza segundo essa
mesma Lei, tendo a mobilização popular conquistado, na última década, constituição de
Conselho Gestor e elaboração de Plano específico para a área - o Plano Integrado de
Regularização Fundiária da ZEIS Mucuripe.

Nesse sentido, está previsto no inciso IV e parágrafo 1º do Artigo 4º do Regimento Interno do
Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe, e no Plano Integrado de Regularização Fundiária/PIRF
(2020) que, quando houver necessidade de reassentamento de moradores da ZEIS, este deve
ser feito preferencialmente em áreas próximas, em terrenos subutilizados dentro da poligonal
da zona especial ou em terrenos de até 1,5km de distância do local a ser removido. No PIRF
(2020) este terreno proposto é classificado como de PRIORIDADE 2

O terreno proposto neste plano para alocar o reassentamento das famílias que optaram por
essa compensação se encontra não somente próximo à comunidade Saporé, como dentro da
poligonal da ZEIS Mucuripe e se encaixa no critério de ser um vazio urbano. Em análise de
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fotos aéreas é possível verificar que a área sempre esteve em vacância no espaço urbano, não
cumprindo, portanto, sua função social da propriedade, como prevê o Art. 5º da Constituição
de 1988 (Mapas 04 a 08).

Mapa 04. Poligonais terreno e ocupação da Saporé
em aerofotogrametria de 1973. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Mapa 05. Poligonais terreno e ocupação da Saporé
em aerofotogrametria de 1995. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Mapa 06. Poligonais terreno e ocupação da Saporé
em aerofotogrametria de 2001. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Mapa 07. Poligonais terreno e ocupação da Saporé
em ortofoto de 2016. Fonte: SEUMA, 2016.
Elaboração: Juliana De Boni, 2022.
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Mapa 08. Poligonais terreno e ocupação da Saporé em imagem do Google Satelite de 2022. Fonte:
SEUMA, 2016; Google Earth, 2022. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

2.2.2.2. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Áreas para
Reassentamento Popular

Na Seção V da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 236, de
agosto de 2017), que trata da instituição de áreas para Reassentamento Popular, estão
definidos os seguintes critérios e parâmetros para a designação de terrenos como áreas
passíveis de reassentamento:
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Art. 212. Consideram-se Áreas de Reassentamento Popular os terrenos para os quais
houver interesse do Poder Público municipal, estadual ou federal, na promoção de
loteamentos para assentamentos da população de baixa renda.

Art. 213. As áreas previstas no artigo anterior deverão ser identificadas pelo Poder
Público municipal, estadual ou federal, objetivando uma ação de urbanização e
regularização jurídica da propriedade da terra, e podem ser declaradas pelo Poder
Público municipal como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), por ocasião dos
projetos de urbanização ou reassentamento popular.

Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá firmar convênio com outros entes
federados, com vistas à execução integrada de urbanização e regularização de áreas
para aglomerados populares.

Art. 214. As atividades adequadas às áreas de reassentamento popular são as de classe 1
(um) dos subgrupos CV, PS, SAL, SP, SOE, SE, SS, SUP, IA, EDS, contidas no Anexo 5.

Art. 215. Os parâmetros urbanos de ocupação nos projetos para reassentamentos
populares serão os seguintes:

I - índice de aproveitamento (IA) de 1,8 (um vírgula oito) para o uso residencial e misto e
1,0 (um) para os demais usos;

II - taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta por cento) para todos os usos;

III - número máximo de dois pavimentos;

IV - recuos: frente – opcional; lateral – opcional, podendo a edificação encostar nas
laterais, observando-se as condições mínimas de ventilação e iluminação dos
compartimentos; fundo - obrigatório, sendo de no mínimo 2,00m (dois metros).

Parágrafo único. Os parâmetros definidos neste artigo aplicam-se também aos
projetos de casa popular individual.

Art. 216. Os projetos de implantação de aglomerados populares deverão
obrigatoriamente conter soluções relativas ao abastecimento d'água, esgotamento
sanitário, drenagem e iluminação pública.

Art. 217. As obras relativas às áreas comuns, circulações e instalações deverão ser
realizadas simultaneamente com as obras de cada unidade.

Art. 218. O pedido de aprovação dos projetos objetivando a instituição de Áreas para
Reassentamentos Populares deverá ser precedido de solicitação de Análise de
Orientação Prévia (AOP) à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(SEUMA).

Parágrafo único. O pedido de aprovação definitiva somente poderá ser encaminhado
após o parecer favorável de Análise de Orientação Prévia (AOP).

Dado o contexto político apresentado até aqui, a equipe considera que o terreno que tem sido
trabalhado com a possibilidade de reassentamento para as famílias da Saporé está de acordo
com a legislação urbana prevista, privilegiando o modo de vida local, tendo cuidado com as
relações de vizinhanças existentes e criando um cenário onde uma nova relação ambiental
com o recurso hídrico pode e deve ser trabalhada.

Os moradores, que desde o começo da ocupação precisam lidar com as enchentes e
problemas ambientais, agora tem a oportunidade de viver em condições dignas, usufruindo do
espaço público e do meio ambiente proporcionado pela obra do Parque Riacho Maceió, a
mesma que tem afetado diretamente a vida deste nestes últimos dois anos do decorrer da
implementação do projeto.
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3. dinâmica de participação para a construção
das propostas do plano

3.1. contexto da participação na Saporé

A Taramela acompanha o território da Saporé desde agosto de 2021, quando as casas foram
marcadas para remoção devido ao projeto do Parque Riacho Maceió. Desde então, executando
um trabalho de assessoria com os moradores, foi possível perceber que a comunidade possuía
limitações em sua articulação interna, apesar das reuniões e atividades desenvolvidas com a
presença de uma parcela de moradores. Alguns fatores colaboram para este cenário e
merecem ser discutidos neste tópico, para que tenhamos a ciência de que os momentos de
participação propostos pelo trabalho desenvolvido pela equipe foram condicionados ao grau
de mobilização da comunidade.

A primeira questão a ser observada é o fato de a comunidade não possuir nenhuma associação
de moradores ou movimento de base articulado sendo desenvolvido. Mesmo havendo um
mínimo senso de coletividade e vizinhança, os moradores não demonstraram a compreensão
da importância da articulação comunitária em busca da garantia dos seus direitos. Mesmo os
moradores que já foram engajados um dia, encontram-se atualmente desmotivados e sem
esperança devido aos anos de descaso e falta de tratativa por parte da gestão municipal para
com a situação em que vivem. O segundo ponto a ser levado em consideração é o conflito
territorial. Segundo relatos, tal dinâmica dificulta o desenvolvimento de uma liderança
comunitária, que pode, a qualquer momento, ser submetida aos interesses da facção.

Nestes quatro meses de trabalho intensivo, com a ajuda das mobilizadoras locais,
conseguimos realizar reuniões e oficinas, onde o número de moradores presentes ficou entre
18 e 30 participantes. A equipe técnica considerou que esta quantidade de moradores dentro
do cenário geral foi representativa, visto que no caso do Grupo de Trabalho do Plano de
Reassentamento, estávamos lidando com um total de 65 famílias12.

Com as dificuldades de desenvolver assuntos relacionados a uma perspectiva mais ampla da
luta pelo direito à cidade e à moradia digna, a equipe decidiu se ater mais especificamente ao
conflito local enfrentado pelos moradores, sempre reforçando o senso de responsabilidade
compartilhada que um plano construído coletivamente traz consigo, da necessidade de
mobilização e organização para utilizá-lo como ferramenta nos próximos passos da garantia
de direitos a eles negligenciados.

12 O número de famílias participantes do Plano de Reassentamento foi se consolidando ao longo do
processo de trabalho dentro da comunidade, no qual famílias pediam para ser incluídas depois do início
das atividades, o que dificultou, também, um melhor acompanhamento de todos.
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3.2. participação das famílias a serem reassentadas: metodologia de
construção da propostas

No sentido de construir propostas que ressoassem com os desejos e a realidade dos
moradores da Saporé, pensamos em momentos de participação para a formatação da seção
propositiva do Plano de Reassentamento, momentos estes que chamamos de Oficinas. Nessas
ocasiões, as famílias foram convidadas a se apropriar de algumas condicionantes do
planejamento apresentadas pela equipe e fazer escolhas no sentido da construção do cenário
final.

3.2.1. oficina 01 - leitura da realidade

Este primeiro momento foi pensado a fim de que os moradores pudessem se aprofundar em
questões relativas tanto a eles mesmos quanto ao terreno em que está se propondo a
construção das unidades habitacionais, descrito no tópico 2.2. Para tal, a equipe reuniu-se no
intuito de debater quais informações seriam mais relevantes para apresentar aos moradores e
qual seria a maneira mais adequada de engajar os participantes na proposição de cenários
possíveis para o Plano de Reassentamento. Durante as discussões, chegou-se ao
entendimento de que dados preliminares sobre o grupo, sistematizados a partir das
entrevistas, precisavam ser apresentados para reforçar as características do grupo de
reassentamento e até mesmo justificar escolhas metodológicas para o Plano (Figuras 09 e 10).
Em relação à construção coletiva de cenários, pensamos em uma proposta que permitisse às
famílias entender, em escala, as dimensões do terreno e os diferentes modos de situar as
unidades considerando dois possíveis parcelamentos propostos pela equipe técnica.

Figuras 09 e 10. Oficina 01 - Primeiro momento: apresentação de dados. Foto: Rodrigo Gadelha, 2022.
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Para a realização da oficina, foram produzidas pranchas com os dados coletados sobre as
famílias durante as entrevistas da Etapa 01 e peças gráficas para o momento de montagem dos
cenários. A partir de relatos de membros da equipe de experiências com outras oficinas
similares, decidiu-se que seriam criadas “peças” para representar lotes, comércios e
equipamentos públicos (Figura 11), na mesma escala em que a base do terreno foi impressa,
formando um kit com um material de explicação sobre cada lote (Figura 12). Os moradores
poderiam manusear e dispor livremente este kit, entregue a cada grupo, sobre a imagem do
terreno já parcelado. Foram impressas 4 bases com os dois loteamentos possíveis, nos quais
seriam organizadas as seguintes peças do kit:

■ Azul: Lote tipo A
■ Amarela: Lote tipo B
■ Roxa: Lote tipo C
■ Verde: Praça
■ Vermelha: Comércio
■ Lilás: Coringa
■ Verde claro: Equipamento a ser definido pelo grupo

Figura 11. Oficina 01 - Peças utilizadas na dinâmica com o terreno. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.
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Figura 12. Oficina 01 - Esquema explicativo das peças. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Após a apresentação das pranchas com a realidade encontrada pela equipe, momento inicial
da oficina, partiu-se para a montagem dos cenários pelas famílias presentes. Cada peça do kit
foi mostrada e explicada e foram dadas instruções e orientações acerca de disposição de lotes,
ventilação, acessos e outros fatores a serem considerados durante a alocação das peças nas
bases. O principal objetivo a ser alcançado era que os moradores conseguissem dispor no
terreno no mínimo 60 lotes, discutindo e posicionando as casas e equipamentos conforme
fosse discutido em cada grupo. Posteriormente, os moradores se juntaram em mesas, em 4
grupos, para cada um deles montar o seu cenário. A equipe acompanhou o processo tirando
dúvidas e orientando os grupos à medida que questões iam sendo levantadas. Apesar de
alguns moradores não terem participado ativamente desse momento, a maioria organizou-se
e agiu livremente, manipulando as peças e tirando dúvidas.

A etapa final da oficina consistiu na apresentação dos cenários montados. Cada um dos 4
grupos nomeou seus empreendimentos: Grupo 01� Alphaville Maceió; Grupo 02� Novo
Mucuripe; Grupo 03� Área Verde e Grupo 04� Sonho Realizado (Figuras 13 a 16) e resumiu para
o restante dos participantes o processo de montagem, destacando quais pontos foram levados
em consideração para a disposição das peças. Simultaneamente, a equipe técnica anotou as
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falas e organizou os principais pontos comentados pelos moradores a fim de buscar possíveis
diretrizes para o plano oficial de reassentamento.

Figura 13 a 16. Cenários montados pelas equipes. Fotos: Rodrigo Gadelha.

3.2.2. oficina 02 - compatibilização

A Oficina 02, diferentemente das Oficinas 01 e 03, foi um momento de trabalho interno da
equipe técnica. Os cenários propostos pelos moradores durante a Oficina 01 foram assumidos
como condicionantes iniciais para o Plano, as quais, durante a Oficina 02, foram estudadas,
interpretadas e compatibilizadas com demais condicionantes de planejamento, possibilitando
a construção dos momentos seguintes junto aos moradores.

■ parte 01 - estudos e investigações

Com os produtos da Oficina 01 sistematizados, foi iniciado um processo de maturação, pela
equipe técnica, das informações fornecidas pelos resultados da proposição de uma leitura da
realidade e estratégias de concretização do objetivo de reassentamento da comunidade
Saporé, pelos moradores participantes da atividade. Esse estudo foi identificado como uma
importante base para o estabelecimento de diretrizes de projeto que, mais para frente, foram
identificadas como indicativos de "dignidade" na percepção dos moradores que optaram pelo
projeto de reassentamento.

Simultânea à essa apropriação, foram feitas investigações relativas a condicionantes de
viabilidade para que o Plano se aproximasse da perspectiva de concretização. No primeiro
momento da etapa que aqui chamamos de "Investigações e Estudos", buscou-se referenciais
legislativos e de projetos arquitetônicos com contexto e/ou objetivos similares que pudessem,
em alguma instância, colaborar com a reflexão na construção do Plano de Reassentamento
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para a comunidade Saporé. Ao final da Parte 01, o compilado de cada material de estudo
(cenários da oficina 01, parâmetros legislativos e projetos de referência), foram analisados em
conjunto pela equipe que pôde, a partir de seminário interno, extrair dispositivos para
construção de novos cenários, parte dois da Oficina interna. De relevância expressiva no
debate e consolidação de diretrizes, algumas das principais referências de projeto estão
anexadas neste documento no tópico 4.3.

■ parte 02 - construção de novos cenários

Com a etapa de Estudos e Investigações já bem organizada, foi possível tomar decisões
enquanto equipe técnica de diretrizes que orientaram a construção de novos cenários de
forma estratégica. Dialogando com a etapa anterior, a equipe passou a listar aspectos a serem
evitados, como o uso de determinado lote, preterido pelos moradores, e ocupações
identificadas nas referências como prejudiciais ao improviso seja por impossibilitá-lo, por seu
surgimento sacrificar o funcionamento do coletivo habitacional ou pela organização espacial
proposta condená-lo ao status de informalidade. Ao mesmo tempo, também foram apontados
aspectos positivos a serem alcançados, a exemplo de estratégias almejando um bom
condicionamento ambiental, espaços livres internos de acordo com a experiência coletiva
vivenciada pelos moradores, dentre outros. Dessa listagem e do confronto dialético entre o
par Dignidade versus Viabilidade13, foram gerados pela equipe técnica outras três proposições
de representação de uma realidade de reassentamento para Saporé.

No primeiro cenário (Figura 17) foi dada prioridade ao que colocamos mais próximo ao
extremo da escala correspondente à "Dignidade", baseando-se, principalmente, na perspectiva
dos moradores. Nesse exercício, o espaço livre como núcleo de conjuntos de casas
conformadas em um esquema de pequenas vilas foi uma das referências primordiais. A
implantação apresenta uma possibilidade de baixa densidade, uma quantidade generosa de
espaços livres e baixíssima verticalidade, salvo apenas das previsões de loteamento passíveis
de construções em duplex, futuros triplex com ampliação da família do primeiro pavimento.
No primeiro cenário, denominado Jardim Saporé, estariam contempladas 94 famílias, com
2.520,19 m² de área livre dentro do loteamento. É importante destacar que buscou-se, na
montagem de todos os cenários, contemplar um número maior de famílias que o demandado
diretamente pela Saporé, entendendo que no entorno do Grande Mucuripe existe déficit
habitacional por conta da alta densidade e índice de coabitação das famílias que vivem nos
assentamentos precários do entorno.

13 Em países desenvolvidos, em projetos e programas que tratam de questões como a desse projeto, tem-se
a busca pela promoção da DIGNIDADE dos beneficiários em igual medida a implementação de recursos que
garantam a VIABILIDADE desta. Mas em países como o Brasil, marcados por um Estado de investimentos
regressivos (MARICATO, 1999), tem-se sempre DIGNIDADE versus VIABILIDADE: na busca por viabilizar
política e economicamente projetos e programas de caráter social, sobretudo para a população de baixa
renda, se deve limitar, diminuir o grau de DIGNIDADE julgado necessário pela a maioria das famílias
beneficiárias. Usamos esse binômio para explicar a tomada de decisão para construção de cada cenário
proposto pela equipe técnica, tendo como base de dignidade o que foi colocado pelos moradores durante a
dinâmica da Oficina 01.
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Figura 17. Esquema representativo do Cenário 01: Jardim Saporé. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

O segundo cenário, por sua vez, tenta se estabelecer como um intermédio entre o primeiro e
o terceiro, se colocando como uma realidade que tenta maior Viabilidade do projeto,
mantendo esforços de guardar princípios de Dignidade indicados de forma coletiva pelos
moradores durante encontros, entrevistas e oficinas. Denominado Vila Saporé, se verticaliza
um pouco mais, mas mantém-se a ideia de espaços livres de caráter nuclear. Já de imediato é
possível perceber um maior adensamento habitacional - essa característica, no entanto, não
exclui referências de morfologia que resgatam a conformação de vilarejo ou nucleação. Nesse
caso, o empreendimento contemplaria 119 famílias, possuindo 2.016,41 m² de espaço livre no
terreno (Figura 18).

Figura 18. Esquema representativo do Cenário 02: Vila Saporé. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

Por fim, o terceiro cenário tem foco maior no aspecto da Viabilidade. É interessante notar que
apesar de terem diferentes enfoques, os três cenários propostos guardam relações com a
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Dignidade a partir da determinação de uma estrutura de princípios a serem aplicados em
qualquer uma das proposições. Assim, o fato do terceiro cenário dar prioridade à Viabilidade
não o coloca como uma situação que abre mão da Dignidade da proposta do Plano. Mantendo
orientações de conforto ambiental e tendo em vista princípios de cultura doméstica da
comunidade Saporé, o terceiro cenário foi obtido por um estudo de possibilidades de
conjugação de uma porção horizontal térrea, voltada prioritariamente aos moradores
reassentados da Saporé, com volumes de pequenos edifícios verticais, possibilidade para
moradores de outras demandas por reassentamento da cidade. O terceiro cenário (Figura 19),
chamado Condomínio Saporé, tem condições de abarcar 182 famílias, possuindo área livre de
2.664,46 m², resultado obtido a partir da maior verticalização das unidades.

Figura 19. Esquema representativo do Cenário 03: Condomínio Saporé. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.

3.2.3. oficina 02 - escolhendo o cenário para o reassentamento

A terceira e última oficina teve como objetivo dar uma devolutiva sobre o que havia sido
produzido na Oficina 01, discutir as opções e votar no cenário de preferência dos moradores,
que compõe a parte propositiva do Plano. Organizada em três momentos, teve início na
retomada dos objetivos do projeto e no que havia sido construído coletivamente nos
encontros anteriores, especialmente na Oficina 01. Para isso, foram mostradas as fotos dos
cenários montados por cada grupo e o que a equipe técnica identificou de recorrências e
estratégias passíveis de serem incorporadas no Plano. A partir disso, foram explicadas as
origens das diretrizes e consequências das variações de quadra e verticalização de cenários, a
fim de compartilhar de forma mais efetiva com os moradores o espaço de discussão e decisão.
A partir de algumas manifestações foi possível perceber que a possibilidade de verticalizar em
até um pavimento é bem recebida pelo grupo, sendo os lotes tipo B e C propícios para esse
tipo de expansão.
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Figuras 20 e 21. Apresentação das informações sistematizadas. Fotos: Rodrigo Gadelha, 2022.

No segundo momento, chamado de "Sonho com cheirinho de realidade", conversamos sobre
informações territoriais estratégicas, relativos à existência, localização e modo de
funcionamento de equipamentos de saúde e educação próximos. Também foram apresentadas
algumas questões práticas relacionadas às possíveis contrapartidas das famílias na ocasião de
recebimento de uma casa em um empreendimento habitacional subsidiado pelo Poder
Público, elucidando como isso vem sendo conduzido em Fortaleza e no Brasil. Além disso, foi
acordado o estabelecimento de prioridades para o reassentamento, para o qual definimos
quais famílias entram nas prioridades 1, 2 e 3 (P1, P2 e P3).

O último momento buscou concentrar esforços na apresentação dos cenários construídos
durante a Oficina 02. Após a apresentação, foi iniciado o processo de votação. Em uma
prancha A1 colada na lousa da sala de aula, estavam dispostos os três cenários e um resumo
gráfico de condições relativas à capacidade de moradores, espaços livres disponíveis,
intensidade de verticalização e possível custo de financiamento futuro. Individualmente, os
moradores se colocaram ao painel e optaram pelas suas primeira e segunda opções de
preferência, sendo a primeira - de maior afinidade - marcada em adesivos verdes, e a segunda
em adesivos azuis.
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Figuras 22 a 25. Apresentação e votação dos cenários. Fotos: Rodrigo Gadelha, 2022.

Como resultado da contagem de votos, tivemos que a maior predileção em quantidade de
votos geral e votos de primeira opção (adesivos verdes) foi pelo Cenário 02 (Vila Saporé),
enquanto a maior incidência de votos de segundas opções (adesivos azuis) foi relativa ao
Cenário 03 (Condomínio Saporé). O balanço geral da votação foi:

■ cenário 01� 4 adesivos verdes; 2 adesivos azuis;
■ cenário 02� 9 adesivos verdes; 6 adesivos azuis;
■ cenário 03� 3 adesivos verdes, 8 adesivos azuis.

Diante disso, é interessante perceber que mesmo o primeiro cenário sendo mais próximo do
que os moradores montaram na Oficina 01, a discussão sobre a viabilidade do
empreendimento foi capaz de alcançar e colaborar na escolha para continuidade da produção
do Plano de Reassentamento. Também é importante ressaltar que o binômio Dignidade versus
Viabilidade foi entendido como um par negociável, visto a colocação do cenário considerado
intermediário como prioridade e o “mais viável” em segundo lugar.
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4. plano de reassentamento
O projeto “Desenhando pra Saporé” como um todo tem como principal objetivo elaborar
documentos técnicos que sirvam como ferramentas na mediação entre os moradores da
Saporé e o Poder Público diante do processo de remoção de parte das casas da comunidade
devido às obras do projeto Parque Riacho Maceió, atualmente em implementação pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza. Entende-se também os produtos desse processo como
documentos que foram construídos de maneira participativa e por isso subsidiam a luta e
resistência comunitária em torno da garantia de direitos básicos, como à moradia digna, ao
meio ambiente, e à infraestrutura urbana, independente da ameaça específica ocasionada pelo
projeto do Parque, que pode ocasionalmente ser alterado pela gestão pública - durante a
realização deste trabalho, por exemplo, as obras encontram-se paradas por quebra de
contrato da construtora responsável. A situação de insegurança e negligência na qual vivem os
moradores da Saporé, entretanto, é algo que tem se mostrado permanente, até que mudanças
estruturais sejam providenciadas pelo Poder Público.

Levando em consideração a necessidade de haver uma medida compensatória satisfatória
para as casas marcadas para remoção, algo que não foi apresentado com clareza pela
Prefeitura, propusemos, por meio deste trabalho, a elaboração de Contra-Laudos para
Indenizações Justas (Produto 02) e do Plano de Reassentamento (Produto 03). Desde os
primeiros contatos com a comunidade, ainda em 2021, parcela dos moradores se mostrou
resistente à luta por reassentamento próximo, ou à construção de um Plano para as casas,
optando espontaneamente por uma indenização justa como forma de compensação para a
remoção. De acordo com nossa experiência no território, isso ocorre por motivos como: a
descrença no processo de conquista de casas de qualidade por meio da negociação com a
Prefeitura, tremendo um empreendimento similar aos que eram entregues durante o
programa Minha Casa Minha Vida; o alto investimento na materialidade de algumas casas por
parte dos proprietários e também famílias que gostariam de voltar a morar no interior do
estado.

Assim, dividimos o grupo de moradores entre os que optaram por receber um laudo de
avaliação de suas casas e terreno, com um cálculo de indenização considerado proporcional14,
e os que optaram por participar deste Plano no intuito de receber uma moradia digna
próxima. A equipe técnica deste trabalho entende que a elaboração de um Plano de
Reassentamento com diretrizes pactuadas com a comunidade é a forma mais adequada de
propor uma solução viável e digna para o conflito apresentado. Dentro dessa proposta, é
possível garantir parâmetros mínimos de habitabilidade e uma moradia próxima da original,
preservando vínculos sociais, de geração de emprego e renda, de acesso a serviços públicos,
como escola das crianças, unidades de saúde e espaços de lazer. Enquanto isso, em se
tratando de um processo de negociação de indenização, há imediata desobrigação do Poder
Público com as famílias, sem garantia que o valor a ser pago irá permitir a compra de uma casa

14 A metodologia utilizada para elaboração dos laudos está descrita com detalhes no Produto 02, que será
disponibilizado no Portal da Transparência do CAU/CE, na página sobre ATHIS e identificando este projeto.
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nos arredores da comunidade, ou mesmo o pagamento de aluguel a longo prazo. Em respeito
à posição dos moradores, entretanto, as duas opções foram desenvolvidas pela equipe técnica.

O tópico 4 deste produto consiste na proposta final do Plano de Reassentamento para a
comunidade Saporé.

4.1. princípios
A comunidade da Saporé é Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), e com mais 6
comunidades compõe a poligonal da ZEIS Mucuripe, segundo seu Plano Diretor Participativo
(PDPFor, 2009). Foi considerada pela Prefeitura como uma das 10 ZEIS prioritárias para a
elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária e regulamentação. Desta feita
deverá ser, em caráter prioritário, regularizada do ponto de vista fundiário, urbanístico,
ambiental e edilício.

A realidade de abandono e precarização históricos das famílias moradoras da Saporé (e de
todas as ZEIS e assentamentos precários de Fortaleza) deve ser encarada não de forma a
reproduzir a perversa e também histórica política de remoção e de reassentamento em
conjuntos habitacionais; em sua maioria, periféricos e reprodutores de uma moradia pouco
condizente ao termo “digna” disposto pela Constituição Federal, de 1988, de nosso país.

Enquanto ZEIS Mucuripe, a Saporé e seu Plano de Reassentamento devem ser alvos dos
princípios que regem seu Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF, 2020):

1.  Cumprimento da função social da propriedade e da cidade;

2. O uso da propriedade urbana em prol da qualidade de vida dos moradores da Zeis,
bem como do equilíbrio ambiental;

3. Garantia da propriedade ou da posse da moradia;

4. A efetividade da gestão democrática e da participação comunitária;

5. A equidade e o respeito às diferenças;

6. Respeito à tipicidade e a características das áreas quando das intervenções.

4.2. objetivos
O objetivo maior deste Plano de Reassentamento da comunidade Saporé é prover aos seus
moradores um instrumento de negociação com a Prefeitura, no sentido da garantia de
direitos, contribuindo para a manutenção dos vínculos socioeconômicos e culturais dos
moradores com a região em que vivem.

São ainda objetivos deste Plano de Reassentamento (em conformidade ao PIRF da ZEIS
Mucuripe):
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■ Promover a diminuição e/ou mitigação dos impactos negativos e da degradação
ambiental ocasionado pelo ocupação das margens do Riacho e propiciar relação
sustentável dos moradores com o meio ambiente;

■ Contribuir para a promoção de uma Economia Popular Solidária e para o acesso ao
trabalho formal e a qualificação profissional à população da comunidade;

■ Contribuir com a ampliação da oferta e a efetividade de assistência social para os
moradores residentes (da Saporé);

■ Promover condições para a garantia da propriedade da moradia à população residente
(na Saporé);

■ Fazer valer, nos termos da Constituição Federal de 1988, da Lei do Estatuto da Cidade e
do Plano Diretor vigente, a função social da propriedade no território da ZEIS e no seu
entorno imediato;

■ Contribuir à integração socioespacial da ZEIS com seu entorno, bem como instituir
ações que permitam a permanência frente à ação do mercado imobiliária à população
residente na ZEIS;

■ Incentivar a organização, a mobilização e a atuação comunitária de forma a fortalecer a
governança local;
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4.3. diretrizes
As diretrizes aqui estabelecidas compõe uma série de orientações acerca do reassentamento
em três dimensões:

4.3.1. quanto ao parcelamento do terreno/gleba

DP1. O reassentamento no terreno deve articular:
DP1.1. o perfil/expectativas/necessidades das famílias reassentadas;
DP1.2. as normas para ‘loteamento para reassentamento’ (LUOPS e PIRF);
DP1.3. as condições climáticas e de topografia – e de inserção no entorno.

DP2. O parcelamento da gleba em quadras deve considerar a sua total inserção na malha
urbana existente no entorno, de forma a produzir inclusão na paisagem e consolidar o
reassentamento enquanto parte da cidade ao seu redor.

DP3. Considerar as questões de insolação e ventilação, com estratégias de ventilação
cruzada e priorizando a implantação no sentido norte-sul, de forma que as menores
dimensões de face da quadra sejam aquelas voltadas para o poente (oeste).

DP4. O parcelamento da gleba em no mínimo 02 (duas) e máximo 03 (três) quadras de
acordo com o disposto no quadro abaixo:

tipo/parâmetros reassentamento
popular

ÁREA VERDE 10%

ÁREA INSTITUCIONAL —-

FUNDO DE TERRAS —-

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO Conforme projeto, obedecidas as diretrizes
fornecidas na Análise de Orientação Prévia -

AOP

ÁREA PARA EQUIPAMENTOS URBANOS Conforme projeto, vinculado às necessidades

TESTADA MÁXIMA DA QUADRA (m) 200,00

TESTADA MÍNIMA DA QUADRA (m) 30,00

ÁREA MÍNIMA DO LOTE (m²) 60,00

TESTADA MÍNIMA DO LOTE (m) 4,00

Tabela 01. Índices e parâmetros para Reassentamento Popular. Fonte: Anexo 3.1 / LUOPS (2017).
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DP5. No parcelamento para reassentamento as dimensões de todos os itens que compõem a
caixa das vias devem seguir os valores mínimos estipulados no quadro abaixo:

características vias locais para circulação de
veículos

vias para circulação de
pedestres (2)

LARGURA MÍNIMA (m) (1) 6,00 1,60

CAIXA CARROÇÁVEL MÍNIMA (m) 3,20 —--------

CALÇADA MÍNIMA (m)
(de cada lado da via)

1,10 —--------

CALÇADA MÍNIMA COM POSTE (m)
(de cada lado da via)

1,70 —--------

EXTENSÃO MÁXIMA (m) 200,00 60,00

EXTENSÃO MÁXIMA SEM SAÍDA (m) 60,00 60,00

(1) A ser utilizada até a extensão máxima de 100,00m. (2) Sem acesso ao lote.

Tabela 02. Dimensões de vias e calçadas no Reassentamento Popular. Fonte: anexo 3.3 / LUOPS
(2017)

DP6. O projeto das vias do reassentamento deverá seguir o disposto pela Lei de
Normatização Especial (PIRF) e pelas diretrizes de Sistema Viário do Plano
Urbanístico/PIRF (2020) da ZEIS Mucuripe, a saber:

via pedonal padrão B:
As vias pedonais que tenham largura
superior a 1,8 m devem contar com faixa
de serviço de 60 centímetros em uma de
suas laterais. Nas faixas de serviço devem
ser implantados, além dos postes para
iluminação pública, bancos, jardineiras e
lixeiras conforme necessidade. Permeável
pavimentada com bloquete intertravado de
concreto poroso;

Figura 26. Corte viário via pedonal padrão B do
PIRF ZEIS Mucuripe. fonte: PLURB/PIRF (2020)
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DP7. A concordância de alinhamento e dimensionamento
do sutamento nos cruzamentos de todas as vias do
parcelamento deverá considerar o disposto em
esquema ao lado para cruzamento de VIA LOCAL
com VIA LOCAL disposto na LUOPS/2017.

Figura 27. Planta de
alinhamento e sutamento nos cruzamentos. Fonte: LUOPS/2017

4.3.2. quanto ao loteamento

O loteamento eficaz das quadras precisa atender ao quantitativo de famílias reassentadas,
suas necessidades presentes e futuras em termos de lote/unidade habitacional – espaço
produtivo – equipamentos comunitários.

DL1. Os lotes destinados aos empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) terão
área mínima de 60m2, podendo, a depender da tipologia da edificação residencial,
exceder o limite máximo de área de lote de 250m2.

DL2. O loteamento das quadras deverá considerar a implantação de empreendimentos
habitacionais de pequeno porte unifamiliares de interesse social15 e habitação de
mercado popular, que segundo Lei da Normatização Especial da ZEIS Mucuripe não
poderá ultrapassar 30% do total de unidades do empreendimento.

DL3. O loteamento deverá contemplar prioritariamente o reassentamento de 65 famílias
vindas da comunidade Saporé; as quais serão organizadas no reassentamento a partir
dos seguintes critérios de prioridade:

prioridade 01 [P1] - famílias posseiras/proprietárias das casas que optaram por serem
reassentadas, assim como, se já não estiverem incluídas no primeiro recorte, famílias
que possuem membros idosos ou com algum tipo de deficiência. Segundo o censo
comunitário, 31 famílias no total.

prioridade 02 [P2] - famílias inquilinas ou coabitantes das famílias proprietárias das
casas marcadas. Essas famílias foram incluídas automaticamente no Plano de
Reassentamento, já que não poderiam optar por indenização justa. Segundo o censo,
26 famílias no total.

15 Segundo a Lei da Normatização Especial da ZEIS Mucuripe em seu Art. 45 - Para os imóveis objeto de
intervenção de remoção (do tipo realocação ou reassentamento), admite-se a produção de Empreendimento
Habitacional de Interesse Social de Pequeno Porte por meio das tipologias unifamiliar e/ou multifamiliar,
vertical ou horizontal, para o uso residencial e/ou misto.
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prioridade 03 [P3] - famílias que passaram pela comunidade, têm relações familiares
com os moradores, e não estão mais residindo por questões relacionadas às condições
de risco ambiental ou territorial. Segundo o censo, 8 famílias no total.

DL4. O loteamento deverá contemplar no MÁXIMO: - 43 lotes para edificações residenciais
unifamiliares horizontais; - 60 lotes para edificações multifamiliares de conjunto
horizontal (01 U.H térrea + 01 U.H pavto. superior); TOTALIZANDO 163 U.H..

DL4.1. A distribuição das famílias nas tipologias habitacionais deverá seguir a seguinte
orientação:

■ Edificação Unifamiliar horizontal para famílias posseiras/proprietárias: P1
■ Edificações multifamiliares de conjunto horizontal para famílias inquilinas ou

coabitantes: P2 e P3.
DL5. As faces de quadra localizadas ao longo da Rua Saporé, e que fazem frente ao Parque

do Riacho Maceió, deverão ser prioritárias para a implantação dos lotes para
edificações unifamiliares horizontais.

DL6. As faces de quadra/ruas novas transversais a Rua Saporé deverão ser prioritárias para
a implantação dos lotes para edificações multifamiliares de conjunto horizontal (01 U.H
térrea + 01 U.H pavto. superior).

DL7. Deverá ser admitida a implantação de edificações habitacionais de interesse social na
forma de condomínios fechados:

DL7.1. limitados ao interior das quadras; sem nunca englobar a quadra inteira;
DL7.2. com suas unidades habitacionais localizadas no perímetro das quadras, sempre

voltados para rua, configurando o caráter ativo das mesmas.
DL7.3. com possibilidade de implantação de edificações multifamiliares de conjunto

vertical de interesse social e/ou mercado popular; formado por 1 (uma) ou mais
edificações verticais, com ou sem acesso comum à via de circulação.

DL8. Caso haja diminuição da quantidade de unidades para implementação de equipamento
institucional, a área verde pode chegar até 10% da área do terreno, sendo este o
mínimo possível.

DL8.1. A área institucional deverá ser ocupada por algum equipamento relacionado
prioritariamente à educação, como CEI, lazer ou profissionalizante.

DL8.2. A porcentagem de vias acontecerá “conforme projeto, obedecidas as diretrizes
fornecidas na Análise de Orientação Prévia - AOP” (LUOPS/2017).
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4.3.3. quanto ao empreendimento habitacional

DE1. Implantar um empreendimento habitacional viável do ponto de vista da sua execução e
que contemple aspectos formadores da dignidade das famílias moradoras16, em
harmonia ao disposto na Lei da Normatização Especial da ZEIS Mucuripe.

DE2. Produção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social de Pequeno Porte por
meio das tipologias unifamiliar e/ou multifamiliar (horizontal), para o uso residencial
e/ou misto17, nos seguintes termos:

DE2.1. Tipologia Unifamiliar correspondente à produção de uma unidade habitacional
autônoma por lote;

DE2.2. Tipologia Multifamiliar correspondente à produção de 2 (duas) unidades
habitacionais (UH) por lote (01 UH térrea + 01 UH pavto. superior), agrupadas
horizontalmente, total ou parcialmente executadas, com ou sem acesso comum
à via de circulação.

DE3. No empreendimento habitacional será admitido em no máximo 30% das unidades a
implantação de HMP – Habitação de Mercado Popular e outros usos admitidos
conforme esta Lei.

DE4. Os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social de Pequeno Porte devem
atender a um percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) das respectivas unidades
habitacionais contemplando a demanda de pessoas com deficiência físico-motora com
observância das normas pertinentes.

DE5. A unidade habitacional (UH) do Empreendimento Habitacional de Interesse Social de
Pequeno Porte deverá atender aos seguintes parâmetros construtivos:

DE5.1. Área útil18 mínima da unidade habitacional unifamiliar terá 30m²;
DE5.2. Área útil da unidade habitacional multifamiliar horizontal e vertical terá 22m² de

área mínima e 70m²  de área máxima;
DE5.3. Mínimo uma vaga para cada 06 unidades no caso de habitação multifamiliar.

DE6. As unidades habitacionais destinadas às pessoas com deficiência motora serão
projetadas atendendo a norma NBR 9050 da ABNT.

DE7. Identificação de fontes de recurso alternativas que contribuam para o aumento do
padrão de qualidade das moradias; assim como a redução dos problemas de gestão,
garantindo a sustentabilidade operacional e econômica do empreendimento.

DE8. Promover diagnóstico das famílias beneficiárias do empreendimento do
reassentamento de forma que haja conhecimento detalhado de suas necessidades e
características sócio-culturais.

18 Considera-se área útil somente a área coberta de uso privativo da unidade habitacional calculada de acordo com
as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, não sendo considerada a área da vaga de
estacionamento coberta, quando houver.

17 Compreende-se como uso misto em HIS – Habitação de Interesse Social aquele constituído pelo uso residencial e
não residencial admitidos conforme esta Lei, na mesma edificação ou lote.

16 Fonte: SAMORA, P.R. Projeto de Habitação em Favelas: Especificidades e parâmetros de qualidade.2009.
Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
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DE9. Propor tipologias habitacionais adequadas à heterogeneidade de perfis das famílias
beneficiárias, diversificando as áreas e programas de necessidades das tipologias
habitacionais, evitando soluções padronizadas e massificadas.

DE10. O método construtivo deve ser adequado ao contexto do entorno do terreno,
utilizando elementos pré-fabricados e manipuláveis por máquinas de pequeno porte.

DE11. Uso de materiais duráveis e de boa qualidade, especialmente em coberturas e áreas
molhadas de banheiro e cozinha.

DE12. Prever edificações e tipologias habitacionais passíveis de ampliações e adaptações
físicas a possíveis mudanças no contexto das famílias beneficiárias.

DE13. Prever tipologias habitacionais onde os moradores possam personalizar as habitações
(tais como armários embutidos, tratamento do exterior privado etc.).

DE14. Promover empreendimentos com uma diversidade de tipos de edificações na mesma
quadra, priorizando as edificações multifamiliares em conjuntos horizontais.

DE15. Desenvolver projetos de HIS em formato semi condominial com unidades habitacionais
voltadas a áreas livres fechadas (a exemplo de quintais coletivos), e ao mesmo tempo,
possuam unidades habitacionais voltadas para as vias públicas.

4.3.4. implementação do plano

A organização das famílias para o reassentamento deve se dar de forma participativa e seguir
os seguintes preceitos:

DI1. Análise e apropriação do presente Plano pelo Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe e sua
divulgação à população moradora através do seu Fórum Permanente de
acompanhamento e participação social19.

DI1.1. Formação de Comissão de Negociação deste Plano, formada por moradores que
optaram pelo reassentamento e representante (s) do Conselho Gestor da ZEIS.

DI1.2. Realização de reuniões de divulgação do Plano com moradores da Saporé, com
órgãos afins ao processo de reassentamento (Habitafor - SEINF - SEUMA -
Defesa Civil etc.).

DI1.3. Realização de audiência pública na Câmara de Vereadores articulada pelo
gabinete do(a) vereador(a) conselheiro(a) integrante do Conselho Gestor da ZEIS
Mucuripe.

19 O Fórum é composto livremente por moradores e pelos diversos agentes sociais atuantes no território que
demonstrem interesse em acompanhar e colaborar de maneira ativa na implementação do PIRF, em
colaboração com o Conselho Gestor. Enquanto estrutura institucional do Conselho presente atuante no
território da ZEIS Mucuripe, o Fórum deve estabelecer-se com uma agenda pré-definida pelo Conselho
Gestor da ZEIS com periodicidade mensal (Plano de Plano de Participação Comunitária e Desenvolvimento
Social/PIRF da ZEIS Mucuripe, 2020).
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DI1.4. Acompanhamento, pela Comissão de Negociação, dos trâmites políticos e
institucionais necessários à aquisição do terreno proposto pelo presente Plano
como local para ressentimento das famílias.

DI1.5. Instrumentos de atendimento provisório como: Bolsa Aluguel; Renda abrigo;
Auxílio Moradia e Alojamento (de caráter grave e que só devem ser adotados em
situação extrema) serão sempre temporários, transitórios.

Como forma de respaldar o que aqui está orientado, os próximos dois tópicos deste capítulo
apontam, respectivamente, situações que desejam ser evitadas (Tópico 4.4) e situações que
pretendem ser possibilitadas (Tópico 4.5) a partir da aplicação destas diretrizes no processo
de implementação do Reassentamento da comunidade Saporé. Para isso, a equipe construiu
um repertório de experiências arquitetônicas nacionais de assentamentos populares e
conjuntos habitacionais que discutem e trazem a vista representações importantes sobre
problemas e potencialidades no alcance de um Reassentamento que se aproxime de uma
política de garantia de moradia digna, integrada à malha urbana e ao meio ambiente.
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4.4. situações que as diretrizes pretendem evitar
A implementação de grandes conjuntos habitacionais tem passado por várias críticas e
discussões. Na esfera internacional, uma série de políticas públicas em outros países têm sido
pensadas para a reabilitação de conjuntos habitacionais que, em muitos casos, se
transformaram em “guetos” para a população de baixa renda, em sua maioria imigrantes ou de
origem imigrante.

No Brasil, os grandes conjuntos habitacionais, geralmente periféricos (herança da política
habitacional do período da Ditadura Militar e conduzida pelo BNH) persistiram no
ressurgimento da produção estatal de moradia no Programa Minha Casa Minha (2009). Os
grandes problemas causados por essa “tipologia” de empreendimento de moradia popular tem
relação, sobretudo com as questões da dimensão e/ou intensa padronização destes, as
localizações e os contextos socioespaciais nos quais são implantados.

Sem a intenção de um aprofundamento crítico destas questões, é importante refletir sobre as
problemáticas destes grandes conjuntos através de algumas imagens que reforçam o
pressuposto de que a produção estatal de moradia implementada em Fortaleza e nas outras
cidades brasileiras nas últimas décadas precisa ser revista. Foi a partir deste pressuposto que
as diretrizes deste Plano, assim como seu processo de elaboração foram pensados, de forma a
trazer uma pequena, mas potente contribuição nesse processo de revisão da política fundiária
e de produção de moradia popular.

Imensos conjuntos verticais, totalmente contrastantes dos contextos onde foram
implantados, sem a preocupação em “fazer parte” destes contextos.

Figura 28. Exemplos a evitar: Conjunto Alto da Paz. bairro do Vicente Pinzon - Fortaleza/CE Fonte:
https://www.facebook.com/residencialaltodapaz/ acessado em 05/12/2022.
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Conjuntos de grandes dimensões, implantados em localizações periféricas e “sem
cidade” ao seu redor.

Figura 29. Exemplos a evitar: Conjunto Luiz Gonzaga, bairro Pedras - Fortaleza/CE. Fonte:
https://www.portalin.com.br/negocios/81737/ acessado em 05/12/2022.

Altíssimo grau de padronização do parcelamento/loteamento e das unidades
habitacionais.

Figura 30. Exemplos a evitar: Conjunto em Lucas do Rio Verde/MT. Fonte:
https://www.sonoticias.com.br/geral/lucas-prefeitura-confirma-parceria-para-construir-conjunto-habitacion
al-com-303-casas/ acessado em 05/12/2022.
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Conjuntos “favelizados” e tornados irregulares pela falta de previsibilidade das reais
necessidades dos moradores e alta padronização das tipologias. Uma arquitetura que
não se prepara para transformações socioeconômicas de seus usuários e usuárias.

Figura 31 a 36. Conjuntos habitacionais diversos em Fortaleza/CE. Fonte: Google Earth acessado em datas
diversas.
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4.5. situações que as diretrizes pretendem possibilitar
Logo abaixo, seguem dois projetos habitacionais que serviram de base para algumas das
diretrizes desse plano. São projetos que trazem abordagens projetuais exitosas em resolver
algumas das questões levantadas no capítulo anterior. E destas questões, sobretudo a que
trata do desafio da produção de empreendimentos que comportem a diversidade das famílias
reassentadas e seus modos de viver.

No Mutirão 26 de Julho tem-se o esforço de pensar: diferentes tipologias habitacionais, já
prevendo alterações e ampliações; assim como uma dimensão de empreendimento que
viabilize sua futura inserção e assimilação pelo contexto urbano existente. Tanto foi que na
foto que mostra a situação atual do empreendimento fica difícil distingui-lo da “cidade ao
redor”. Assim como são verificadas reformas e ampliações sem a ocorrência de graves
irregularidades edilícias e urbanísticas.

O Monterrey Housing na Cidade do México inova ao apresentar uma proposta aparentemente
simples com uma única tipologia, mas que ao trazer a possibilidade de ampliação e alteração
realizadas pelo próprio proprietário, economiza, viabilizando maior investimento na
localização e na qualidade dos materiais; assim como permite a transformação e adequação da
unidade à evolução das necessidades da família, mas com uma arquitetura que impõe limites a
tão frequente obra irregular, mais conhecida no Brasil como “puxadinhos e gambiarras”.

4.5.1. Mutirão 26 de Julho
local: Fazenda da Juta - São Mateus, São Paulo – SP
ano do projeto: 1990
responsáveis pelo projeto: USINA e Associação Comunitária 26 de Julho.
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Figuras 37 a 43. Imagens do projeto Mutirão 26 de Julho. Fonte: ArchDaily, 2015.

Atividades desenvolvidas pela Usina, assessoria contratada:

● Discussão e elaboração dos projetos;
● Apoio no encaminhamento dos processos de financiamento junto à Prefeitura e ao

Governo do Estado;
● Organização das atividades de canteiro e gestão da obra;
● Acompanhamento e fiscalização da obra de construção em mutirão e por autogestão;
● Assessoria para a constituição de um conselho gestor.
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Figura 44. Imagem da construição do empreendimento quase finalizada. Fonte: ArchDaily, 2022.

Figura 45. Imagem do empreendimento, em 2022, integrado à cidade. Fonte: Google Maps, 2022.

4.5.2. Monterrey Housing
local: cidade do México
Fazenda da Juta - São Mateus, São Paulo – SP
ano do projeto: 2010
responsáveis pelo projeto: ELEMENTAL

Edifícios contínuos com 3 pavimentos, sendo uma habitação no primeiro nível com área de
58m², e uma habitação duplex no segundo nível com área 76m², separadas e de forma que
ambas possam ser ampliadas.
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Figuras 46 a 50. Imagens do Projeto Monterrey Housing. Fonte: ArchDaily, 2022.
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4.6. proposta e possibilidades
O cenário eleito pelos moradores para compor o Plano de Reassentamento, assim como todos
os apresentados pela equipe durante a Oficina 03, contempla os princípios, objetivos e
diretrizes aqui apresentados. Ele representa um equilíbrio entre a Dignidade que a
comunidade quer, no sentido da manutenção de seus hábitos e relações de vizinhança, e a
Viabilidade necessária do ponto de vista econômico e construtivo para o Poder Público. Além
disso, sua taxa de ocupação moderada e modelo habitacional baseado em pequenas
construções também busca contribuir no estabelecimento do equilíbrio ambiental do entorno,
considerando a proximidade do terreno com o riacho Maceió.

Partindo do cenário escolhido por meio de votação, desenvolvemos mais aprofundadamente a
proposta visual do Plano para a nova morada desta parcela de moradores da comunidade
Saporé (Figura 51) . O terreno conta com parcelamento em 3 quadras e 4 vias, divididas entre
os lotes das habitações, áreas livres públicas, áreas livres privadas e espaço multiuso para uso
da população. Há, no total, 81 lotes de 60 m², 43 deles sendo destinados à construção de
residências unifamiliares (casas térreas, em amarelo) e os outros 38 a edificações
multifamiliares (casas duplex, em roxo), totalizando 119 unidades habitacionais, das quais
apenas 20 têm suas fachadas principais voltadas para o sol poente (oeste). O cenário conta,
também, com  2.016,41 m² de área livre (Tabela 03).

Tabela 03. Quantidade de unidades do cenário escolhido pelos moradores.

tipos de unidades quantidade de lotes total de unidades

CASAS TÉRREAS (lote 60m²) 43 43

CASAS DUPLEX (lote 60m²) 38 76

TOTAL 119
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Figura 51. Isométrica representativa do cenário escolhido pelos moradores por meio de votação.

Figura 52. Vista representativa do cenário escolhido pelos moradores da Saporé. Elaboração: Juliana De
Boni, 2022.
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Sabendo da possibilidade e do modelo econômico que rege os negócios na cidade de
Fortaleza, a equipe preparou duas combinações entre as quadras do primeiro e segundo
cenários mais votados. Abaixo, temos duas possibilidades que podem ser incorporadas e
negociadas com o cenário escolhido:

possibilidade 01

A possibilidade se constitui da substituição de uma das quadras desenhadas para o cenário 02,
mais votado, mesclando uma quadra do cenário 03, segundo mais votado. Aqui, tal
substituição acresce mais 11 unidades ao total obtido no cenário 02, agora também com
unidades habitacionais na tipologia de apartamentos.

Figura 53. Possibilidade 01 no cenário 02. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.
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possibilidade 02

A possibilidade se constitui da substituição de uma das quadras desenhadas para o cenário 02,
mais votado, mesclando uma quadra do cenário 03, segundo mais votado. Aqui, tal
substituição acresce mais 22 unidades ao total obtido no cenário 02, agora também com
unidades habitacionais na tipologia de apartamentos.

Figura 54. Possibilidade 02 no cenário 02. Elaboração: Juliana De Boni, 2022.
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5. considerações finais
A comunidade Saporé faz parte da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Mucuripe, sua
existência é parte da história da região, mas com um diferencial: a Saporé se configura como
área de risco socioambiental, lugar de um ainda mais intenso processo de abandono por parte
do Estado e consequente agravamento da precarização socioeconômica e habitacional. São os
excluídos dos excluídos.

São famílias com diferentes histórias de vida, formas de existência, que em meio a uma das
piores crises sanitárias e econômicas do País, estão enfrentando e resistindo a mais um
episódio de remoção forçada por parte da Prefeitura. Suas fragilidades são imensas,
aparentemente intransponíveis, sobretudo em termos de organização comunitária.

Ao longo do mais de um ano e meio de assessoria da Taramela à comunidade da Saporé,
pudemos acompanhar situações diversas decorrentes dessa condição de profunda
marginalização, da insegurança de posse decorrente das marcações aos alagamentos que
levam famílias a perderem todos os seus bens nos períodos chuvosos, e em especial desde o
início das obras do Parque. São acontecimentos que atravessam nossa atuação do ponto de
vista profissional e pessoal.

Até meados de 2022, a atuação das arquitetas no território ocorria de forma 100% voluntária,
desenvolvendo diversas atividades no ritmo possível dentro dessas condições. O Edital do
CAU/CE, assim, foi uma oportunidade de, com financiamento, podermos avançar com maior
rapidez na elaboração e materialização das propostas que a comunidade queria reivindicar
para si.

Foram 4 meses de trabalho (agosto-dezembro), em grande parte, trabalho em campo,
frequentando a comunidade, entrando nas casas, ouvindo, conversando, testemunhando o
desgaste e a dificuldade de se pensar algo diferente do imposto pela Prefeitura, em sua lógica
de viabilidade econômica. E esse foi o maior desafio do Projeto: conseguir, na elaboração de
Contra-Laudos e Plano de Reassentamento, conciliar a dignidade desejada por essas famílias
e a viabilidade econômica e política desta.

No que concerne à dignidade, a busca foi por captar e representar/documentar minimamente
o que seria digno para as pessoas moradoras, seja a partir das falas nas reuniões e oficinas,
seja em falas (às vezes soltas) nas conversas ou entrevistas: “Se eu for morar num apartamento,
eu morro… Não aguento”.

A maioria, mulheres, sabe o que quer. Elas definem claramente o que seria digno: moradia
térrea, o mais individualizada possível; possibilidade de pontos de comércio voltados para o
parque; creche, praças, chafariz, nada de áreas comuns internas às habitações totalmente
abertas, como se verifica na maioria dos conjuntos habitacionais; querem áreas comuns
fechadas - “quem não sabe um salão de festa” - e o mais importante: querem permanecer nas
proximidades da Saporé, pois a principal fonte de trabalho e renda está ali a poucos metros.

Até mesmo os que querem sair, recebendo indenização, sabem que dignidade é receber não
apenas pelas chamadas “benfeitorias”, mas pela terra, pela localização, calculada pelo valor de
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mercado. Sabem que, se receberem apenas pelas benfeitorias, não conseguirão comprar
nenhum outro imóvel, se duvidar, nem mesmo dentro de Fortaleza.

O que não sabiam, mas agora sabem, é que sim: eles têm direito a receber indenizações com o
valor da terra inserido, pois existem direitos anteriores, sobretudo por serem ZEIS, que lhes
dariam o tão sonhado “papel da casa”, mas que foram violados pelo próprio ente estatal que
agora lhes quer expulsos de suas terras por muito pouco ou quase nada. Se estão em situação
de risco, se estão vulneráveis em habitações precárias, esgoto a céu aberto, em terra de
pouquíssimo “valor” é porque foram historicamente levados a tal situação pelo sistema
excludente no qual o Estado, nesse caso, a PMF é o principal agente causador.

Foi em diálogo com esse Estado, seus gestores, recursos, políticas e programas, normas, leis,
sua lógica, que o presente Projeto tentou resolver a viabilidade da dignidade desejada pelas
famílias moradoras da Saporé.

Em países ricos, desenvolvidos, inteligentes tem-se DIGNIDADE = VIABILIDADE, mas em
países como o Brasil marcados por um Estado de investimentos regressivos e seletivos e leis
ambíguas e arbitrárias (MARICATO, 1999), tem-se sempre DIGNIDADE x VIABILIDADE.

Desta feita, se coloca o segundo grande desafio do Projeto: na busca por viabilizar política e
economicamente o Plano de Reassentamento (e os Contra-Laudos), se deveria diminuir o grau
de dignidade aspirado, julgado necessário pela maioria das famílias que participaram do
processo. Daí a existência, entre as diretrizes do Plano, da proposta da tipologia habitacional
do tipo duplex (1 unidade habitacional no térreo + 1 no pavimento superior), ou seja, alguns vão
morar “em cima da casa de alguém”; e um provável maior adensamento habitacional, o que
representa lotes não tão “grandes”, e a vinda de pessoas de outras localidades, “estranhas ao
convívio”.

O avanço nessa decisão - do quê manter e do quê limitar da tão desejada dignidade - foi a
estratégia de criar momentos de discussão e construção conjunta. Continuando um processo
de participação que já vinha sendo trabalhado por esta assessoria, mesmo na informalidade e
trabalho voluntário.

Fazer os moradores se reunirem ao redor da planta do terreno com recortes de papel
simulando os diferentes tipos de lotes, de equipamentos sociais, vê-los refletir sobre a melhor
forma de ocupar o terreno do reassentamento; apresentando suas propostas, entendendo as
possibilidades, mas sobretudo as limitações; esses momentos, mesmo que breves, foram
importantes, fortalecem o Plano, imprimindo certa sustentabilidade política às decisões
técnicas adotadas.

No que tange à sustentabilidade política, mais estratégico do que se promover a participação
comunitária no processo, que, devido a sua brevidade, não foi ampla, é a forma como a
comunidade Saporé vai continuar a se mobilizar em torno do Plano de Reassentamento. E
aqui, o Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe tem um papel fundamental na condução das
diretrizes de implementação do Plano de Reassentamento. Entre estas a divulgação do Plano
entre todas as famílias moradoras da Saporé e suas imediações, e a formação da Comissão de
Negociação. Tais ações pressupõem muita troca e mobilização das comunidades que
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compõem a ZEIS Mucuripe (que inclusive passaram por processos semelhantes), de forma a
fortalecer as famílias alvo da realidade da remoção, pois a Saporé não é a primeira nem será a
última.
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7. anexo - lista das famílias contempladas
1 - MORADIA 2 - DADOS PESSOAIS 3 - COMPENSAÇÃO 4 - PRIORIZAÇÃO

PMF NOME COMPENSAÇÃO NÍVEL DE PRIORIDADE

1 maria de jesus reassentamento P2

3 nadege reassentamento P2

4 antonia paula reassentamento P1

6 francisco de assis da silva reassentamento P1

7 francisco batista (bigode) reassentamento P1

8 carla gomes reassentamento P1

8 carlos alberto (irmão carla) reassentamento P2

8 josé juliano gomes xavier (irmão
carla)

reassentamento P2

8 maria geovania gomes azevedo (irmã
carla)

reassentamento P3

8 geane gomes (irmã carla) reassentamento P3

9 rosângela reassentamento P2

10 andré reassentamento P2

13 regilane miranda reassentamento P1

14 rociclé amorim reassentamento P2

17 amanda mendes reassentamento P1

18 rafaela rayssa reassentamento P1

19 natalia santos reassentamento P1

20 coabitante seu assis reassentamento P2

21 milena reassentamento P1

21 elton jonathan reassentamento P1

22 juliane reassentamento P2

25 mardonio reassentamento P2

28 ana rita silva reassentamento P1

30 josé carlos reassentamento P1

30 coabitante josé carlos reassentamento P2

31 isadora gomes reassentamento P1

31 josé de sousa xavier (pai carla e
isadora)

reassentamento P2
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34 maria helena da silva reassentamento P1

35 sandriele (filha adriana) reassentamento P2

35 adriana reassentamento P1

36 daniel reassentamento P1

37 andreia sena reassentamento P1

38 vitoria reassentamento P2

38 fabio lima nunes reassentamento P2

38 francisco antonio (dida) reassentamento P2

38 filho afrânio reassentamento P3

39* daiane reassentamento P1

39* manoel carlos dos santos reassentamento P1

40 jaime reassentamento P2

41 joaquim reassentamento P1

44 ivina reassentamento P3

46 roger reassentamento P2

47 adriel reassentamento P1

49* irisvania (barbie) reassentamento P1

49* ediucilene reassentamento P1

53 luciana reassentamento P1

55 pâmella frança reassentamento P2

65 marcos (filho do joatan) reassentamento P1

67 jessica reassentamento P1

73 adriano reassentamento P2

75 ruth silva reassentamento P2

77 filha elzenir reassentamento P2

77 filho elzenir reassentamento P2

81 josé maria reassentamento P1

83 maria marta rodrigues vieira reassentamento P1

83 josé cláudio reassentamento P2

85 ester ventura reassentamento P2

100 aldo reassentamento P3
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S/N liduina reassentamento P3

S/N rosilene reassentamento P1

S/N rafael reassentamento P1

S/N maria auxiliadora matos reassentamento P2

S/N rogério reassentamento P1

S/N regiane santos da costa reassentamento P3

S/N janaina reassentamento P3

* Necessário conferir a numeração da casa.
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