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O presente produto está estruturado em 03 partes e um anexo. Nesta introdução 
ter-se-á o contexto, a metodologia de elaboração dos contra laudos e os resulta-
dos obtidos.  Na sequência estarão dispostas as fichas dos levantamentos físicos 

efetuados e os contra-laudos. Seguido dos contra-laudos temos as considerações 
finais de acordo com o parecer da equipe técnica Taramela e, por fim, em anexo o 

parecer técnico preliminar do EFTA, nosso parceiro neste projeto.  

Vale salientar que os contra-laudos serão devidamente entregues aos moradores 
que optaram pela indenização, para que procedam as devidas negociações e con-
traposições frente aos laudos elaborados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
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01. introdução    

01.1. CONTEXTO  

Este segundo produto do Projeto Desenhando pra Saporé é composto pelos CONTRA LAUDOS dos 
imóveis cujos moradores(as) da comunidade optaram pela INDENIZAÇÃO. São cerca de 80 casas 
no total “marcadas” para remoção pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para implantação de uma 
via paisagística do Parque do Riacho Maceió, e desse total, 30 edificações (25,6%) receberão contra 
laudos. 

Era uma casa/Muito engraçada/Não tinha teto/ Não tinha nada
Ninguém podia/Entrar nela não/Porque na casa/Não tinha chão
Ninguém podia/Dormir na rede/Porque na casa/Não tinha parede
Ninguém podia/Fazer pipi/Porque penico/Não tinha ali
Mas era feita/Com muito esmero/Na rua dos bobos/Número zero
(Vinicius de Moraes)

A realidade encontrada ao se fazer o levantamento destes 30 imóveis em muito se assemelha aos 
singelos versos acima. Entre todas as comunidades que compõem a ZEIS Mucuripe, a comunidade 
Saporé reúne extrema precariedade habitacional, socioeconômica e situações de risco à vida pela 
proximidade com o Riacho Maceió. 
Afora as precariedades inerentes a uma comunidade historicamente precarizada, em área ambien-
talmente frágil, estes imóveis, casas e terra, são a opção que restou para essas pessoas para resol-
ver as duas principais necessidades de qualquer ser humano: moradia e trabalho. E não estamos 
falando da “rua dos bobos/número zero”, estamos falando de uma comunidade em Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS Mucuripe) encravada no metro quadrado mais caro da Região Metropolitana 
de Fortaleza. Ou seja, assentamento precário em constante pressão por remoção, seja por parte do 
Estado, seja por parte do mercado imobiliário.
Enquanto ZEIS, cabe o estipulado pelo Plano Diretor de Fortaleza: zona de assentamentos precários 
destinada à regularização fundiária, urbanística e ambiental, devendo ter  um Plano Integrado de 
Regularização Fundiária (PIRF) elaborado pela Prefeitura. 
O PIRF da ZEIS Mucuripe foi publicado em maio de 2020 e os prazos de todas as ações do PIRF passam 
a ser contados “a partir da conclusão” do mesmo (Plano de Regularização/PIRF da ZEIS Mucuripe, 
p. 22, 2020). Ou seja, já deveria estar sendo  implementado. Inclusive, segundo este referido Plano, o 
Processo de Análise de Orientação Prévia para Regularização Fundiária – AOP em suas 1ª e 2ª Fases 
(na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente/SEUMA) já deveriam ter sido concluídos a 
“Curto prazo - Toda ação iniciada em até 6 meses após conclusão do PIRF”, neste caso: aproximada-
mente Novembro de 2020.
A comunidade da Saporé, assim como as demais que compõem a ZEIS, já deveria estar em processo de 
regularização fundiária, mas está em processo de remoção. E frente a tal contexto, tem-se o presente 
Produto 2 – Contra Laudos: elaborados em um processo de valoração dos imóveis marcados para 
remoção, objetivando dar às famílias que optam pela indenização, um documento que traga parâ-
metros alternativos aos laudos da Prefeitura, de forma a promover o “justo valor” de suas moradias. 

01.2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS CONTRA LAUDOS  

Segundo Almeida (et. al, 2016), existe uma lacuna normativa e metodológica para tratar das avaliações 
em assentamentos informais, principalmente em área de conflito de titularidade. 

Apesar de haver constantes discussões técnicas sobre o tema em pauta, não há normativa 
para estes casos, sendo considerado no mercado de avaliações do setor privado, apenas o 
exame de condições mercadológicas muito complexas, em sua maioria caracterizada pela 
inexistência de ofertas de imóveis similares, e o “bom senso do avaliador”, algumas vezes 
lastreado pela experiência adquirida em anos de atividade. Diante das especificidades e 
responsabilidade profissional e social, em face da aludida ausência de normativas e com 
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a intenção de buscar apoiar em objetividade o trabalho de avaliação, atualmente, encon-
tra em jurisprudências orientação de tratar esses casos onde não existe regularidade da 
posse (ALMEIDA et. al, 2016)1.

E ainda conforme Almeida (ibidem) as variáveis que influenciam na elaboração de metodologia de 
avaliação aplicável em ZEIS deve considerar a norma de avaliação de imóveis urbanos, a NBR 14653-2, 
onde:

(...) a identificação do valor de um bem, deve ser precedida de pesquisa sobre as caracte-
rísticas do imóvel e identificação do entorno em que o bem está inserido, com o objetivo 
de definir os aspectos e características peculiares que possam atribuir valor ou desvalo-
rizar o avaliando. Assim como previsto no item 8.2.1.1 da referida norma, no método com-
parativo direto de dados de mercado, para a composição de um universo amostral repre-
sentativo de mercado, o que se pretende é coletar dados o quanto possível, semelhantes 
aos do avaliando. Sendo assim, imprescindível o profundo conhecimento das caracterís-
ticas construtivas e peculiaridades pertinentes do imóvel, o mercado em análise e o meio 
em que está inserido o bem, para a identificação dos aspectos relevantes na formação do 
valor (ALMEIDA et. al, 2016)2.

Toda essa pesquisa de (re)conhecimento da realidade do assentamento foi realizada através das 
entrevistas e coleta de informações na etapa 01 - aproximação e investigação do Projeto Desenhando 
pra Saporé e, agora na etapa 02 - leitura da realidade no âmbito do levantamento dos 30 imóveis 
cujos proprietários optaram pela indenização.
Vale inicialmente salientar que todo o processo de planejamento desta etapa do Projeto, principal-
mente na definição dos critérios de valoração dos imóveis objeto de indenização, partiu dos seguin-
tes pressupostos:

 » A condição de: área de risco ambiental - vulnerabilidade socioeconômica - precariedade 
habitacional são condições produzidas e agravadas pelo histórico processo de abandono e 
precarização promovido pela Prefeitura Municipal, o mesmo agente que pretende proceder 
a remoção destes imóveis/famílias; não é uma condição promovida pelas famílias moradoras; 
desconsiderar esse fato, desvalorizando suas moradias,  é punir estas famílias para além das 
mazelas por elas enfrentadas cotidianamente;

 » A decisão de remoção da Saporé indicada pelo PIRF da ZEIS Mucuripe devido ao fato de ser 
Zona de Preservação Ambiental (ZPA) é alvo de grande fragilidade legal3 à medida que vai de 
encontro ao Novo Código Florestal Brasileiro em seu artigo 64, o qual admite a possibilidade de 
regularização fundiária em Área de Preservação Permanente, inclusive sendo áreas de risco se 
a mesma passa por processo de Regularização de Interesse Social (REURBs); 

 » A terra ocupada pela comunidade, segundo Diagnóstico/PIRF da ZEIS Mucuripe (p. 233, 
2020) compreende “imóveis de patrimônio privado e domínio que varia equilibradamente entre 
proprietário e detentor da posse”; e enquanto posseiros em terra de patrimônio privado, entre 
outras características, todos os ocupantes da Saporé estão passíveis de instrumentos de regu-
larização fundiária como a Usucapião Especial Urbana;

 » Enquanto parte da ZEIS Mucuripe, a comunidade da Saporé deveria estar em processo de 
regularização fundiária de interesse social há pelo menos 2 anos; ou seja, não teve sua regula-
rização realizada por falha da própria Prefeitura de Fortaleza, que agora propõe sua remoção.

Tais pressupostos fortalecem a hipótese de que todo o processo de desapropriação da Saporé deve-
ria acontecer posterior ao processo de regularização fundiária dos imóveis, mediante o reconheci-
mento por parte da Prefeitura de serem estes ocupantes proprietários de direito desta terra. Ocorre 
aqui, uma grave VIOLAÇÃO dos direitos à moradia e à cidade, uma ação orquestrada da prefeitura 
de, ao “ignorar” os direitos destas famílias ao reconhecimento da propriedade de suas moradias, e o 
seu dever em promover tal regularização, intenta desapropriar estas famílias pagando-lhes apenas 

1 ALMEIDA, L. C. de, ANTUNES G., ESPECHIT,  F. MENDES, L. C. Desafio da Avaliação de Imóveis Urbanos em 
Área de Especial Interesse Social – AEIS, na cidade do Rio de Janeiro. Proposta de Metodologia. In: CONGRES-
SO PAN AMERICANO DE AVALIAÇÕES, XXI,  2016, Rio de Janeiro
2 idem.
3 Sobre tal “fragilidade”, VER Diagnóstico/PIRF da ZEIS Mucuripe, páginas 90 a 93.
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as chamadas benfeitorias; alienando-as do real valor daqueles imóveis, que é o valor da terra, do solo 
urbanizado em excelente localização.
A metodologia de valoração dos imóveis objeto deste produto 02 - contra-laudos dos imóveis alvo de 
indenização, partindo dos pressupostos e hipótese acima, define como fundamental considerar os 
aspectos/elementos abaixo, enquanto componentes formadores do Valor Total da Indenização:

• o valor do solo/terra ocupada por cada família  

Inicialmente, no intuito de estabelecer o valor do metro quadrado, foram analisados de imóveis 
a VENDA, DENTRO da ZEIS Mucuripe, através de dois aplicativos de aluguel/compra de imóveis. 
Calculada a média do valor destes imóveis,  tem-se  o valor de R$ 3.303,68 (três mil trezentos e três 
reais e sessenta e oito centavos).

• taxas de depreciação da edificação

Para além do Valor do Terreno, tem-se o Valor das Benfeitorias realizadas/existentes. E para o cál-
culo deste valor a Área Construída do imóvel foi multiplicada ao Custo Unitário Básico da Construção 
Civil (CUB) do Ceará para residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavimento, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área para tanquddese, cujo valor a partir de 08/2022 é de R$ 1.588,86 (mil qui-
nhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
Ainda conforme Almeida (et. al, 2016) para adequada avaliação desses imóveis seria necessário avaliar 
o grau do vício construtivo, “visto que as edificações em comunidades carecem de orientação técnica 
durante a concepção e execução, o que associado a materiais construtivos de baixa qualidade fre-
quentemente provocam vícios construtivos e patologias”; afora a realidade de estar em áreas de risco 
geológico ou no caso da Saporé, hidrológico, aspectos que influenciam a durabilidade e salubridade 
da edificação e afetando negativamente o seu valor. 
Frente ao fato de não compor a equipe técnica do Projeto, profissional habilitado a proceder avalia-
ção e diagnóstico de vícios construtivos de edificações, optou-se por definir alguns critérios para 
formação de taxas depreciação do Valor de Benfeitorias, são eles:

critérios estabelecidos pela equipe depreciação (%)

ausência de banheiro 20%

piso improvisado 15%

ausência de parede de alvenaria 30%

ausência de teto 30%

ausência de reboco 15%

somatório da depreciação 110%

máximo de depreciação permitido pela metodologia* 50%

(*)Frente ao fato de que as condições físicas dos imóveis são fruto do abandono histórico e siste-
mático do Estado, aqueles imóveis que reunirem todos os critérios de depreciação não terão seus 
Valores de Benfeitoria reduzidos pelo somatório da depreciação. Os valores serão depreciados no 
máximo em 50%.
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01.3. BALANÇO DAS INDENIZAÇÕES DOS CONTRA LAUDOS

Na amostra de 30 casas cadastradas e levantadas até o dia 14 de outubro de 2022, a média total do valor 
das indenizações ficou em R$ 249.879,24. Quando analisada através da materialidade encontrada, a 
média de indenização para os barracos de madeira (duas casas) foi de R$ 126.499,94, para as casas de 
alvenaria sem reboco (quatro casas) foi de R$ 121.216,06 e para as casas de alvenaria com reboco (vinte 
e quatro casas) foi de R$ 281.604,71. Percebe-se que a amostra de casas levantadas acompanhou, em 
sua maioria, um determinado padrão de dispersão (Ver Gráfico 01). Segundo a metodologia aplicada, 
a valorização do m² da terra foi capaz de dar suporte para as casas de barraco de madeira lutarem por 
uma negociação mais justa, ao mesmo tempo em que conseguiu proporcionar um valor justo para as 
benfeitorias em casas de padrão construtivo mais consolidado, entendendo que estas sofreram um 
investimento maior na sua materialidade ao longo do tempo. 

Gráfico 01. Valor final indenização. Elaboração: Virna Weber (ArqPET-UFC) e 
Juliana De Boni (Taramela), 2022.
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02. contra-laudos      
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

1
NOME DO(A)
MORADOR(A): SELMA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente à um período entre 5 e 10 anos, e a
consolidação de suas atividades de garantia de renda e
qualidade de vida nesse endereço, se faz necessária uma
indenização justa, que possibilite a permanência nas
proximidades para as famílias que optaram por esse tipo de
compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 160.363,64

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 200.830,71

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 361.194,35

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº A153445-9

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02
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01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

53,14

47,79

100,93 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

60,79

60,79 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF01_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

N

6
,1

1

5,75 0,91 3,29

9,95

4
,2

9
1,

8
2

6
,1

1

9,95

5,77 0,80 3,38

ACESSO AO LOTE

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,79×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 53,14 m2

ÁREA DO LOTE

A: 60,79 m2

2,07 7,88

1,
6

5
4

,4
6

9,95

6
,1

1

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 47,79 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:100 02/02

RUA JOÃO ARRUDA, 377

SELMA 1

JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

2
NOME DO(A)
MORADOR(A): GLEICI

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 11/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 5 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 606.610,86

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 415.787,95

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 1.022.398,81

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

101,04

152,81

127,94

381,79 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

157,32

157,32 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF02_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

7,50 0,36 2,52 2,62 0,76 1,96 0,55

7,50 5,50 3,27

7
,6

5
3

,2
5

0
,2

9
0

,0
3

4
,4

9

15
,7

1

10
,9

0
4

,8
1

1,34 2,92 0,04 11,89
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ACESSO AO LOTE

ACESSO À EDIFICAÇÃO
2,52×2,10

ÁREA OCUPADA NO TÉRREO
PELA EDIFICAÇÃO PMF 03,
DO MESMO PROPRIETÁRIO.

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 101,04 m2

ÁREA DO LOTE
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9

3,22 2,93 0,13 5,55 0,17

3,22 2,93 0,13 5,20 0,52

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 127,94 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:200
02

PRIMEIRO PAVIMENTO
escala: 1:200

03
SEGUNDO PAVIMENTO

escala: 1:200 02/02

RUA JOÃO ARRUDA, 395

GLEICI 2

JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

05
NOME DO(A)
MORADOR(A): CARLA GOMES*

*responsável por Maria de Jesus da Silva, proprietária desta
edificação

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 27.037,63

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 64.249,97

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 91.287,60

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

24,31

24,31 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

24,31

24,31 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF5_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

0
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4
4

,1
0

5,40

5
,2

0

3,951,66

1,
10

5,61

5
,0

4
ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,79×2,10

ACESSO AO LOTE

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 24,31 m2

ÁREA DO LOTE

A: 24,31 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

CARLA GOMES*
*responsável por Maria de Jesus da Silva, proprietária desta edi 5

JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

09
NOME DO(A)
MORADOR(A): ROSÂNGELA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 5 moradores que se organizam em 2
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 33.699,72

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 80.081,20

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 113.780,92

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

30,30

30,30 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

30,30

30,30 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF09.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

4
,2

3

1,
5

0
0

,8
0

1,
9

3

7,55

7,61

3
,7

6

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,80×2,10

ÁREA DO LOTE

A: 30,30 m2
ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 30,30 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:100

02/02

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

BRAGA GONÇALVES 9

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

10
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCO WELTON

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organiza em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
sem reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 25.699,81

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 85.481,64

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 111.181,45

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

32,35

32,35 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

32,35

32,35 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF10.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N
3

,7
0

8,75

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,72×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 32,35 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

FRANCISCO WELTON 10

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

11
NOME DO(A)
MORADOR(A): NATÁLIA OLIVEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 4 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 67.288,22

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 162.831,78

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 230.120,00

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

31,81

28,69

60,50 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

61,61

61,61 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF11.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

5
,1

6

0
,2

4
1,

3
8

3
,5

4

7,526,34

6,70 7,35

3
,4

0

5
,5

5

4
,2

6

ÁREA DO LOTE

A: 61,61 m2

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 31,81 m2

ACESSO À EDIFICAÇÃO
1,38×2,10

5
,1

6

3
,3

9

7,18

7,76

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 28,69 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:100

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:100

02/02

NATÁLIA OLIVEIRA 11

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



23

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

12
NOME DO(A)
MORADOR(A): MARIA LEANDRA SILVA AMORIM

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 3 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
sem reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 33.626,63

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 101.700,49

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 135.327,12

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

38,48

38,48 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

38,48

38,48 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF12_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

7,18

5
,1

9

0
,5

0
0

,8
4

3
,8

5
7,18

5
,5

3

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,84×2,10

ACESSO AO LOTE

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 38,48 m2

ÁREA DO LOTE

A: 38,48 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

MARIA LEANDRA SILVA DE AMORIM 12

JULIANA DE BONI FERNANDES



25

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

14
NOME DO(A)
MORADOR(A): ÍRIS SILVA DE AMORIM DA SILVA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 2
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
sem reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a um período entre 5 e 10 anos, e a
consolidação de suas atividades de garantia de renda e
qualidade de vida nesse endereço, se faz necessária uma
indenização justa, que possibilite a permanência nas
proximidades para as famílias que optaram por esse tipo de
compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 37.926,09

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 90.467,97

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 128.394,06

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

34,23

34,23 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

43,40

43,40 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF14.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

7
,4

5

7,36

4
,6

4
2

,8
0

3,28 4,08

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,92×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 34,23 m2

ÁREA DO LOTE

A: 43,40 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

ÍRIS SILVA DE AMORIM DA SILVA 14

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO



27

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

16
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCO

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como barraco
de madeira e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 24.190,39

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 144.251,88

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 168.442,28

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

15,79

14,66

30,45 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

54,58

54,58 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF_16_.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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FRANCISCO 16

INGRID PESSOA VIANA
JULIANA DE BONI FERNANDES



29

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 24/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

20
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCO DE ASSIS ACIOLY

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 4 moradores que se organizam em 2
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 38.081,80

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 90.494,40

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 128.576,20

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

34,24

34,24 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

34,24

34,24 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF_20.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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FRANCISCO DE ASSIS ACIOLY 20

INGRID PESSOA VIANA
JULIANA DE BONI FERNANDES



31

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 24/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

22
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCO DE ASSIS ACIOLY

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 4 moradores que se organizam em 2
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 31.608,78

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 86.767,85

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 118.376,63

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

28,42

28,42 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

64,77

64,77 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF_22.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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22

INGRID PESSOA VIANA
JULIANA DE BONI FERNANDES

FRANCISCO DE ASSIS ACIOLY



33

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

26
NOME DO(A)
MORADOR(A): MARIA LECI SANTANA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 3 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 149.479,95

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 235.909,18

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 385.389,13

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

45,14

89,26

134,40 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

89,26

89,26 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:150

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF26_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.N
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ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,87×2,10

EM VISITA E MEDIÇÃO AO LOCAL,
ESTA PARTE DO LOTE É CERCADA
POR PAREDES E NÃO É POSSÍVEL
ACESSÁ-LA, FUNCIONANDO
PRIORITARIAMENTE COMO
FUNDAÇÃO PARA OS CÔMODOS DO
PRIMEIRO PAVIMENTO.
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CONSTRUÍDA

A: 45,14 m2

ÁREA DO LOTE

A: 89,26 m2
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ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 89,26 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:150

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:150

02/02

MARIA LECI SANTANA 26

JULIANA DE BONI FERNANDES



35

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

29
NOME DO(A)
MORADOR(A): ELENILDA ALENCAR

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 7 moradores que se organizam em 2
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a um período entre 5 e 10 anos, e a
consolidação de suas atividades de garantia de renda e
qualidade de vida nesse endereço, se faz necessária uma
indenização justa, que possibilite a permanência nas
proximidades para as famílias que optaram por esse tipo de
compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 92.360,43

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 192.042,92

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 284.403,35

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

58,13

58,13 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

58,13

58,13 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF29.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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ÁREA DO LOTE
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01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:  1:100

02/02

ELENILDA 29

VIRNA WEBER
JULIANA DE BONI FERNANDES



37

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

32
NOME DO(A)
MORADOR(A): KERLÂNYA SILVA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 49.286,44

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 158.312,35

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 207.598,78

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

31,02

28,88

59,90 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

31,02

31,02 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF32.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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CONSTRUÍDA

A: 28,88 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:100

02/02

KERLÂNYA SILVA 32

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO



39

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

38/40
NOME DO(A)
MORADOR(A): AFRÂNIO CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 6 moradores que se organizam em 3
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 197.987,84

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 257.105,59

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 455.093,44

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

18,45

52,80

53,36

124,61 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

60,94

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:150

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF3840.pln

24/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe
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A: 53,36 m2

N

0
,3

4
1,

7
8

2
,1

4

4,92 10,84

2,37 2,55 10,84

3
,1

0
0

,8
0

0
,3

7

4
,2

6

15,76

4
,2

6

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,80×2,10

ACESSO AO LOTE

ÁREA DO LOTE

A: 60,94 m2

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 18,45 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:150

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:150

00
PAVIMENTO SEMI-ENTERRADO

escala: 1:150

02/02

RUA, CIDADE, ESTADO

AFRÂNIO CHAGAS 38/40

JONAS FERREIRA DA ROCHA
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9



41

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

42
NOME DO(A)
MORADOR(A): AFRÂNIO CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 11/10/2022, a casa descrita nesta ficha é de
propriedade do morador da casa 38/40 (ver ficha para demais
informações cadastrais). A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 117.400,87

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 133.336,52

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 250.737,39

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

40,42

33,47

73,89 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

40,36

40,36 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF42.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

10,16

8,81 1,35

4
,3

4

1,
4

9
2

,8
5

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,80×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 40,42 m2

8,44

0
,9

6
3

,2
2

0
,10

0,10 0,99 7,38

4
,3

9

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 33,47 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala:1:100

02/02

RUA, CIDADE, ESTADO

AFRÂNIO CHAGAS 42

JONAS FERREIRA DA ROCHA
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



43

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

44
NOME DO(A)
MORADOR(A): AFRÂNIO CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 11/10/2022, a casa descrita nesta ficha é de
propriedade do morador da casa 38/40 (ver ficha para demais
informações cadastrais). A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 65.222,70

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 135.616,06

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 200.838,77

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

41,05

41,05 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

41,05

41,05 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF44.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

7,30 1,33

8,63

3
,1

4
1,

9
0

1,
3

0

6
,3

4

ACESSO A EDIFICAÇÃO
3,78 X 2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 41,05 m2

ÁREA DO LOTE

A: 41,05 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

RUA, CIDADE, ESTADO

AFRÂNIO CHAGAS 44

JONAS FERREIRA DA ROCHA
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



45

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

46
NOME DO(A)
MORADOR(A): AFRÂNIO CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é de
propriedade do morador da casa 38/40 (ver ficha para demais
informações cadastrais). A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 85.884,24

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 115.793,98

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 201.678,22

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

35,05

42,17

77,22 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

35,05

35,05 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF46.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-95,2
2

9
,0

5

5
,2

8

7,35

ACESSO AO PRIMEIRO
PAVIMENTO POR ESCADA
 EXTERNA À EDIFICAÇÃO

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 42,17 m2

N

3,6
4

8
,4

8

4
,15

7,35

1,1
5

4,79

ACESSO À EDIFICAÇÃO
1,15×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 35,05 m2

ÁREA DO LOTE

A: 35,05 m2

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:100

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:100

02/02

RUA, CIDADE, ESTADO

AFRÂNIO CHAGAS 46

LARA MACÊDO
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



47

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

52
NOME DO(A)
MORADOR(A): SELMA CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 176.697,12

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 367.402,25

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 544.099,37

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

111,21

111,21 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

111,21

111,21 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF52.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N
ACESSO À EDIFICAÇÃO

3,22×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 111,21 m2

ÁREA DO LOTE

A: 111,21 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100 02/02

-

SELMA CHAGAS 52

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO



49

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

54
NOME DO(A)
MORADOR(A): VERA CHAGAS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 11/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 28.170,49

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 58.574,25

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 86.744,73

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

17,73

17,73 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

17,73

17,73 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF 54 - v24.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

N

8
,3

0

5
,6

6
2

,6
4

1,651,03

2,68

ÁREA DO LOTE

A: 17,73 m2

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 17,73 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

RUA, CIDADE, ESTADO

VERA 54

JONAS FERREIRA DA ROCHA
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



51

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

63
NOME DO(A)
MORADOR(A): DEJIANE DOS SANTOS

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 7 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 73.421,22

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 122.130,44

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 195.551,66

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

46,21

46,21 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

46,21

46,21 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF63.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

3
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9

14,89

15,23

1,
3

3
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ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 46,21 m2
ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,78×2,10

ÁREA DO LOTE

A: 46,21 m2

02/02

DJANE 63

VIRNA WEBER
JULIANA DE BONI FERNANDES



53

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

71
NOME DO(A)
MORADOR(A): KAROLAYNE SOUSA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 3 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 55.228,77

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 169.439,14

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 224.667,91

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

18,30

16,46

34,76 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

64,11

64,11 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF71_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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A: 18,30 m2
ÁREA DO LOTE

A: 64,11 m2

3
,7

0

4,90

0,131,363,41 0
,1

3
1,

3
5

2
,2

9

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 16,46 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02 PRIMEIRO PAVIMENTO
escala: 1:100

02/02

KAROLAYNE SOUSA 71

JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

73
NOME DO(A)
MORADOR(A): RÔMULO

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 5 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 1 e 5 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 48.349,01

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 264.955,14

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 313.304,15

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

30,43

30,43 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

100,25

100,25 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF73_LEVANTAMENTOS.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

6
,2

06
,0

2

0
,9

2
0

,8
4

4
,2

6

5,01
11,20

11,20
4,99

6
,2

0

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,84×2,10

ACESSO AO LOTE

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 30,43 m2

ÁREA DO LOTE

A: 100,25 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala:1:100

02/02

RÔMULO 73/73A

JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

75
NOME DO(A)
MORADOR(A): ERIVANDO

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 07/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organiza em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 42.835,67

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 71.253,77

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 114.089,44

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

26,96

26,96 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

26,96

26,96 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF75.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

6
,4

5

6
,4

5

4,18

4,18

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,80×2,10

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 26,96 m2

ÁREA DO LOTE

A: 26,96 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:100

02/02

ERIVANDO 75

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE



59

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

77
NOME DO(A)
MORADOR(A): ELZENIR

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 5 moradores que se organizam em 3
núcleos familiares. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 155.279,29

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 285.067,94

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 440.347,23

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

47,14

50,59

97,73 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

107,86

107,86 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:150

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF 77.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

7,34 9,43

16,77

6
,1

9

6
,3

3

7,89 10,19

18,08

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 47,14 m2

ÁREA DO LOTE

A: 107,86 m2

ACESSO À EDIFICAÇÃO
0,61×2,10

9,21

6
,1

9

1,18 2,78 4,13

8,09

6
,2

9

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 50,59 m2

02
PRIMEIRO PAVIMENTO

escala: 1:150

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:150

02/02

ELZENIR 77

VIRNA WEBER
JULIANA DE BONI FERNANDES



61

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

79
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCO DIASSIS DA CRUZ SOUTO

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 4 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 157.058,81

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 191.666,30

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 348.725,11

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

54,26

18,26

72,52 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

98,85

98,85 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_PMF_79.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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FRANCISCO DIASIS DA CRUZ SOUTO 79

INGRID PESSOA VIANA
JULIANA DE BONI FERNANDES



63

desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

81
NOME DO(A)
MORADOR(A): JOSÉ MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 10/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organiza em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente ao período entre 5 e 10 anos, e a consolidação
de suas atividades de garantia de renda e qualidade de vida
nesse endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 15.122,60

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 70.011,59

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 84.557,60

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

10,22

8,09

18,31 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

26,49

26,49 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF81.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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JOSÉ MARIA 81

VIRNA WEBER
JULIANA DE BONI FERNANDES
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 22/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

S/N
NOME DO(A)
MORADOR(A): VALDENIZ

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 11/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 1 morador que se organiza em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
sem reboco e possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 25.413,82

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 84.547,78

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 109.961,59

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

31,99

31,99 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

31,99

31,99 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

LEVANTAMENTO_SNBIGODE.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.

N

5,56

6
,2

0

3,12 0,80 1,14

5
,8

7

5,06

ÁREA

CONSTRUÍDA

A: 31,99 m2

01
PAVIMENTO TÉRREO

escala: 1:100

02/02

VALDENIZ (SEU BIGODE) S/N

LARA MACÊDO
LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE
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desenhando pra saporé       .
ETAPA 02 _ laudo final data: 23/10/2022

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade junto aos moradores da
comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. A Taramela tem
atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde 2018, e, no último ano, tem acompanhado o conflito entre a comunidade e a
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a elaboração de documentos técnicos que
subsidiem as negociações dos moradores, especificamente aqueles cujas casas foram marcadas para remoção, com a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e reassentamento próximo. Diante das
dificuldades de diálogo com o Poder Público, e até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de
aprofundar o debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias que optaram pela
indenização justa como compensação pela remoção, é realizado para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edificação
quanto pelo valor do lote, levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da residência, utilizando
metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se que os moradores recebam um valor que os possibilite
permanecer na área em condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para o
desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao CAU/CE, que será disponibilizado no site da
instituição e através do portal da transparência.

MARCAÇÃO PMF:

S/N
NOME DO(A)
MORADOR(A): FRANCISCA

MEMORIAL DESCRITIVO:

Com base na aplicação de entrevistas durante a primeira etapa
do projeto e no levantamento específico da residência, este
realizado na data 14/10/2022, a casa descrita nesta ficha é
habitada por um total de 2 moradores que se organizam em 1
núcleo familiar. A edificação, que em materialidade se
configura, de forma predominante ou absoluta, como alvenaria
com reboco, possui localização privilegiada na cidade de
Fortaleza, no que se refere ao valor de mercado da terra. Tendo
em vista o tempo de moradia de seus habitantes,
correspondente a mais de 10 anos, e a consolidação de suas
atividades de garantia de renda e qualidade de vida nesse
endereço, se faz necessária uma indenização justa, que
possibilite a permanência nas proximidades para as famílias
que optaram por esse tipo de compensação.

FOTO DA CASA

VALOR DA INDENIZAÇÃO

VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS R$ 17.827,01

VALOR REFERENTE AO TERRENO R$ 46.806,54

INDENIZAÇÃO TOTAL R$ 64.633,55

ASSINATURA RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES - CAU Nº  A187740-2

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE - CAU nº A280243-0

JOISA MARIA BARROSO LOUREIRO - CAU Nº A153445-9

01/02



GSEducationalVersion

01. QUADRO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA MEDIDA

13,20

13,20 m²

02. QUADRO DE ÁREA DO LOTE

PISO DE ORIGEM

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DA ZONA

ÁREA DO LOTE

ÁREA MEDIDA

17,71

17,71 m²

PROJETO

desenhando pra saporé

ENDEREÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA E QUADRA DE ÁREAS

FASE PROJETO

ESCALA

ARQUIVO DIGITAL

DATA

CONTEÚDO

1:100

ETAPA 02 - CONTRA-LAUDOS

PMF SN Franscisca.pln

27/10/2022

FOLHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este laudo faz parte de uma iniciativa da Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura
e Cidade junto aos moradores da comunidade da Saporé, na ZEIS Mucuripe, apoiada
por Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CE. A Taramela tem atuado junto ao território da ZEIS Mucuripe desde
2018, e, no último ano, tem acompanhado o con
implementação do Parque Riacho Maceió. O apoio deste edital está possibilitando a
elaboração de documentos técnicos que subsidiem as negociações dos moradores,
especi , com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, no sentido da conquista de indenizações justas e
reassentamento próximo. Diante das di , e
até então, do pouco aprofundamento por parte da institucionalidade de aprofundar o
debate sobre a questão habitacional da Saporé, o levantamento das casas das famílias
que optaram pela indenização justa como compensação pela remoção, é realizado
para calcular o valor justo a ser pago tanto pela edi ,
levando em conta o preço do metro quadrado na região e a materialidade da
residência, utilizando metodologia desenvolvida pela equipe técnica. Assim, espera-se
que os moradores recebam um valor que os possibilite permanecer na área em
condição de dignidade igual ou maior a que possuem atualmente. A metodologia para
o desenvolvimento deste laudo poderá ser encontrada no produto 02 entregue ao
CAU/CE, que será disponibilizado no site da instituição e através do portal da
transparência.

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS

JULIANA DE BONI FERNANDES |  CAU Nº A187740-2

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

DESENHISTA

MARCAÇÃO PMF:

contra-laudos & plano de reassentamento: alternativas possíveis para a
Comunidade Saporé na ZEIS Mucuripe

LUÍSA FERNANDES VIEIRA DA PONTE |  Nº CAU EM PROCESSO DE ABERTURA

JOISA MARIA BARROSO LOREIRO |  CAU Nº A153445-9

não cadastrável. ver localização pelo mapa mosca.
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03. considerações finais   
O produto da segunda etapa de trabalho aqui apresentado, reitera como o compromisso com o pro-
jeto tem sido bem executado pela Equipe Técnica da Taramela ATAC, as moradoras mobilizadoras e 
os Parceiros aqui descritos. Sem muitas mudanças ou alterações, o trabalho realizado é de funda-
mental importância para a próxima etapa 3 e está baseado em informações técnicas, imprescindíveis 
para a argumentação futura com a gestão municipal. 
Espera-se como resultado o objetivo alcançado deste produto: que o direito à indenização justa des-
sas famílias seja considerado pela prefeitura e cumprido na negociação, tendo em vista que esse 
documento técnico (contra laudos) foi baseado em uma metodologia fundamentada em critérios 
técnicos e números reais. Assim, como avaliação geral, a equipe executou um trabalho competente 
e consistente baseado em uma metodologia técnica considerada adequada, na qual o valor desses 
documentos é considerado um valor justo, tendo como base o alto valor da terra e tendo em mente 
que, se cooptado pelo mercado imobiliário, o valor oferecido seria mais elevado.
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04. anexo - parecer EFTA 
       (versão preliminar)
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 VERSÃO PRELIMINAR DO PARECER JURÍDICO Nº 01/2022- 

 EF  TA/ALECE 

 ASSUNTO:  Fundamentos  jurídicos  e  critérios  para  serem  considerados  na 

 indenização da comunidade da Saporé 

 Direito  à  moradia  digna.  Desapropriação  para  fins  de  utilidade 

 pública.  Direito  à  indenização  justa  e  prévia  em  dinheiro.  Critérios 

 a serem considerados para a indenização daqueles que desejam. 

 DOS FATOS 

 O  Escritório  de  Direitos  Humanos  e  Assessoria  Jurídica  Popular  Frei  Tito  de 

 Alencar  (EFTA)  no  cumprimento  de  sua  missão  institucional  de  representar  aos  órgãos 

 competentes,  para  fins  de  adoção  das  medidas  cabíveis,  além  de  solicitar  informações, 

 documentos  e  processos  aos  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  bem  como 

 propor  e  acompanhar  sindicância,  processos  e  procedimentos  para  apuração  de 

 responsabilidade  nos  casos  de  violação  de  direitos  humanos  (Resolução  n°  698/2019)  1 

 vem,  por  meio  do  presente  parecer  jurídico,  manifestar-se  acerca  do  projeto  de  Construção 

 de  plano  de  reassentamento  para  a  comunidade  da  Saporé,  proposto  pela  Organização  da 

 Sociedade  Civil  sem  fins  lucrativos,  Taramela  Assessoria  Técnica  em  Arquitetura  e 

 Cidade, focando-se na questão do direito à indenização justa e prévia. 

 A  comunidade  da  Saporé  está  localizada  no  bairro  do  Mucuripe,  mais 

 especificamente  nas  proximidades  da  Rua  Saporé,  que  fica  localizada  entre  a  Avenida  da 

 Abolição  e  a  Rua  João  Arruda.  Ao  todo,  são  aproximadamente  88  famílias,  muitas  destas 

 1  O  Escritório  de  Direitos  Humanos  e  Assessoria  Jurídica  Popular  Frei  Tito  de  Alencar  é  órgão  permanente  de 
 promoção  à  cidadania  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Ceará,  sendo  regulamentado  pela  Resolução 
 698/2019/ALECE  que  dispõe  sobre  a  estrutura  organizacional  da  ALECE,  e  tem  como  objetivo  prestar  assessoria 
 jurídica  popular,  judicial  e  extrajudicial,  às  comunidades  vulnerabilizadas,  aos  grupos,  coletivos,  movimentos  e 
 indivíduos em casos emblemáticos de violações de direitos humanos. 
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 com  residência  consolidadas  no  local,  possuindo  todo  um  histórico  de  vivência  e 

 pertencimento dos moradores. 

 Este  escritório  assessora  juridicamente  a  Saporé  desde  março  de  2020.  Nesse 

 ano,  a  comunidade  foi  informada  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza  teria  conseguido 

 o  investimento  de  cerca  de  20  milhões  para  executar  o  projeto  de  requalificação  do  Riacho 

 Maceió  e,  consequentemente,  havia  a  previsão  de  remoção  de  casas  que  estariam 

 localizadas  na  comunidade.  Assim,  o  presente  escritório  foi  acionado  para  que  desse  os 

 devidos acompanhamentos jurídicos, visto essa situação. 

 Em  26  de  julho  de  2021,  por  meio  do  Decreto  nº  15.060  2  ,  a  Prefeitura 

 Municipal  de  Fortaleza  declarou  Utilidade  Pública  da  área,  decretando  a  desapropriação 

 dos  imóveis  localizados  no  entorno  do  Riacho  Maceió.  Desse  modo,  uma  parcela  dessas 

 residências  foi  marcada  para  a  remoção,  gerando  para  os  moradores  dos  locais  demarcados 

 o direito da justa indenização ou o reassentamento em área próxima. 

 Portanto,  visando  a  garantia  do  direito  à  moradia  digna  e  à  indenização  justa  e 

 prévia  para  aqueles  que  assim  desejam,  passa-se  para  a  análise  da  situação  no  âmbito 

 jurídico. 

 ANÁLISE 

 1- DO DIREITO À INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA 

 A  desapropriação  é  um  procedimento  administrativo  previsto  na  Constituição 

 Federal  em  que,  segundo  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  (2020)  3  ,  o  Poder  Público  ou  seus 

 delegados,  mediante  prévia  declaração  de  necessidade  pública,  utilidade  pública  ou 

 3  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2020. 

 2  Disponível no Diário Oficial do Município de Fortaleza nº 17.106, de 28 de julho de 2021: 
 <https://diariooficial.fortaleza.ce.gov.br/download-diario?objectId=workspace://SpacesStore/1cc6ba18-6372-4426-9 
 7ce-b6d0ebb74603;1.0&numero=17106>. Acesso em: 21 de out. de  2022 
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 interesse  social,  impõe  ao  proprietário  a  perda  de  um  bem  substituindo-o  em  seu 

 patrimônio por justa indenização. 

 Conforme  conceituação  e  ainda  o  artigo  5º,  inciso  XXIV  da  Constituição 

 Federal  4  ,  ao  ser  decretada  a  desapropriação  de  uma  área,  gera-se  uma  obrigação 

 consequente  de  indenização  prévia,  justa  e  em  dinheiro.  Assim,  para  que  uma  remoção 

 possa  acontecer  de  forma  devida,  deve-se  cumprir  com  todos  os  requisitos  presentes  nessa 

 definição constitucional: prévia, justa e em dinheiro. 

 Uma  indenização  deve  ser  prévia  e  em  dinheiro  no  que  se  refere  à  antecedência 

 da  disponibilização  do  valor  devido  ao  possuidor  do  imóvel.  Portanto,  o  valor  levantado 

 deve  ser  pago  a  essas  pessoas  antes  da  ocorrência  da  própria  desapropriação  em  si. 

 Conforme traz Cretella Júnior (1998)  5  : 

 Trata-se  de  prius  ,  de  pressuposto  necessário  para  a  existência  e 
 concretização  do  instituto  da  desapropriação.  Previalidade  não  é  preço, 
 não  é  consequência.  Não  se  desapropria  para,  depois,  indenizar.  Muito  ao 
 contrário,  indeniza-se  para,  depois,  desapropriar.  É  a  indenização  previa 
 ou  preventiva.  É  o  pagamento  prévio  ou  preventivo  (CRETELLA 
 JUNIOR, 1998, p. 461). 

 Além  disso,  cabe  trazer  que,  segundo  Celso  Antônio  de  Bandeira  Mello  (2014, 

 pg.  913)  6  ,  a  consumação  da  desapropriação  só  ocorrerá  com  o  pagamento  da  indenização. 

 Assim,  o  Poder  Público  só  poderá  adquirir  um  imóvel  quando  disponibilizada  a  devida 

 contraprestação pelo imóvel marcado. 

 Outro  requisito  para  que  ocorra  a  desapropriação  é  que  esta,  além  de  prévia  e 

 em dinheiro, também deve ser justa. 

 6  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito  Administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

 5  CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à lei da desapropriação:  Constituição de 1988 e leis ordinárias. 4ed. Rio 
 de Janeiro: Forense, 1998. 

 4  Art. 5º (...): XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 
 por interesse social, mediante  justa  e  prévia  indenização  em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
 Constituição. 
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 Segundo  Hely  Lopes  Meirelles  (2016,  pg.  746)  7  ,  uma  indenização  justa  é 

 aquela  a  qual  não  deixe  nenhum  desfalque  na  economia  do  expropriado,  devendo  ser 

 coberto  não  só  valor  real  e  atual  do  bem,  como  também  os  danos  emergentes  e  os  lucros 

 cessantes do proprietário, decorrentes da perda do patrimônio. 

 Desse  modo,  só  pode  haver  uma  indenização  justa  quando  há  a  cobertura  de 

 todas  as  perdas  que  o  possuidor  do  bem  expropriado  tenha  ou  venha  a  ter,  cabendo  ação 

 caso não seja paga da forma devida. 

 Ressalta-se  ainda  quanto  ao  ressarcimento  pelas  perdas  do  possuidor  com  a 

 desapropriação,  que  na  própria  jurisprudência  se  compreende  a  necessidade  da 

 compensação  por  tudo  que  o  possuidor  possuía,  devendo  para  isso  serem  adotados  os 

 índices  mais  apropriados  para  que  todas  as  perdas  sejam  consideradas  a  fim  de  cumprir 

 com o princípio da justa indenização. Conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 DESAPROPRIAÇÃO.  IPC.  FEVEREIRO/91.  INCLUSÃO  NOS 
 CÁLCULOS.  PRINCÍPIO  DA  JUSTA  INDENIZAÇÃO. 
 APLICAÇÃO  DA  TR.  IMPOSSIBILIDADE.  I  -  EM  MATÉRIA  DE 
 DESAPROPRIAÇÃO  A  INDENIZAÇÃO  TEM  QUE  SER  JUSTA,  E 
 O  VALOR  DO  BEM  EXPROPRIADO  DEVE  SER  AFERIDO  PELO 
 INDICE  QUE  MELHOR  TRADUZA  AS  PERDAS  SOFRIDAS 
 PELO  EXPROPRIADO  ,  POR  ISSO  QUE  A  ITERATIVA 
 JURISPRUDENCIA  DESTA  CORTE  FIRMOU-SE  NO  SENTIDO  DA 
 INCLUSÃO  DO  INDICE  REFERENTE  AO  IPC  DO  MES  DE 
 FEVEREIRO/91  NA  ATUALIZAÇÃO  DA  VERBA  INDENIZATORIA 
 DAS  EXPROPRIAÇÕES.  II  -  A  TR  NÃO  E  INDICE  DE  CORREÇÃO 
 MONETÁRIA  (ADIN  493-0/STF).  III  -  RECURSO  PROVIDO.  (STJ  - 
 REsp:  73421  SP  1995/0044086-5,  Relator:  MIN.  JOSÉ  DE  JESUS 
 FILHO,  Data  de  Julgamento:  11/10/1995,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA, 
 Data de Publicação: DJ 13.11.1995 p. 38657 LEXSTJ vol. 80 p. 295) 

 Ademais,  Celso  Antônio  de  Bandeira  Mello  (2014,  pg.  908-909)  8  traz  ainda 

 que  a  indenização  só  pode  ser  considerada  justa  quando  essa  possibilita  que  o  proprietário 

 consiga adquirir outro bem equivalente e que o exime de qualquer detrimento. 

 8  MELLO,  Op. cit.  pg. 908-909. 

 7  MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel.  Direito Administrativo Brasileiro. 42 ed. São Paulo: 
 Malheiros, 2016. 
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 Destarte,  a  partir  disso,  entende-se  a  necessidade  de  que  sejam  tomados  os 

 critérios  apropriados  no  caso  dos  moradores  da  Saporé  que  desejam  receber  a  indenização, 

 a  fim  de  que  seja  possibilitado  a  esses  o  devido  retorno  financeiro  pelo  local  que  há  anos 

 habitam. 

 2- DO VALOR A SER PAGO E CRITÉRIOS PARA A INDENIZAÇÃO 

 Observando  o  direito  da  indenização  justa  e  prévia,  nota-se  a  necessidade  de  se 

 adotar  alguns  critérios  específicos  para  que  seja  feita  a  devida  recomposição  pela 

 desapropriação realizada na comunidade Saporé. 

 A  comunidade  Saporé  é  caracterizada  por  possuir  habitações  de  alvenaria  e 

 alguns  imóveis  com  materiais  de  baixa  estrutura.  Tendo  em  vista  essas  características 

 caberia 
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