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PLANO DE AÇÃO PARA REASSENTAMENTO – PAR
APRESENTAÇÃO
O presente documento refere-se
refere se ao Plano de Ação para Reassentamento PAR da Vila 29 de Outubro
utubro,, o qual é parte integrante da proposta de intervenção da
Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC, denominada
inada Projeto Gestão de Risco
Climático Bairro Novo do Caximba – Curitiba-PR.
A área objeto da intervenção é a Vila 29 de Outubro, uma ocupação
consolidada, instalada em área de proteção ambiental. Por estar sujeita a
inundações e alagamentos e pelo predomínio
predomínio de moradias precárias, a área
apresenta péssimas condições de habitabilidade, situação diretamente relacionada à
baixa renda apresentada pela maioria das famílias.
As ações a serem desenvolvidas foram propostas com base nas legislações
existentes, no perfil das famílias, nas informações da macroárea
macro rea e nas articulações
intersetoriais, visando à promoção de mudanças de atitude em relação ao meio
ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da
população sobre os aspectos que
que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir
sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua
realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da
intervenção.
arco legal, Política
Este plano apresenta informações referentes ao marco
Habitacional do Brasil e políticas da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD,
contextualização, estudo socioeconômico, proposta de intervenção física, Trabalho
Social e questões de gênero,
gênero metodologia de reassentamento
nto, comunicação e
participação social, monitoramento e avaliação,
avaliação, estrutura operativa, estimativa de
custos, bem como o cronograma de ações que norteará o trabalho a ser realizado
tanto pela Cohab,, quanto pelos demais Núcleos da Administração Pública.
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1 PROJETO GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO BAIRRO NOVO
NOVO DO CAXIMBA –
CURITIBA–PR
1.1 OBJETIVOS
O objetivo geral do Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do
Caximba - Curitiba-PR
PR é aumentar a resiliência urbana por meio da preservação,
conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental da bacia hidrográfica
dos rios Barigui e Iguaçu, promovendo também o desenvolvimento ambiental, social,
econômico e de lazer para população da Vila 29 de Outubro e das áreas adjacentes.
Os objetivos específicos têm uma correspondência imediata com os
componentes estruturadores
truturadores das ações pretendidas e das intervenções propostas,
em especial aqueles que correspondem a atividades-fim.
atividades fim. Foram definidos como
objetivos específicos:
a) corrigir o passivo ambiental, recuperando a paisagem da planície de
inundação, dos ecossistemas
stemas envolvidos e das áreas denominadas várzea e matas
de galeria;
b) minimizar os desastres ambientais na região e ao longo do Rio Barigui,
reduzindo os riscos de inundações, alagamentos, erosão e assoreamentos
acelerados;
c) promover a inclusão social, econômica e ambiental das famílias
contempladas pelo projeto; e
d) melhorar a urbanização, promovendo condições adequadas de moradia,
infraestrutura urbana e serviços públicos.
1.2 COMPONENTES
O PGRC-Curitiba
Curitiba foi desenvolvido a partir de cinco componentes que
qu
interagem e se complementam para viabilizar a implantação do conjunto de ações
necessárias para promover os impactos positivos almejados para a área de
intervenção.
Dentre os componentes, três são finalísticos e os outros dois são de apoio ao
desenvolvimento
mento do projeto, conforme apresentado no quadro a seguir.
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Quadro 1 – Componentes do PGRC-Curitiba
PGRC
Natureza do componente

Nome do componente

Finalístico

I - Macrodrenagem e Recuperação Ambiental
II - Infraestrutura Urbana
III - Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos

Apoio ao desenvolvimento do projeto

IV - Projetos Executivos e Estudos
V - Gerenciamento

Fonte: IPPUC, 2019.

As ações previstas nos componentes finalísticos serão desenvolvidas num
conjunto de 17 imóveis, sendo um imóvel do município e 16 serão objeto
ob
de
aquisição por parte do município
m
por meio de doação do Governo
overno do Estado em
favor do município ou por meio de desapropriação. Estes imóveis estão agrupados
por áreas de intervenção conforme descrito na tabela e mapa abaixo.
TABELA 1 - Áreas de Intervenção e Imóveis
IMÓVEIS INDICAÇÃO
FISCAL

PROPRIETÁRIO

ÁREA
ESTIMADA

89.033.016

Público estadual

261.965 m²

89.033.017

Público estadual

261.965 m²

89.033.018

Público estadual

261.965 m²

ÁREA C1

89.033.037
89.033.038
89.033.060
89.033.059
89.033.040
89.033.041

Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

77.488 m²

ÁREA C2
ÁREA C3

89.033.036

Privado

16.167 m²
12.322 m²

ÁREA C4

89.033.042

Privado

16.758 m²

89.033.010
89.033.011
89.033.056
89.033.055
89.033.054

Privado
Privado
Privado

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

ÁREA A E B

ÁREA C5
ÁREA C6
ÁREA C7
AREA C8

89.118.014
014
TOTAL

ÁREA
ESTIMADA
TOTAL

785.895 m²

VALOR ESTIMADO

R$
3.320.000,00
R$
2.325.000,00
R$
2.325.000,00
R$
9.542.000,00

139.318 m²

16.583 m²
5.001 m²

R$
1.339.000,00
R$
2.061.000,00
R$
1.696.000,00

10.605 m²

R$
1.856.000,00

4.198 m²

4.198 m²

-

935.818 m²

935.818 m²

R$
24.464.000,00

Privado

5.604 m²

Município de
Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.

18

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

IMAGEM 1 - Mapa das áreas de intervenção

Fonte: IPPUC, 2019.

Espacialmente, as áreas de intervenção
intervenção estão distribuídas de acordo com a
figura abaixo, e no quadro a seguir estão descritos os componentes finalísticos, as
áreas de intervenção e as ações previstas nestes compartimentos.
IMAGEM 2 - Componentes Finalísticos e Áreas de intervenção

Fonte: IPPUC (2019)

Componente II
B1, B2, C1 a C7

Componente III
I
C6, C7 e C8

Quadro 2 – Intervenções e Ações Previstas

Componente I
A1e A2

Fonte: IPPUC, 2019.
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QUADRO 1 - Componentes Finalísticos, Áreas De Intervenção e Ações Previstas
Componente
I -Macrodrenagem
e Recuperação
ambiental

II - Infraestrutura
Urbana

III - Infraestrutura
social

Área de
Intervenção
A

B

Subárea

Ações

A1

Recuperação e melhoria ambiental da
área não edificável para:
- Implantação do sistema de
macrodrenagem;
- Liberação da área e reassentamento de
934 domicílios;
- Implantação de bacias de contenção e
espraiamento, e do corredor ecológico.

A2

Recuperação e melhoria ambiental da
área não edificável para:
Liberação da área e reassentamento de
103 domicílios;
- Implantação do Talude Corredor
Belvedere (Dique) para contenção de
cheias;
- Implantação
o de canal de macrodrenagem;
e
- Implantação de parque linear.

B1

Área edificável não consolidada:
- Liberação da área e
reurbanização com reassentamento de 110
domicílios;
- Implantação de microdrenagem;
- Implantação de pavimentação;
- Implantação de paisagismo, iluminação e
sinalização.

B2

Área edificável consolidada:
- Implantação de microdrenagem;
- Implantação de pavimentação;
- Implantação de paisagismo, iluminação e
sinalização;
do
- Ações para titulação de 546 domicílios.
Áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro:
- Produção de 842 unidades habitacionais
(C1 a C5) e infraestrutura (C1 a C7).

C

C1 a C7

C

C6 e C7

Áreas adjacentes à Vila 29 de Outubro:
- Construção de Unidade de Saúde;
- Ampliação
mpliação da Escola Municipal;
- Implantação de Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

C8

Área adjacente à Vila 29 de Outubro:
- Reforma de imóvel para implantação do
Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI).

Fonte: IPPUC, 2019.

A seguir
ir uma descrição detalhada dos componentes finalísticos e de apoio ao
desenvolvimento do projeto.
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1.2.1

Componente I – Macrodrenagem e Recuperação Ambiental

As ações envolvem inicialmente a liberação de parte da área ocupada pela Vila 29
de Outubro, com a retirada
rada e reassentamento de 1037 domicílios da área de proteção
permanente e sujeita a inundação (Área de risco), para as novas unidades habitacionais
a serem construídas em áreas adjacentes. São 03 terrenos que perfazem área
aproximada de 785.895m², de propriedade
propriedade do Instituto das Águas do Paraná (Governo do
Estado) que serão transferidas ao Município de Curitiba as quais estão sendo tratadas
em processo específico.
Com a liberação e cessão dos terrenos, está prevista, ao longo do Rio Barigui, a
implantação de bacias de espraiamento e contenção de cheias, e corredor ecológico.
Essa área, em caso de ocorrência de cheias, é apropriada ao espraiamento do Rio
Barigui. Prevê-se
se a construção de um Talude Corredor Belvedere (Dique) para contenção
de cheias e a implantação
antação de um canal de macrodrenagem. Ambos fazem parte do
sistema de macrodrenagem proposto, delimitando a área de recuperação ambiental a ser
urbanizada. A cota da crista do Talude Corredor Belvedere será dimensionada pelo
projeto executivo, considerando um Tempo de Recorrência de 200 anos. No Talude
Corredor Belvedere está prevista a implantação de um Parque Linear, com áreas de estar
para o convívio comunitário, e equipamentos de esporte e lazer, como ciclovia, quadras
esportivas, playground e academia ao ar livre. No Parque Linear também está prevista a
reserva de área para que futuramente seja construído um Centro de Capacitação e
Convívio para a comunidade. Nas partes mais baixas do Talude Corredor Belvedere,
também compondo o Parque Linear, estão previstas
pre
áreas destinadas ao plantio de
flores.. Assim, adotando um modelo ainda inédito em Curitiba, além da estrutura
tradicional de contenção de cheias e de esporte, lazer, a proposta contempla uma área
reservada ao cultivo de subsistência. O plantio de flores
flores e o aproveitamento da água
residuária disponível na região já é objeto de estudo pela PMC em conjunto com
organismos estaduais e federais com foco na produção agrícola urbana, assim como o
modelo de gestão que será utilizado na parceria entre o Município
Município e a comunidade na
condução deste projeto.
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IMAGEM 3 - Proposta das ações do Componente I - Macrodrenagem e
Recuperação Ambiental

Fonte: IPPUC, 2019.

1.2.2 Componente II – Infraestrutura Urbana
As ações deste componente atuam em duas grandes frentes de trabalho. A
primeira está relacionada às áreas B1 e B2, que se trata de áreas da ocupação original
consolidada e não consolidada, mas passíveis de edificação. Na área edificável não
consolidada está prevista a liberação da área e reassentamento
reassentamento de 110 domicílios para
as novas unidades habitacionais a serem construídas em áreas adjacentes. Na área
edificável consolidada prevê-se
prevê se a urbanização, implantação de microdrenagem,
pavimentação, paisagismo, iluminação e sinalização, como as ações
ções para titulação de
546 domicílios.
As ações para titulação envolvem a realização de levantamento planialtimétrico
cadastral, elaboração de projeto de loteamento obedecendo as normas de regularização
fundiária, aprovação dos loteamentos junto à Secretaria
Secretaria Municipal do Urbanismo,
obtenção de Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra referente à pavimentação e
drenagem, obtenção de termo de vistoria junto à Companhia de Saneamento
Sa
do Paraná
(Sanepar)) que atesta a regularidade das ligações domiciliares de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário e averbação junto ao Registro de Imóveis.
A segunda frente de trabalho diz respeito à implantação de infraestrutura (Áreas
C1 a C7) e de construção de novas unidades habitacionais (Àreas C1 a C5). A
construção das unidades habitacionais que está prevista para ocorrer em quatro etapas.
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IMAGEM 4 - Proposta das Ações do Componente II – Infraestrutura Urbana

Fonte: IPPUC, 2019.

A rede de distribuição de água e a rede de coleta e tratamento
tratamento do esgoto serão
implantadas pela Sanepar,
Sanepar, com base no contrato de concessão pública entre o município
e a Sanepar.. A rede de água será abastecida pelo Reservatório do Campo Santana, com
produção das Estações de Tratamento de Água Passaúna e Miringuava,
Miringuava, todas estruturas
existentes, e contempla a execução de anel de distribuição, rede fina, válvula redutora de
pressão e acessórios. Já o sistema de esgotamento sanitário irá coletar e transportar o
esgoto até a Estação de Tratamento CIC XISTO existente.
existente. Contemplam a implantação de
rede de coleta, coletor tronco, linha de recalque, estação elevatória de esgoto e
acessórios. O projeto de engenharia (hidráulico e complementares) para a Estação
Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque encontra-se
encontra se em fase de
d preparação para
licitação, com previsão de conclusão para março de 2020. A rede de energia elétrica será
implantada pela Companhia Paranaense de Energia
Energia Elétrica (Copel),
(Copel com a qual o
Município já está em tratativas.
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1.2.3 Componente III – Infraestrutura Social – Equipamentos Públicos

Considerando-se
se a totalidade da área de abrangência do projeto, existem na região
os seguintes equipamentos: 01 Unidade de Saúde (US),, 01 Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI), 01 Escola Municipal (EM), e 01 Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS). Contudo, os equipamentos existentes não atendem às novas demandas oriundas
do projeto. Para tanto, dentro do conceito de sustentabilidade, o projeto prevê o
aproveitamento das estruturas existentes, com ações de implantação,
implantação, reforma e ampliação,
que foram dimensionados para o atendimento da população da região. Está prevista a
construção de uma nova US na Área C6. A US existente, localizada no mesmo terreno do
CMEI, na Área C8, de propriedade do município, será reformada
reformada e incorporada à área do
CMEI, possibilitando o aumento da oferta de vagas para atendimento das novas demandas
de creche, para a população de 4 meses a 5 anos. A EM
E Joana Raksa existente, será
ampliada no número de salas e passará a funcionar como escola
escola em regime integral, na
Área C7. O CRAS, que atualmente funciona em imóvel alugado, passará a funcionar em
imóvel a ser reformado na Área C6. Destaca-se
Destaca se que não será necessária a criação de novas
equipes para o atendimento na área de educação, saúde e social,
social, apenas otimização, uma
vez que as equipes existentes serão suficientes para o funcionamento dos equipamentos
que necessitam ampliação.
IMAGEM 5 - Proposta das Ações do Componente III – Infraestrutura Social –
Equipamentos Públicos

Ampliação CMEI
Ampliação da Escola

Nova Unidade de Saúde
Fonte: IPPUC, 2019.

1.2.4 Componente IV – Projetos Executivos e Estudos
Ass ações envolvem a contratação de projetos executivos e estudos, a
exemplo do Relatório Ambiental Prévio (RAP), para o trecho da Bacia do Rio Barigui,
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situado na Vila 29 de Outubro, identificando as necessidades, caracterizando os
problemas, e avaliando as alternativas de viabilidade nos aspectos técnico,
socioeconômico, financeiro e ambiental, propondo medidas que contribuam para
melhorar as condições de controle de cheias
cheias e a recuperação ambiental da região.
A contratação do RAP está em consonância com o escopo da Lei Municipal
7833/91 e do Decreto Municipal 838/97, Artigo 2o, Inciso I e III. Estes diplomas
legais estabelecem o RAP como instrumento necessário ao licenciamento
licenci
ambiental
do projeto, sendo este um estudo técnico necessário para a análise de viabilidade
ambiental de atividades consideradas potencial ou efetivamente passíveis de
impactos significativos no meio ambiente, no sistema viário e na qualidade de vida
vid
da comunidade lindeira, identificando as informações mais relevantes, para a
tomada de decisão por parte da equipe de análise do documento e concessão da
viabilidade ambiental por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
1.2.5 Componente V – Gerenciamento
Ass ações envolvem a contratação de empresa para o apoio ao
Gerenciamento Geral do Projeto, e a contratação de empresas para a realização da
Supervisão de Obras, Ambiental e Social do projeto. Essas duas contratações têm
como objetivo dar suporte e apoio
apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP),
entidade que será constituída por servidores públicos de carreira da PMC. A UGP é
subordinada ao Prefeito, por meio de um Comitê Gestor formado pelos secretários
municipais das principais pastas envolvidas no
no projeto (IPPUC, SMOP, SMF, SGM,
Cohab e SMMA).
O Gerenciamento Geral refere-se
refere se à prestação de serviços especializados de
apoio técnico à UGP, para assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais
das obras e dos planos, cronogramas e condições de implementação do projeto. A
Supervisão de Obras, Ambiental e Social refere-se
refere se à prestação de serviços de apoio
à UGP, compreendendo acompanhamento das medições e dos pagamentos das
obras mediante a elaboração de relatórios, e supervisão do Programa de Gestão
Ges
Ambiental (PGA) resultante do RAP. O PGA, além de ações ambientais contém os
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Programas Sociais necessários à consecução do projeto. A estrutura do Projeto de
Trabalho Social (PTS) a ser desenvolvido será adequado às diretrizes do RAP.
A auditoria do PGRC
PG
- Curitiba será realizada pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE--PR)
PR) em razão de um acordo entre o Município de Curitiba e
o TCE-PR.
PR. O relatório da auditoria será elaborado anualmente e entregue até o
último dia útil do primeiro semestre subseqüente
subseqüente ao período auditado. Desde 2009, o
TCE-PR
PR desempenha a auditoria dos programas de financiamento do município
junto ao BID e à AFD, que se encontram em execução e, portanto, não constitui
produto desse financiamento. Caso ocorra alguma modificação no acordo, o
município assumirá os custos da contratação de serviços de auditoria para o PGRC Curitiba.
O PTS que será acompanhado pela Supervisão de Obras, ambiental e social,
será custeado e implantado com recursos Município e da Cohab,
Cohab não integrando,
portanto,
ortanto, os componentes a serem financiados. O valor estimado para a realização
dessas ações é de aproximadamente 3% dos componentes finalísticos voltados à
produção de unidades habitacionais, reassentamento das famílias e infraestrutura
urbana. Os recursoss para a realização de ações da natureza do PTS estão previstos
no Plano Plurianual 2018-2021,
2018 2021, aprovado pela Lei Municipal Nº. 15.131/2017, dentro
do Programa Viva Curitiba Cidadã. Este programa tem por objetivo promover acesso
aos direitos básicos de cidadania,
cidadania, por meio de ações intersetoriais voltadas ao
desenvolvimento pleno do indivíduo e à integração com o meio, valorizando a
diversidade de expressões e considerando a sustentabilidade de recursos. Para o
período de 2019 a 2021 estão previstas como despesas
despesas de capital o valor de 33,5
milhões de Euros. Os valores destinados ao PTS serão apropriados nas peças
orçamentárias (LDO e LOA), com ação específica, na época da sua execução.
O PTS, atendendo às diretrizes definidas no RAP, contempla ações que dão
suporte
porte à intervenção física, e tem como objetivo promover o exercício da
participação e inserção social das famílias envolvidas direta e indiretamente no
projeto, em articulação com as demais políticas públicas. O Serviço Social estará
presente em todas as etapas do projeto, desde a fase que antecede as obras,
durante as obras e, pelo menos, por um ano de acompanhamento após os últimos
reassentamentos. Dessa forma, durante todo o processo de intervenção haverá
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intenso trabalho intersetorial entre a Cohab e demais
emais secretarias de políticas
públicas do município. As ações têm por objetivo disponibilizar o suporte necessário
às famílias nos processos de informação, preparação e acompanhamento, visando a
adaptação aos novos padrões de moradia, incentivando a permanência
perma
das famílias
na área revitalizada e, assim, buscando a sustentabilidade da intervenção.
2 MARCO LEGAL
Os instrumentos legais de gestão ambiental, desapropriação, regularização
fundiária, reassentamento e Trabalho Social são referenciais para
ara delineamento
delin
das
estratégias de ação e definem critérios mínimos de avaliação da regularidade do
programa.
Os instrumentos a serem considerados estão subdivididos conforme a área a
que se referem.
1.1 AMBIENTAL
O polígono está inserido em uma importante área de proteção e controle
ambiental, objeto de regulamentação específica. No âmbito estadual, faz parte da
Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (AIERI), criada por meio do Decreto
Estadual 3742/2008.
No âmbito municipal a ocupação está inserida na Área de Proteção Ambiental
Municipal do Iguaçu (APA do Iguaçu), instituída por meio do Decreto Municipal
410/1991 e foi posteriormente regulamentada pelos Decretos Municipais 192/2000,
1135/2001 e 174/2008.
Atualmente a APA do Iguaçu é regulamentada pelos Decretos
Decr
Municipais
26/2015, 839/2015 e 430/2018. O Decreto 26/2015 classificava a Vila como Setor de
Média Restrição de Uso. O Decreto 430/2018 reconfigurou especificamente o
zoneamento, sendo que parte da ocupação se encontra no Setor de Alta Restrição
de Uso
o e parte no Setor de Transição Vila 29 de Outubro.
Com relação às ações de macrodrenagem, Curitiba, até 2012, utilizava as
diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu,
concluído em 2002, elaborado pela SUDERHSA
SU
(atual Instituto
tituto das Águas do
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Paraná). No final de 2009 o município contratou a elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Municipal (PDD). O PDD passou a ser o principal instrumento técnico e
legal para fundamentar a implementação de obras e projetos prioritários para a
mitigação de cheias na cidade.
No âmbito da bacia hidrográfica do Rio Barigui, o Plano identificou um
aumento de vulnerabilidade a alagamentos na área, em razão do adensamento
populacional significativo, tornando o solo cada vez mais impermeável, e
consequentemente,
sequentemente, acelerando a velocidade da água em um reduzido tempo de
concentração, aumentando seu volume à jusante. Esse diagnóstico resultou
resulto na
proposição de ações, diretrizes e medidas estruturantes de macrodrenagem.
No início de 2018 foi elaborado um estudo considerando a necessidade de
atuar sobre a degradação e ordenar a ocupação. Neste sentido, foi publicado o
Decreto Municipal 430/2018 alterando parcialmente o Zoneamento da APA do
Iguaçu.
Assim, o Decreto institui o Setor de Alta Restrição de Uso, contíguo ao Rio
Barigui e o Setor de Transição Vila 29 de Outubro, que compreende as áreas
ocupadas irregularmente e áreas adjacentes necessárias para o reassentamento de
domicílios situados em áreas de risco.
Em sequência, em julho de 2018, o município instituiu o Decreto Municipal
688/2018 que criou o Setor Especial de Habitação de Interesse Social Regularização Fundiária do Caximba, que incluiu,
inclui além da Vila 29 de Outubro, as
ocupações irregulares Vila Dantas, Vila Espaço Verde e Vila Primeiro de Setembro.
Set
Em relação às legislações ambientais o Novo Código Florestal Brasileiro,
através da Lei Federal nº 12.651,
12.651 de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa
tiva e no seu artigo 64 indica a possibilidade de regularização
fundiária de interesse
eresse social – Reurb-S
S dos núcleos urbanos informais que ocupam
Áreas de Preservação Permanente. Para tanto, o projeto de regularização fundiária
de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das
condições ambientais em relação
relação à situação anterior com a adoção das medidas
nele preconizadas.
No nível municipal deverá ser atendida a Lei nº 7.833, de 1991, que dispõe
sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente.
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No que diz respeito à Área de Proteção Ambiental
Ambiental do Iguaçu, deverá ser
atendido ao preconizado no Decreto Estadual nº 3.742,
3.742 de 2008 e nos Decretos
Municipais nº 174, de 2008 e nº 26,
26 de 2015. Essas legislações regulamentam o uso
das diversas atividades,
atividades de modo a assegurar a preservação, melhoria
melhor
e
recuperação da qualidade ambiental da região de manancial do Rio Iguaçu.
Para a aplicação do Relatório Ambiental Prévio – RAP – deverá ser atendida
a Lei Municipal nº 838, de 1997, que servirá de instrumento para subsidiar o
licenciamento ambiental no âmbito do município de Curitiba.
O projeto também deverá atender ambientalmente ao disposto no Decreto
Municipal nº 1.994, de 2017, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico
de Curitiba.
1.2 DESAPROPRIAÇÃO
Quando se fala em desapropriação utilizamos
utilizamos como referencial o Decreto Lei
n.º 3.365, de 1941, Desapropriação por interesse
nteresse social e Lei Federal n.º 4.132, de
1962, Desapropriação por utilidade pública. Entende-se
Entende se por desapropriação a
transferência compulsória da propriedade de bens móveis ou imóveis
imóv
particulares
para o domínio público, em função de utilidade pública, interesse social ou
necessidade pública.
Podem ser objeto de desapropriação bens móveis e imóveis, corpóreos e
incorpóreos, bem como os bens públicos. Entretanto, na última hipótese, deve-se
observar que a União pode desapropriar bens dos estados
stados e dos municípios; e os
estados
stados poderão desapropriar bens do
d município,
unicípio, não sendo a recíproca verdadeira.
A desapropriação somente poderá ocorrer se houver necessidade pública
(hipótese em que há de risco iminente), utilidade pública (a desapropriação deverá
ser conveniente e oportuna ao atendimento do interesse público) e interesse social
(objetivo de reduzir as desigualdades sociais).
Para

viabilizar

as

desapropriações

neste

Plano

de

Ação

para

Reassentamento foram criados dois decretos municipais declarando área de
utilidade pública: o Decreto Municipal nº 985, de 30 de julho de 2019, que trata da
desapropriação de terreno para a construção da Unidade de Saúde, e o Decreto
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Municipal nº 489, de 10 de maio de 2019, que trata da desapropriação das demais
áreas para o reassentamento.
1.3 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
No quesito regularização fundiária a Lei Federal nº 13.465, de 2017, é um
importante marco legal no âmbito nacional, pois institui mecanismos para a
regularização fundiária de interesse social – Reurb-S – nos núcleos urbanos
informais.
Através do Decreto Municipal nº 1.442,
1.442 de 2005 é permitida à Cohab a
aplicação de normas especiais de parcelamento e ocupação do solo para fins de
regularização fundiária
undiária de áreas urbanas ocupadas.
A regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS é um dos
instrumentos que reconhece e insere legalmente um assentamento no mapa da
cidade, a partir de uma realidade socioeconômica específica e está prevista
previs na
alínea “f”, do inciso V do artigo 4º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257,
10.257 de
2001). Através do Decreto Municipal nº 688,
688 de 2018, a Prefeitura de Curitiba criou o
Setor Especial de Habitação de Interesse Social – Regularização Fundiária
Caximba,
mba, e autorizou a implantação de infraestrutura essencial naquela
na
área.
Vale também citar a Lei Municipal nº 82,
82 de 2011 que autoriza a remissão e
anistia fiscal dos débitos tributários relativos a loteamentos que não obtiveram a
aprovação ou autorização administrativa dos órgãos competentes no âmbito das
administrações municipal, estadual e federal. Estes loteamentos irregulares também
serão regidos pela Lei Municipal nº 9.460,
9.460 de 1998, com alterações dadas pela Lei
Municipal nº 14.981, de 2016.
Para o reassentamento
assentamento estão previstos projetos de parcelamentos em lotes
livres e próximos das áreas ocupadas. Para estes projetos deverá ser atendido ao
Plano Diretor de Curitiba, disposto na Lei Municipal nº 14.771,
14.771 de 2015, e atendida a
Lei nº 9.800, de 2000 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no
Município de Curitiba.
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Os projetos de parcelamento também deverão obedecer ao preconizado na
Lei Federal nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano,
com alterações dadas pela Lei Federal nº 9.785, de 1999.
No âmbito municipal
unicipal devem atender ao disposto na Lei Municipal n° 2.942, de
1966, que estipula as normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e
desmembramentos de terrenos no município
município de Curitiba. Assim como o Decreto
Municipal
icipal nº 1.051, de 2018, que dispõe sobre a aprovação de Projetos de
Regularização de Lote em Planta de Loteamento, Cadastramento, Unificação e/ou
Subdivisão de lotes ou glebas no município de Curitiba. A doação de áreas ao
município
unicípio de Curitiba também está
está prevista na Lei Municipal nº 6.988,
6.988 de 1987.
1.4 REASSENTAMENTO
O reassentamento involuntário pode provocar danos a longo prazo,
empobrecimento das famílias e danos ambientais, exceto se medidas apropriadas
forem cuidadosamente planejadas e implementadas.
Desta forma temos como marco legal a Portaria Federal nº 317, de 2013, que
apresenta as medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de
deslocamentos involuntários de seu local de moradia ou de exercício de suas
atividades econômicas, provocados pela
pe execução de programass e ações.
A portaria nº 317/2013 foi criada a partir da Resolução Recomendada nº
127/2011 do Conselho Nacional das Cidades, que delibera que as obras e
empreendimentos que envolvam recursos oriundos de programas federais voltados
ao desenvolvimento urbano,
urbano que ensejem reassentamentos garantam o direito à
moradia e à cidade no seu processo de implantação.
1.5 TRABALHO SOCIAL
No âmbito da Política Municipal de Habitação, a atuação da equipe social tem
como base as normativas de Habitação de Interesse Social, sendo a mais recente a
Portaria nº 464, de 2018, do extinto Ministério das Cidades, que dispõe sobre o
Trabalho Social nos Programas Habitacionais.
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Em relação à contratação dos imóveis, são atendidas legislações federais, tal
como a Lei
ei Federal 11.124/2005, que determina que os contratos celebrados e os
registros cartorários deverão constar, preferencialmente, no nome da mulher. A
exceção a esta determinação, que consta na Lei Federal 11.977/2009, dispõe que a
titularidade será concedida
concedida ao homem, quando a guarda dos filhos for atribuída
exclusivamente a ele.
Outra legislação pertinente é o Decreto Municipal, nº. 1221,
1221 de 10 de julho
2011, que prevê a concessão do benefício de Auxílio-Moradia
Auxílio Moradia Emergencial para
famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade temporária, cadastradas em
projetos habitacionais, quando há necessidade de remoção de famílias enquanto
aguardam atendimento definitivo, em razão de questões de risco, obras de interesse
público ou projeto habitacional e de regularização
re
fundiária.
A partir do levantamento do arcabouço jurídico verificamos a suficiência de
legislações para atendimento aos
os requerimentos do PAR e da NAS05 - Norma
Ambiental e Social do Banco Mundial,
Mundial sobre reassentamentos involuntários.
Assim, segue
gue abaixo quadro resumo das
das legislações que fundamentam as
ações do PGRC – Curitiba.
Curitiba
QUADRO 2 - Quadro Resumo das Legislações
LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
AMBIENTAIS

Lei Federal nº 12.651 de 25
de maio de 2012

Dispõe sobre a proteção da
a vegetação nativa

Decreto Estadual nº 3742 de

Declara a Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu na

12 de novembro de 2008

Região Metropolitana de Curitiba e dá outras providências.

Lei Municipal nº 7833 de 19

Dispõe sobre a política
ítica de proteção, conservação e

de dezembro de 1991

recuperação do meio ambiente

Decreto Municipal nº 192 de
03 de abril de 1991
Decreto Municipal nº 410 de
27 de julho de 1991

Regulamenta o artigo 5º, inciso IX, da lei nº 9.800/2000, no que
diz respeito à área de proteção ambiental, parque municipal do
Iguaçu e dá outrass providências.
Dispõe sobre implantação da área de proteção ambiental do
Iguaçu, criação do Parque Municipal do Iguaçu e dá outras
providências
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LEGISLAÇÃO
Decreto Municipal nº 838 de
18 de agosto de 1997
Decreto Municipal nº 1135
de 06 de dezembro de 2001
Decreto Municipal nº 174 de
13 de março de 2008

DESCRIÇÃO
Institui o relatório
elatório ambiental prévio no município de Curitiba.

Substitui o mapa anexo do Decreto nº 192/00
Regulamenta o artigo 5º, inciso ix, da lei nº
n 9.800/2000, no que
diz respeito à área de proteção ambiental, parque municipal do
Iguaçu e dá outras providências.
Regulamenta parcialmente o artigo 5.º, inciso ix, da lei

Decreto Municipal nº 26 de
19 de janeiro de 2015

municipal n.º 9.800, de 03 de janeiro
neiro de 2000, no que diz
respeito à área de proteção ambiental do Iguaçu, parques
natural municipal do Iguaçu, do centenário da imigração
japonesa e o linear do Cajuru e dá outras providências.

Decreto Municipal nº839 de
11 de setembro de 2015

Insere inciso
iso VIII a redação do artigo 6º, substitui o mapa
anexo e cria o Quadro V no Decreto Municipal nº 26, de 19 de
janeiro de 2015

Decreto Municipal nº 1.994

Aprova o plano municipal de saneamento básico – PMDB de

de 13 de novembro de 2017

Curitiba e dá outrass providências.
Altera parcialmente o artigo 6º quanto ao zoneamento, substitui

Decreto Municipal nº 430 de
03 de maio de 2018

o mapa anexo do Decreto Municipal nº 26, de 19 de janeiro de
2015, e o mapa do Decreto Municipal nº 839, de 8 de outubro
de 2015.
DESAPROPRIAÇÃO

Lei Federal n.º 4.132 de 10

Define os casos de desapropriação por interesse social e

de setembro 1962

dispõe sobre sua aplicação.
Altera o Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941

Lei Federal nº 9.785 de 29

(desapropriação
propriação por utilidade pública) e as Leis n 6.015, de 31

de janeiro de 1999

de dezembro de 1973 (registros públicos) e nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).

Decreto Lei Federal nº 3.365
de 21 de junho de 1941
Decreto Municipal nº 985 de

Dispõe sobre desapropriações por utilidade
u
pública.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação –
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LEGISLAÇÃO
30 de julho de 2019
Decreto Municipal nº 489, de
10 de maio de 2019

DESCRIÇÃO
terreno para a construção da Unidade de Saúde
Declara de utilidade pública para fins
ins de desapropriação os
imóveis abaixo especificados - os terrenos para a construção
de unidades habitacionais para atendimento do projeto
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Lei Federal nº 6.766 de 19

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras

de dezembro de 1979

Providências
Altera o Decreto-Lei
Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941

Lei Federal nº 9.785, de 29

(desapropriação por utilidade pública) e as Leis nos 6.015, de

de janeiro de 1999

31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de
dezembro
mbro de 1979 (parcelamento do solo urbano).

Lei Federal nº 10.257 de 10
de julho de 2001

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a
liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma

Lei Federal nº 13.465 de 13

agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da

de julho de 2017

Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a
eficiência doss procedimentos de alienação de imóveis da
União;

Lei Municipal nº 2.942 de 27
de dezembro de 1966
Lei Municipal nº 6.988 de 18
de maio de 1987
Lei Municipal nº 9.460 de 23
de dezembro de 1998

Normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e
desmembramentos de terrenos no Município de Curitiba, e
revoga a lei nº 1650/58.
/58.
Dispõe sobre a doação de áreas ao Município de Curitiba e
altera a Lei nº 2942/66
/66 e revoga o artigo 4º da lei nº 6820/86, e
dá outras providências
Dispõe sobre a regularização de parcelamentos
celamentos do solo para
fins urbanos, implantados irregularmente no município de
Curitiba, até a data de 31 de dezembro de 1993.

Lei Municipal nº 9.800 de 03

Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no

de janeiro 2000

município de Curitiba.

Lei Municipal nº 82 de 19 de

Autoriza a remissão e anistia fiscal dos débitos tributários

setembro de 2011

relativos a loteamentos que não obtiveram a aprovação ou
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LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
autorização administrativa dos órgãos competentes no âmbito
das administrações municipal, estadual
al e federal, integrantes
do programa Moro Aqui.
Dispõe sobre a revisão do plano diretor de Curitiba de acordo

Lei Municipal nº 14.771 de

com o disposto no art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para

17 de dezembro de 2015

orientação e controle do desenvolvimento
vimento integrado do
município.
Dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para

Lei Municipal nº 14.981 8 de

fins urbanos, implantados irregularmente no Município de

dezembro de 2016

Curitiba, até a data de 31 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a aprovação de Projetos de Regularização de

Lei Municipal nº 1.051 de 02

Lote em Planta de Loteamento, Cadastramento, Unificação

de outubro de 2018

e/ou Subdivisão de lotes ou glebas no Município de Curitiba, e
dá outras providências.
cias.
Dispõe sobre os critérios para regularização fundiária em áreas

Decreto Municipal nº 1442

pertencentes a administração direta e indireta do Município de

de 31 de outubro de 2005

Curitiba, ocupadas por população de baixa renda, e dá outras
providências.

Decreto Municipal nº 688 de
03 de julho de 2018

Dispõe sobre a criação do setor especial de habitação de
interesse social – regularização fundiária Caximba e autoriza a
implantação de infraestrutura na área que especifica.
REASSENTAMENTO
Dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos

Portaria Ministério das
cidades nº 317 de 18 de
julho de 2013

casos de deslocamentos involuntários de seu local de moradia
ou de exercício de suas atividades econômicas, provocados
pela execução de programa e ações, sob gestão do ministério
das cidades, inseridos no programa de aceleração do
crescimento – PAC.

Resolução Recomendada

Recomenda que o Ministério das Cidades regulamente

do Conselho das Cidades Nº procedimentos e medidas
as que garantam o direito à moradia em
127, de 16 de setembro de

obras e empreendimentos que envolvam recursos oriundos de

2011

programas federais voltados ao desenvolvimento urbano.
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LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO
TRABALHO SOCIAL

Portaria Ministério das
cidades nº 464 de 25 de

Dispõe sobre o Trabalho Social nos programas e ações do
governo federal

julho de 2018
Decreto Municipal nº 1221

Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio-Moradia

de julho de 2011

Emergencial.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Intere

Lei Federal 11.124 de 11 de

Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de

junho de 2005

Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor do
FNHIS.

Lei Federal 11.977 de julho
de 2009

Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e
a regularização fundiária de assentamentos
assentament localizados em
áreas urbanas

Fonte: Cohab, 2019.

3 ATENDIMENTO
ÀS
DESENVOLVIMENTO

POLÍTICAS

DA

A
AGÊNCIA

FRANCESA

DE

A proposta interventiva do PGRC - Curitiba considera as salvaguardas
estabelecidas pelo Banco Mundial e adotadas pela AFD, deste modo, no quadro
resumo abaixo e nos próximos itens ressaltaremos as Normas Ambientais e Sociais
(NAS) que estão presentes no escopo do PAR e reforçam os objetivos e
compromissos estabelecidos (THE WORLD BANCK, 2017).
e Normas Ambientais e Sociais
QUADRO 3 - Resumo de
Normas Ambientais e Sociais

Resumo das estratégias e ações
- Geração de renda e inclusão de trabalhadores locais
nas obras do projeto;

NAS 2. Condições de Trabalho e
Emprego

- Discussão junto às empreiteiras e trabalhadores sobre
s
o trabalho justo, protegido de trabalho forçado e infantil
e do direito de organização dos trabalhadores;
- Promoção de medidas mitigatórias para minimizar a

NAS 4. Saúde e Segurança
comunitárias

exposição da população a riscos relacionados ao
projeto;
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- Promoção de medidas mitigatórias no sentido de
NAS 5. Aquisição de Terras,
Restrições ao Uso de Terras e
Reassentamento Involuntário

propiciar aos indivíduos desalojados a restauração ou

NAS 7.. Povos Indígenas e
Comunidades Locais Tradicionais
radicionais

- Não se aplica

melhoria dos seus meios de subsistência e padrão de
vida

-

Envolvimento

e

divulgação

de

informações

a

população afetada;
NAS 10. Engajamento das Partes
Interessadas e Divulgação de
Informações

- Avaliação do nível de interesse da comunidade e
apoio para o projeto;
- Disponibilização de canais de reclamação e queixa;
- Constituição de diversos canais de comunicação e
divulgação de informações.

Fonte: Cohab, 2019.

3.1 NAS 02 – CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO
Esta norma reconhece a importância da criação
criação de emprego e geração de
renda na busca da redução da pobreza e do crescimento econômico inclusivo e a
promoção de relacionamentos sólidos de gerenciamento de trabalhadores, tratandotratando
os de maneira justa e fornecendo condições seguras e saudáveis de trabalho.
No PAR estão previstas ações para a geração de renda e inclusão através da
1

HIMO – priorizando a mão de obra local na execução do projeto, em que serão
consideradoss os seguintes aspectos, junto às empreiteiras contratadas e seus
trabalhadores:
• a promoção de tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de
oportunidades aos
os trabalhadores do projeto.
• proteção aos trabalhadores, incluindo os vulneráveis como mulheres,
mu
pessoas com deficiência e trabalhadores migrantes.
• não uso de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil.
• apoio os princípios de liberdade de associação e negociação coletiva dos
trabalhadores do projeto de maneira consistente com a legislação nacional.

1

Haute Intensité de Naim d’Oeuvre – refere-se a utilização de alta intensidade de mão de obra.
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3.2 NAS 04 – SAÚDE E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
A NAS 04 coloca que as atividades do projeto, equipamentos e infraestrutura
podem aumentar a exposição da comunidade a riscos e impactos. Destaca a
responsabilidade do poder público para evitar ou minimizar tais eventos, com
especial atenção às pessoas que, devido às
à suas circunstâncias particulares, podem
estar vulneráveis.
Deste modo, estão previstas medidas mitigatórias no PGSA para antecipar e
evitar impactos adversos sobre a saúde e segurança da comunidade durante o ciclo
de vida do projeto, considerando circunstâncias
circunstâncias rotineiras e não rotineiras e para
minimizar a exposição da população a riscos relacionados ao projeto como a
circulação de maquinários e caminhões, doenças e materiais perigosos.
3.3 NAS 05 – AQUISIÇÃO DE TERRAS, RESTRIÇÕES AO USO DE TERRAS E
REASSENTAMENT INVOLUNTÁRIO
REASSENTAMENTO
A NAS5 reconhece que a aquisição e restrições ao uso da terra podem ter
impactos adversos nas comunidades e pessoas causando o deslocamento físico
(realocação, perda de terrenos residenciais ou perda de abrigo), e deslocamento
econômico (perda
erda de terreno, ativos ou acesso a ativos, levando à perda de renda
ou outros meios de subsistência).
Tais impactos foram previstos no PGRC - Curitiba considerando que não foi
possível evitar o reassentamento involuntário de 100% da população afetada,
portanto,
tanto, foram dispostas estratégias explorando alternativas de concepção do
projeto, com melhoria das condições de vida dos indivíduos vulneráveis.
vulneráveis
3.4 NAS 07 – POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES LOCAIS TRADICIONAIS
Esta norma trata dos povos indígenas e comunidades
comunidades locais tradicionais para
que o processo de desenvolvimento promova o respeito total pelos direitos
humanos, dignidade, aspirações, identidade, cultura e meios de vida,
vida baseados em
recursos naturais e visa evitar impactos adversos, contudo a NAS 07 não será
s
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acionada no projeto, pois não foram identificados povos indígenas e comunidades
locais tradicionais na Vila 29 de Outubro.
3.5 NAS 10 – ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO
DE INFORMAÇÕES
Esta NAS reconhece a importância de um processo de envolvimento
en
aberto e
transparente das partes interessadas,
interessadas como elemento essencial das boas práticas,
podendo melhorar a sustentabilidade ambiental e social, melhorar a aceitação e
oferecer contribuições significativas para a concepção e implementação eficaz
efica do
projeto.
O envolvimento das partes interessadas é um processo inclusivo realizado
durante todo o ciclo de vida da intervenção e que apoia o desenvolvimento de
relações fortes, construtivas e receptivas, que são importantes para o êxito da
gestão de impactos
mpactos ambientais e sociais.
sociais Assim, desde a entrada na área para a
realização do mapeamento e cadastramento,
cadastramento foram construídas estratégias de
informação e participação junto às lideranças locais e moradores.
Além disso, foram estabelecidas estratégias sistemáticas
sistemáticas de envolvimento e
divulgação de informações
informaçõe das partes interessadas, como o plantão social e
reuniões semanais
is para apresentação do projeto,
projeto em que estão presentes
beneficiários e equipes de diversas secretarias.
secretarias
Para avaliar o nível de interesse da comunidade e apoio ao projeto e para
permitir que as suas opiniões sejam consideradas
consideradas na sua concepção,
concepção serão
realizadas consultas públicas sistemáticas, promovendo desta forma, meios para o
envolvimento efetivo e inclusivo.
Referente a esta norma também
também foram organizados meios acessíveis e
inclusivos para apresentar reclamações e queixas sobre o projeto, que permitem que
as equipes envolvidas respondam e administrem as situações, monitorando os
impactos e avaliando a necessidade de redirecionamento de ações.
Outra estratégia é a constituição de diversos canais de comunicação e de
informação, para garantir que conhecimento apropriado sobre os riscos e impactos
ambientais e sociais do projeto sejam divulgadas às partes interessadas de modo
oportuno, acessível,
ível, compreensível e adequado.
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4 ANÁLISE DA POLÍTICA HABITACIONAL DO BRASIL E SUA APLICAÇÃO EM
CURITIBA
A política habitacional brasileira passou por diferentes programas sendo
incrementada na década de 60, com a criação do Banco Nacional de HabitaçãoHabitação
BNH.
H. Este período coincide com a criação da Companhia de Habitação
Habitaçã de Curitiba –
Cohab, em 1965 e a aprovação do Plano Diretor,
Diretor em 1966.
Em Curitiba a política habitacional está vinculada ao planejamento urbano,
respeitando a paisagem natural e a ocupação de áreas vazias, diversificando os
tipos de moradias para atendimento das famílias enquadradas como interesse
social, buscando proporcionar avanços nos indicadores sociais, cidadania e maior
equilíbrio social, por meio da urbanização, regularização fundiária e produção de
unidades habitacionais.
Na década de 60, o município
município de Curitiba experimentou crescimento
econômico e aumento populacional expressivo. Ao mesmo tempo, passou a
defrontar-se
se com agudos problemas urbanos, principalmente o surgimento de
favelas nos mais variados pontos do seu território. Embora os primeiros núcleos de
favelamento datem dos anos quarenta e cinquenta, foi na década de sessenta que
as favelas surgem como preocupação para o Poder Público.
A partir do Plano Diretor de 1966, Curitiba teve seu crescimento direcionado
segundo parâmetros urbanísticos específicos, contemplando a promoção social, a
habitação, o trabalho, o transporte, a circulação e o meio ambiente.
O primeiro programa de intervenção em favelas ocorreu em 1967, quando se
promoveu
romoveu a transferência das famílias de várias favelas para o Núcleo Habitacional
Nossa Senhora da Luz, um conjunto de 2.100 casas, construído pela Companhia de
Habitação Popular de Curitiba.
Na década de 70, o grande fluxo migratório resultante da modernização
moderni
agrícola e do crescimento industrial contribuiu para o agravamento do problema
habitacional. A partir desse período os núcleos de habitação irregular se
intensificaram na cidade, ocupando áreas públicas e terrenos particulares de menor
interesse para o setor imobiliário, localizados ao longo de ferrovias, rodovias, faixas
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de transmissão de alta tensão de energia elétrica, fundos de vale, áreas sujeitas à
inundação e de proteção ambiental.
No período de 1974 a 1979, no contexto da política de intervenção
intervenç em favelas
adotada pelo Poder Público, aproximadamente 20% da população moradora de
“favela” do Município foi atendida e realocada.
re locada. Apesar disso, observa-se
observa
nesse
período, o adensamento das ocupações existentes e surgimento de novos núcleos
em terrenos até então desocupados.
O problema habitacional agravou-se
agravou se a partir da década de 80, resultado da
crise econômica que atingiu o país e da consequente perda do poder aquisitivo da
população. Em 1984, o poder público municipal, diante das dificuldades em conter
cont o
crescente número de áreas invadidas no seu território criou o programa PROLOCAR
que consistiu no cadastramento e seleção de áreas ociosas pertencentes ao
município de Curitiba e a execução de loteamento de interesse social, para famílias
de baixa renda.
a. A localização das áreas visava a redução de investimentos em
infraestrutura e as casas viabilizadas pelo sistema de autoconstrução.
Em 1985, iniciou--se
se o processo de desarticulação do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH, que culminou em 1986 com a extinção
extinção do Banco Nacional de
Habitação – BNH e consequente interrupção das linhas de financiamento para o
setor.
Ciente das demandas que o momento impunha, em 1990,
1990 o município de
Curitiba buscou na criação do Fundo Municipal de Habitação – FMH, uma nova fonte
fo
de recursos para a política habitacional. Capitalizou o FMH com a venda de lotes de
propriedade do Município e com incentivos construtivos onerosos para a construção
civil (Solo Criado). Apesar da adoção desses mecanismos, os recursos arrecadados
pelo FMH não foram suficientes para atender a demanda por moradia popular.
Frente a esta realidade buscou-se
buscou se soluções alternativas para a habitação de
interesse social como Parcerias com a Iniciativa Privada para a produção de lotes
urbanizados e apartamentos.
Em 1992, com a utilização de vazios
vazios urbanos e de áreas aptas à expansão
urbana para implantação de habitação de interesse social, foi desenvolvido o plano
de ocupação da região sul, abrangendo a área do Sítio Cercado – Bairro Novo e do
Tatuquara / Campo de Santana.
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A partir de 1997 é desencadeada a “Operação Cajuru”, executada com parte
dos recursos do BNDES, que realocou
re locou famílias que estavam nas margens do Rio
Atuba, aonde foi implantado parque linear, e integrou a área na malha urbana.
Em 2000 foi aprovada
vada a nova Legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo, visando adequar a cidade à nova realidade, de metropolização, e com a
atualização de instrumentos e dispositivos necessários ao planejamento, à
regulação e ao controle urbano. Foram incorporados mais mecanismos de
Incentivos Construtivos, mecanismos estes que normatizam a relação do Poder
Público com o setor privado para realizar os empreendimentos imobiliários,
regulando a ocupação de novas áreas para produção de habitação de interesse
social, estimulando
stimulando a otimização de espaços já urbanizados com densidades
habitacionais maiores e a tentativa de atração de investimentos habitacionais para o
centro da cidade.
A partir de 2001, recursos direcionados pelo Governo Federal ao Município,
foram contratados
ados com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento foram
repassados pelo Programa Habitar Brasil-BID,
Brasil BID, para implantação dos projetos de
participação

comunitária,

recuperação

ambiental,

urbanização,

regularização

fundiária e reassentamentos.
Em 2004, foi
oi aprovada a Lei nº 11.266 que “Dispõe sobre a adequação do
Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257 de 2001”. O
novo Plano Diretor, no Título III Capítulo V – Da Habitação, estabeleceu as diretrizes
gerais da política municipal
municipal de habitação, dentre elas a de elaborar o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social.
Em 2005, a Lei Federal 11.124 estabeleceu o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social – SNHIS, criando o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social – FNHIS que repassaria recursos para o Conselho Gestor do FNHIS - Fundo
de Habitação de Interesse Social do Município. Neste ano também, através da
Cohab, o município
unicípio de Curitiba retornou gradativamente a produção de unidades
uni
prontas para atendimento à população de baixa renda.
Em 2007, com o lançamento do programa PAC – Plano de Aceleração de
Crescimento, houve uma grande atuação em áreas irregulares, retirada de famílias
de áreas de risco, rea
alocação
locação de famílias para novas unidades habitacionais,
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revitalização
alização de áreas de preservação permanente e urbanização e legalização da
área de origem.
No ano de 2009, com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida,
marcou-se
se a volta do financiamento com recursos da União à habitação popular.
4.1 POLÍTICAS E DIRETRIZES
DIRETR
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE
NTERESSE SOCIAL
Conforme a Lei 14775/2015,
14775/2015 do Plano Diretor de Curitiba, tem como diretrizes
gerais da política de Habitação
abitação de Interesse Social (HIS) promover a regularização
fundiária de interesse social nos assentamentos irregulares;
irregulares; estimular a produção de
habitação de interesse social; criar e implantar programas de subsídios municipais
com o objetivo de viabilizar o acesso à habitação de interesse social para população
com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos;
mínimos; e diversificar as formas
de acesso à habitação de interesse social.
Com relação às diretrizes específicas para regularização fundiária de
interesse social, tem-se
se como prioridade a permanência da população na área
ocupada, assegurando o nível adequado de
de condições urbanísticas, sociais e
ambientais, tais como salubridade, estabilidade, segurança, infraestrutura e acesso
a serviços públicos, exceto quando não for possível assegurar a permanência pelo
advento de situação de risco comprovado para as famílias,
famílias, bem como por questões
ambientais e urbanísticas irreversíveis; promovendo o reassentamento da população
residente preferencialmente
mente para o entorno imediato.
Na revisão do Plano Diretor de 2015, destacamos a inclusão do Setor
Especial de Habitação de Interesse
Int
Social - SEHIS como um instrumento de política
urbana, além de um Setor do Zoneamento urbano da cidade.
O instrumento de SEHIS compreende a demarcação de uma parcela de área
urbana destinada a empreendimentos de interesse social, sujeita a regras
específicas
specíficas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Além de habitação,
habitação deverá
contemplar equipamentos que prestem serviços sociais e culturais, espaços
públicos, serviço e comércio de caráter local. Os SEHIS subdividem-se
subdividem
em:
- SEHIS de Produção que corresponde
corresponde às áreas de interesse social
produzidas pelo Poder Público e com parâmetros de ocupação diferenciados;
43

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

- SEHIS de Vazios que corresponde à demarcação de áreas sem utilização
onde há o interesse de produzir habitação de interesse social;
- SEHIS de Regularização
gularização Fundiária, a ser demarcada em área ocupada por
assentamentos irregulares passíveis de consolidação,
consolidação com o objetivo de
implantação de regularização fundiária de interesse social.
A demarcação dos perímetros do SEHIS e os critérios e parâmetros de uso e
ocupação do solo deverão ser definidos
definid s em legislação específica. Para fins de
regularização

fundiária

as

áreas

passíveis

de

intervenção
intervenção

poderão

ser

transformadas em SEHIS a qualquer momento, via decreto municipal como é o caso
do Decreto 688/2018, que cria o Setor Especial de Habitação de Interesse Social Regularização Fundiária da Caximba, do qual fazem parte as ocupações irregulares
denominadas Vila 29 de Outubro, Vila Dantas, Vila Espaço Verde e Vila Primeiro de
Setembro, área do objeto deste documento.
Ainda conforme definido no Plano Diretor, a Lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo para construção de edifícios populares e de interesse social
poderão ser previstos parâmetros urbanísticos diferenciados a fim de incentivar a
construção das referidas
eferidas habitações nas áreas de influência dos eixos estruturantes
e naqueles dotados de infraestrutura próxima ao transporte público coletivo, assim
como nas demais áreas de interesse público, inclusive podendo conceder isenção
na compra de potencial construtivo
construtivo e demais benefícios, conforme os Decretos
Municipais 250/2000 e 895/2018. Nos casos de regularização fundiária poderão ser
estabelecidos parâmetros especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e de
edificações, respeitadas a situação socioeconômica
socioeconômica da população e as normas
ambientais.
Dentre os Planos Setoriais citados anteriormente, destacamos o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2008 e em processo de
revisão, o qual tem como objetivo estabelecer estratégias para cumprir
c
as diretrizes
da Política Municipal de Habitação, com metas e ações a serem implementadas num
prazo de 10 anos.
A Política Habitacional do Município atua com o seguinte conjunto de
programas habitacionais:
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• Regularização Fundiária
Visa a titulação dos moradores em especial de baixa renda, de forma a
integrá-los
los à legalidade urbana. Incluindo desde a regularização da base fundiária,
seguido da legislação ambiental como também a implantação da infraestrutura,
infraestrutura o
objetivo é tornar as áreas implantadas à revelia de qualquer legislação, sustentáveis
e dignas para o uso dos moradores locais como também das comunidades no
entorno. No processo de regularização são viabilizadas várias reuniões para a
participação da população, a fim de reivindicar soluções e discutir
discutir seus anseios e
problemas para a melhor solução, promovendo a gestão participativa e a
sustentabilidade do projeto. Com o projeto arquitetônico e urbanístico aprovado, a
infraestrutura básica implantada, o reassentamento das famílias
lias moradoras de área
ár
de risco, obtêm-se
se o documento legal e assim, a redistribuição da população,
população
inserindo as famílias na cidade formal, onde as áreas de ocupação estão mescladas
no planejamento urbano, evitando núcleos isolados.
• Urbanização de Lotes
O Programa Urbanização
Urbanização de Lotes prevê a complementação de infraestrutura
básica existente ou a implantação total incluindo drenagem de águas pluviais, redes
de esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública e
revestimento das vias de circulação. Nestes casos
casos muitas áreas já possuem
equipamentos públicos, porém, quando necessário, propõe-se
propõe se a construção de
novas unidades como creches, escolas, unidades de saúde, áreas de lazer e ainda a
recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente (APP), para melhor
me
atendimento da comunidade.
• Reassentamento de Famílias
O Programa Reassentamento de Famílias faz parte dos projetos de
urbanização e regularização fundiária, sendo uma solução adotada quando se trata
da retirada de famílias que se encontram em área de risco, como por exemplo,
beiras de rios ou encostas, situações de insalubridade ou ainda a necessidade de
adequação aos parâmetros urbanísticos vigentes. Esse programa é combinado com
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ações de intervenção física, em especial em áreas de origem de projetos de
regularização fundiária e produção de unidades em
e que, para que a regularização
regularizaç
aconteça, algumas famílias têm
tê que ser retiradas do local.
• Produção de Novas Unidades HabitacionaisHabitacionais Fila da Cohab
Trata-se
se da produção de novas moradias de diferentes tipos,
ti
como
apartamentos ou casa unifamiliares, destinadas aos moradores de áreas de risco ou
aos que fazem parte da Fila
F da Cohab,, que é o cadastro de famílias interessadas em
receber atendimento com unidade habitacional no município.
município. Linhas e programas de
financiamento do governo federal como o Programa Minha Casa Minha Vida e
também recurso municipal do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS, oriundo da venda de potencial
potencial construtivo (Solo Criado) no município
m
de
Curitiba, são utilizados para a execução de projetos desenvolvidos pela Cohab.
As parcerias com a iniciativa privada também têm atendido parte da demanda
por moradia. Consiste na concessão de incentivos urbanísticos e benefícios fiscais,
por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba,
Curitiba, para viabilizar empreendimentos de
interesse social produzidos pela iniciativa privada,
privada que atendam as famílias
cadastradas pela Cohab.
Cohab
• Fundo Municipal de
e Habitação de Interesse Social – FMHIS
Criado em 1990, através de Lei Municipal e anteriormente chamado de Fundo
Municipal de Habitação (FMH), o objetivo principal da criação é dar suporte
financeiro aos programas habitacionais destinados à população de baixa renda,
capitalizando-o com incentivos
centivos construtivos onerosos à disposição da iniciativa
privada.
da. Está vinculado à Secretaria Municipal de Obras – SMOP e a gestão dos
recursos é orientada pelo seu Conselho Gestor. Quanto à gestão operacional, a
Cohab é responsável, através de contrato com o município de
e Curitiba.
• Alvará Classe D
Consiste na elaboração
oração gratuita de projetos de arquitetura de casa térrea,
com até 70m². O projeto da casa é feito pela equipe técnica da Cohab, de acordo
com as aspirações e as necessidades de cada família.
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4.2 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
O Plano Diretor
or de Curitiba foi recentemente regulamentado na Lei nº.
14.771/2015, que "Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba de acordo
com o disposto no art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para orientação e controle do
desenvolvimento integrado do Município”.
Muni
Essa lei determina a elaboração de seis
Planos Setoriais para Políticas Públicas locais, nas áreas do desenvolvimento social,
do transporte e mobilidade, da habitação de interesse social, da segurança e defesa
social, do desenvolvimento econômico e do meio ambiente.
Com a finalidade de adequar os princípios do planejamento, já foram
avaliados e propostos conteúdos operacionais para cada Plano Setorial, com
sugestões para novos rumos. As propostas apresentadas foram produzidas por
equipes multisetoriais,
ais, compostas de servidores públicos com a participação e
acompanhamento da Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA.
Este Plano Setorial de Habitação e Regularização Fundiária trata da revisão
do Plano Municipal de Habitação e Habitação de Interesse Social
Social que consolidou as
políticas urbanas estratégicas necessárias para o melhor desenvolvimento da
cidade, se constituindo em mais um marco no nosso processo de planejamento, que
busca a materialização efetiva de melhor qualidade de vida para a população,
mediante ações sustentáveis, com responsabilidade social e solidariedade.
O Plano atual manteve
mante a estrutura adotada no Plano anterior partindo de um
diagnóstico que apresenta um breve histórico da habitação no Brasil, Paraná
Pa
e
Curitiba, especialmente do
d que
e ocorreu nos últimos 10 anos, condicionantes
habitacionais, condicionantes legais e normativos, condicionantes institucionais e
administrativos,

produção

habitacional

no

município,
município,

déficit

habitacional,

necessidade habitacionais para atendimento à demanda detectada e disponibilidade
de terras no município para a produção habitacional.
O diagnóstico
iagnóstico também trata dos custos para o atendimento ao déficit
habitacional e regularização fundiária, recursos investidos em habitação de interesse
social no município, linhas programáticas de ação adotadas em Curitiba, além de
conclusões e recomendações.
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A partir da análise dos dados e informações foram elaborados os objetivos,
princípios, diretrizes e linhas de ação para ampliação do acesso à moradia pela
população de menor renda e das classes menos favorecidas.
O Plano também propõe um Sistema de Informações e Acompanhamento da
Política Habitacional, e contém um volume de Anexos, com metodologia para cálculo
da demanda e custos para habitação de interesse social, dados das ocupações
irregulares por Regional e uma síntese do Diagnóstico.
A versão preliminar do Plano esteve aberta para as contribuições de toda a
sociedade por meio das Administrações Regionais e do site do IPPUC –
www.ippuc.org.br - até o dia 14 de março de
de 2008, para que o conjunto das idéias,
públicas e comunitárias, pudesse ser sistematizado em uma Proposta Final, que
pactue princípios técnicos e coletivos de planejamento para Curitiba, em linguagem
acessível a toda a população.
Para se constituir em uma base para a gradual construção de novos
instrumentos urbanísticos, consoantes aos desafios do milênio, este
est Plano Setorial
de Habitação e Regularização Fundiária
Fundiária deverá ser aprovado pelo Conselho da
Cidade de Curitiba – CONCITIBA e um diploma legal.
5 CARACTERIZAÇÃO DA VILA 29 DE OUTUBRO E ÁREAS EXTERNAS
CONFRONTANTES
5.1 VILA 29 DE OUTUBRO
No bairro denominado Caximba, município de Curitiba, na divisa com o
município de Araucária, às margens do Rio Barigui, iniciou-se
iniciou
no dia 29 de outubro
de 2010 um processo de ocupação irregular, com cerca de 200 famílias, em área
ambientalmente frágil, com pontos críticos de vulnerabilidade e suscetibilidade a
inundações e alagamentos.
A crescente expansão acentua a fragilidade ambiental,
ambiental, expõe as pessoas aos
riscos decorrentes da degradação ambiental e da ocupação indevida do território de
drenagem natural do Rio Barigui, comprometendo essa área de proteção pela
precária urbanização e resultando em péssimas condições de habitabilidade
habitabilidad para a
população.

48

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

Desde o início a ocupação irregular vem crescendo e se consolidando,
conforme é possível observar nas imagens abaixo:
IMAGEM 6 - Consolidação da Área

Fonte: Cohab, 2019.

O Bairro Caximba possui 8,17 km² e dentro dele está inserida a Vila 29 de
Outubro, ocupando três terrenos de propriedade do Instituto das Águas do Paraná,
antiga Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental (SUDERHSA). Esses terrenos foram incorporados ao patrimônio do
Estado do Paraná em 2013, como medida compensatória a um passivo ambiental,
ocasionado por um grave incidente de derramamento de resíduos de petróleo na
Refinaria Getúlio Vargas (REPAR), em Araucária, ocorrido em 2000.
De modo geral a ocupação
ocupação está inserida em uma importante área de proteção
e controle ambiental, com pontos críticos de vulnerabilidade e suscetibilidade a
inundações e alagamentos.
5.2 INTERVENÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS CONFRONTANTES À VILA 29 DE
OUTUBRO
As áreas ocupadas confrontantes
confrontant à Vila 29 de Outubro são as Vilas Juliana,
Milinho, dos Cruz e João Batista. São áreas particulares, caracterizadas como
loteamentos clandestinos, pois houve a venda da área pelo proprietário original ou
loteador. Uma vez tendo sido desconsiderada qualquer
qualquer legislação de parcelamento,
como também a possibilidade da sucessão do domínio da área dos proprietários
originais para seus herdeiros, as famílias aguardam a regularização fundiária, que
será promovida pelo município.
unicípio.
Na intervenção prevista, as áreas
áreas citadas serão beneficiadas com a
implantação de novos equipamentos urbanos, novo sistema viário, rede de
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transporte integrado, além de parques, praças e bosques preservados, criando
assim uma nova área da cidade, integrada à cidade existente, transformando
transforman então
as áreas anteriormente irregulares, implantadas à revelia de qualquer legislação,
sustentáveis para o uso dos moradores locais, como também das comunidades no
entorno.
As áreas ocupadas lindeiras a Vila 29 de Outubro são as Vilas Primeiro de
Setembro,
bro, Dantas e Espaço Verde. As duas primeiras são áreas particulares,
caracterizadas como loteamentos clandestinos, pois houve a venda pelo proprietário
original ou loteador. A Vila Espaço Verde, também área particular, foi invadida sobre
área de bosque.
Uma
ma vez tendo sido desconsiderada qualquer legislação de parcelamento, as
famílias aguardam a regularização fundiária que será promovida pelo município,
através

de

uma

intervenção

socioambiental

e

urbanística,

respeitando

o

planejamento
ento urbano e as diretrizes
diretriz
municipais,, buscando a sustentabilidade e
atendimento àss famílias moradoras do local.
Quanto àss ações que serão necessárias para a regularização das áreas
ocupadas irregularmente, confrontantes à Vila 29 de Outubro,
Outubro caberá à Cohab,
promover, desde a negociação
gociação das áreas, escolha do melhor instrumento
i
para a
regularização e desenvolvimento dos projetos técnicos,
técnicos até a busca pela aprovação
e registro dos mesmos, obtenção de recursos através de programas municipais,
estaduais ou federais
ederais para as melhorias físicas nas áreas de origem e,
e como produto
final, obter uma área regular, com a documentação individualizada para os
moradores.
Consultas serão realizadas nas secretarias envolvidas no processo de
Regularização Fundiária, uma vez que é um trabalho integrado
integra
da Prefeitura
Municipal de Curitiba. Há preferência para a permanência do maior número de
famílias no próprio local, dentro da legalidade, considerando os vínculos pessoais
das famílias moradoras. O objetivo final nestes casos é o projeto urbanístico e seus
complementares aprovados, a área com benfeitorias implantadas e os moradores
recebendo escritura pública da sua moradia, estando assim inserido na cidade
formal, sendo o último passo da regularização, o processo da titulação, onde as
famílias

são

chamadas
adas

para

as

orientações

legais

e

comerciais

para
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encaminhamento ao cartório dos documentos pertinentes para esta fase do
processo.
Dentro do processo de regularização são realizadas várias reuniões com
participação popular,, como as Audiências Públicas com técnicos da PMC,
PMC onde há
espaço para a população reivindicar soluções ou discutir seus anseios e problemas
para a melhor solução deste processo.
processo
5.2.1 Vila Juliana/Milinho
As Vilas Juliana/Milinho, com aproximadamente 350 famílias,
f
estão
localizadas, entre a Rua
ua Francisca Beralde Paolini e o Rio Barigui, no bairro
Caximba, onde parte das ocupações irregulares se deram em área com restrição
ambiental, ocupada há pelo menos 20 anos. Há um misto de casas em razoáveis
razoáve
condições de moradia, construídas em alvenaria e de casas em condições de
precariedade habitacional, localizadas à margem do rio.
IMAGEM 7 – Vila Juliana/Milinho

Fonte: Cohab, 2019.

5.2.2 Vila dos Cruz/João Batista
As Vilas dos Cruz/João Batista, com aproximadamente 200 famílias,
confrontam com a Vila Juliana/Milinho e localizam-se
localiza se mais próxima à Estrada
Delegado Bruno de Almeida, no bairro Caximba, onde parte das ocupações
irregulares se deram em área com restrição ambiental,
ambiental há pelo menos 20 anos. Há
um misto de casas em razoáveis condições de moradia, construídas em alvenaria na
sua maioria.
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IMAGEM 8 – Vila dos Cruzes/João Batista

Fonte: Cohab, 2019.

5.2.3 Vila Primeiro de Setembro
Com aproximadamente 300 famílias, estão localizadas, entre a ocupação 29
de Outubro e a Estrada Delegado Bruno
Bruno de Almeida, no bairro Caximba.
Caximba Parte deste
assentamento se deu
eu em área com restrição ambiental há pelo menos 20 anos,
onde a maioria das casas foi construída em alvenaria e madeira.

IMAGEM 9 – Vila Primeiro de Setembro

Fonte: Cohab, 2019.

5.2.4 Vila Dantas
Com aproximadamente 70 famílias, está localizada entre a ocupação 29 de
Outubro e a Rua
ua Francisca Beralde Paolini, no bairro Caximba. Parte deste
assentamento se deu em área com restrição ambiental há pelo menos 20 anos,
onde a maioria das casas foi construída
construída em alvenaria e madeira.
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IMAGEM 10 – Vila Dantas

Fonte: Cohab, 2019.

5.2.5 Vila Espaço Verde
Com aproximadamente 125 famílias, confronta com a Vila Primeiro de
Setembro e a Estrada Delegado Bruno
Bruno de Almeida, no bairro Caximba. Parte das
ocupações irregulares se deu em área com restrição ambiental há pelo menos 20
anos e a maioria das casas
asas foi construída em alvenaria e madeira.
IMAGEM 11 – Vila Espaço Verde

Fonte: Cohab, 2019.
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6 METODOLOGIA DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO
SOCIOECONÔ
UTILIZADO NA ÁERA DE
INTERVENÇÃO DO PROJETO
6.1 DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS, POPULAÇÃO E
ATIVIDADES ECONÔMICAS AFETADAS
6.1.1 Mapeamento
O mapeamento consistiu
consist
em trabalho de marcação
rcação numérica de cada
domicílio com a identificação da família ou famílias moradoras. Nesta ação foram
verificadas todas as construções existentes na área, confirmando sua função social,
através da sua real utilização para fins de moradia. Outras situações
situaçõ
de uso
encontradas na área, tais como comércios, serviços ou igrejas, entre outros, também
foram identificadas através de marcação alfanumérica e levantamento de dados do
responsável, os quais foram registrados em formulário próprio2.
A identificação foi realizada através da aplicação de um questionário resumido
para o levantamento de dados básicos das famílias, incluindo nomes dos titulares,
número de pessoas que residem na casa, existência de pessoas com deficiência,
idosos, coletores de material reciclável,
reciclável, mulheres únicas provedoras, material de
construção da casa e uso do imóvel, entre outras informações que subsidiaram
subsidia
o
planejamento e continuidade do trabalho junto às famílias. O mapeamento da área
de intervenção foi realizado no período de 02 de outubro
outubro a 08 de dezembro de 2017
e resultou na identificação de 1.693 imóveis.
O mapeamento foi iniciado pela área que será urbanizada,
urbanizada com marcação
numérica de cada imóvel e identificação do responsável ou responsáveis, no caso
de titular e cônjuge. A ação contou com uma ampla equipe composta por assistentes
sociais, arquitetos, estagiários,
estagiários, além de funcionários administrativos e assessores.
A Associação de Moradores teve papel fundamental nesse processo,
apoiando a entrada da equipe em área,
área assim como informando
formando os moradores sobre
a ação e seus objetivos,
objetivos promovendo assim boa receptividade
idade das famílias para
realização do trabalho.
2

Um modelo do questionário desenvolvido pela equipe social da Cohab, para aplicação no
mapeamento das moradias, encontra-se
encontra
no Anexo A.
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IMAGEM 12 - Mapeamento

Fonte: Cohab, 2019.

6.1.2 Cadastramento
O cadastramento das famílias se constitui em ação complementar ao
mapeamento, pois somente são cadastradas as famílias anteriormente identificadas.
Foi realizado por meio de entrevista estruturada,, para coleta de informações das
famílias moradoras na área3
A entrevista permitiu
permit a obtenção de dados sobre o domicílio e as pessoas que
nele residem, abordando questões como condições de habitação, composição
familiar,, estado civil, documentos, escolaridade, trabalho, renda e saúde de todos os
moradores da casa,, a fim de possibilitar análises da situação
situação familiar e habitacional.
As informações coletadas subsidiaram
subsidia
a elaboração de perfil socioeconômico da
população para fins de estudo e posterior construção de projeto de intervenção para
a área.
A ação de cadastramento foi realizada no primeiro momento
mento em local fixo na
em equipamento público próximo, conforme planejamento da ação. Para possibilitar
a realização da entrevista foi necessário que o responsável pelo domicílio
3

Para levantamento dos dados e informações das famílias mapeadas, é utilizado o formulário do
Cadastro Único do governo federal, associado ao cadastro complementar da Cohab,
Cohab o qual possibilita
agregar informações específicas referentes às condições habitacionais. O Cadastro Único é a porta
de entrada para vários programas sociais do governo federal. Um modelo do formulário do Cadastro
Único e do complementar desenvolvido pela equipe social da Cohab, encontram-se
encontram
nos Anexos C e
D.
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apresentasse documentos de todos os membros da família que moram na casa e
respondesse às informações solicitadas.
Para realização do recenseamento, que inclui o mapeamento e o
cadastramento, foram observados alguns princípios, a fim de garantir a marcação
dos domicílios e identificação das famílias moradoras da forma mais adequada
adequad à
realidade apresentada:
• Cada moradia recebeu
recebe a marcação de um número, que é o cadastro da moradia,
servindo como referência para identificação dos domicílios na planta da área, bem
como para identificação dos moradores.
• Para concessão de um número de cadastro
c
observa-se
se que, independentemente
de ter apenas um cômodo, ou vários, caracteriza-se
caracteriza se como moradia o local onde
residam uma ou mais pessoas, com ou sem vínculo de parentesco, onde haja
móveis e utensílios que possibilitem aos moradores o preparo de refeições e a
utilização do local como dormitório, ainda que o mesmo não disponha de banheiro
exclusivo daquele(s) morador(es).
• Quando há mais de um núcleo familiar no mesmo domicílio, a numeração de
cadastros se dá a partir da avaliação da organização dos moradores, sendo
necessário observar as características de organização familiar e se há autonomia
financeira entre os núcleos existentes, para concessão de um número de cadastro
para cada núcleo familiar que apresente as referidas características. O número
númer de
cadastro, configura um atendimento com imóvel para cada família que está em
área de reassentamento.
• Conforme disposto nos normativos que regem a Política de Habitação, a
titularidade do cadastro, sempre que possível é reservada à mulher, independente
de possuir ou não cônjuge ou companheiro, e de possuir ou não renda,
antecipando desta forma a garantia da contratação futura do imóvel em nome da
mulher.
• O cadastramento contemplou
contempl a identificação de todos os moradores do domicílio,
independentemente da existência
existência de vínculo de parentesco entre eles, sendo
solicitada a apresentação de todos os documentos de cada morador,
independentemente de sua idade ou posição na família.
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• Por ocasião do cadastramento a equipe levantou
levant informações que subsidiaram
subsidiar
as
análises
ses do perfil das famílias, enfatizando a presença de vulnerabilidades ligadas
a diferentes questões, tais como a chefia feminina, a existência de pessoas com
deficiência ou doenças incapacitantes, especialmente se apresentam limitações
de mobilidade, como cadeirantes, pessoas idosas e ainda a presença de
coletores de material reciclável.
O cadastramento identificou até o momento o total de 1.006 famílias, a equipe
social da Cohab busca o alcance de 100% dos moradores cadastrados até
dezembro de 2020.
Destacamos
camos que todos os cadastros serão atualizados no período que
antecede a elaboração dos instrumentos contratuais,
contratuais, momento em que as famílias
reassentadas são convocadas pela Cohab para apresentação da documentação,
visando a garantia da propriedade às famílias
lias que residem na área de intervenção.

IMAGEM 13 - Realização de Cadastro

Fonte: Cohab, 2019.

6.2 DIAGNÓSTICO DA VILA 29 DE OUTUBRO
6.2.1 Caracterização Física
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Com relação às características
caracterís
físicas,, na porção oeste, próxima ao Rio
Barigui, o terreno apresenta relevo suave,
suave sob influência
uência direta do regime fluvial e
está sujeito a enchentes e alagamentos decorrentes de descargas pluviais. VerificaVerifica
se também a presença de cavas,
cavas resultantess da extração de areia,
areia que vem sendo
utilizadas como depósitos de caliça para possibilitar a construção de moradias. A
porção

leste

da

Vila

apresenta

melhores

condições

para

a

ocupação,

caracterizando-se
se como área passível de urbanização.
De modo geral a ocupação se mostra organizada, principalmente na área
consolidada, o que é possível observar pela disposição das moradias distribuídas
por quadras e ruas alinhadas.
6.2.2 Tipologias Construtivas
Dentro da Vila é possível observar
observar diferentes tipologias construtivas. A parte
mais consolidada da área demonstra características diferenciadas, apresentando
apresenta
um
padrão mais estruturado, com moradias construídas de forma mais organizada, as
quais foram se consolidando ao longo dos anos, desde
desde o início da ocupação. Nos
demais trechos, ocupados
ocupad
posteriormente, percebe-se
se maior precariedade nas
moradias e nas condições de vida.
vida Estas características construtivas diferenciadas
podem ser observadas nas fotos apresentadas a seguir.
seguir
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IMAGEM 14 - Tipologia das Moradias

Fonte: Cohab, 2019.

Fonte: Cohab, 2019.
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Fonte: Cohab, 2019.

.

6.2.3 Comércios e Serviços
Foram mapeados 120 comércios e serviços na Vila 29 de Outubro, destes 46
estão localizados na área de regularização
regularização sendo a maioria na rua do comércio, os
outros 74 estão localizados na área de reassentamento,, para essas famílias estão
previstas casas mistas que mesclam moradia com módulo habitacional, garantindo
assim a continuidade da atividade econômica.
6.2.4 Equipamentos
ipamentos Públicos
Com o intuito de descentralizar as Políticas Públicas e serviços do município,
Curitiba está dividida em 10 Regionais. A Administração Regional representa a
presença do governo municipal em cada bairro. Com a missão de coordenar ações
voltadas
oltadas ao planejamento local, considerando as particularidades físico-territoriais,
físico
fomenta a expressão da vontade popular e as possibilidades econômicas,
compatibilizando o planejamento da cidade como um todo.
Cada Regional do município está instalada numa
numa estrutura física denominada
Rua da Cidadania, planejada especialmente para disponibilizar os serviços públicos
em local acessível para toda a população, incluindo um núcleo de cada secretaria
Municipal e Estadual.
Cada Regional tem um Administrador e uma
uma equipe de trabalho que auxilia na
gestão das demandas,, responsável por conectar as ações das Secretarias e Órgãos
que compõem a gestão aos reais interesses das comunidades locais. Na Regional
Tatuquara encontra-se
se o bairro Caximba, onde está inserida a Vila 29 de Outubro.
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As famílias moradoras desta Regional utilizam-se
utilizam se dos serviços disponíveis na Rua
da Cidadania Tatuquara.
Segue abaixo mapa ilustrativo com as 10 regionais de Curitiba:

IMAGEM 15 - Dez Regionais de Curitiba

Fonte: IPPUC, 2019.
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A ocupação e seu entorno caracterizam-se
caracterizam se predominantemente como área
residencial e conta com equipamentos públicos que prestam serviços relacionados
às políticas municipais como a Rua da Cidadania, CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, Armazéns da Família, Sacolão da Família, Liceu de Ofícios, Farol
do Saber, CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil, Unidade de Saúde e
várias Escolas Municipais e Estaduais, conforme é possível visualizar abaixo:

Fonte: Cohab, 2019.
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Fonte: Cohab, 2019.

Fonte: Cohab, 2019.
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Fonte: Cohab, 2019.

Cabe destacar que há previsão de ampliação dos serviços da Escola
Municipal e do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI e construção de um
novo Centro de referência de Assistência
Assi
Social - CRAS e uma Unidade de Saúde
no entorno dos empreendimentos em questão, para atendimento às famílias
beneficiárias desse Projeto direta e indiretamente.
Neste contexto a predominância dos serviços ofertados a essa comunidade é
do poder público.
6.2.5 Organização Comunitária
Com o processo de ocupação, as pessoas foram se organizando por grupos
de acordo com interesses comuns e, principalmente, pela localização dentro da Vila,
na área consolidada, na área da beira do rio e na área denominada fundos
fun
da
ocupação.
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A Rua do Comércio é a principal via de acesso da Vila. Está localizada na
área consolidada e representa a linha de corte do projeto, diferenciando as famílias
que permanecerão em seus lotes das que serão reassentadas para novas unidades
habitacionais.
bitacionais. Nela estão localizados os principais comércios e serviços e a
Associação de Moradores da Vila 29 de Outubro, principal entidade representativa
da comunidade.
Os moradores também contam com projetos sociais que desenvolvem ações
junto às crianças
ças da comunidade em horários de contra turno escolar, sendo eles o
Projeto Amigos da Caximba e Move Vidas.
Chama a atenção a falta de locais públicos e de convivência, ou seja, a
comunidade

não

conta

com

espaços para

encontros,

praças

ou

outros

equipamentos
tos de lazer e entretenimento, com exceção de um campo de futebol e
um parquinho de areia, construídos pelo Poder Público.
Alguns moradores relatam histórias de cuidado com o ambiente local e com
as famílias que ali residem. No contexto dos problemas e potencialidades
potencialidades é possível
perceber um significado muito importante no fator associativo e solidário. Dado o
tamanho da comunidade, as pessoas se reconhecem e mantem laços familiares,
fortalecendo compromissos coletivos entre os moradores.
6.2.6 Perfil Socioeconômico
Socioeconô
da População
Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir do cadastramento
realizado. Até o momento, já foram cadastradas
adas 1.006 famílias, correspondendo a
59,4% do total de 1.693 imóveis que foram mapeados na Vila 29 de Outubro.
Outubro As
análises foram realizadas em relação a diversos aspectos,
aspectos, quais sejam: faixa etária,
situação de emprego, renda, agrupamento domiciliar, cômodos por domicílio,
tipologia construtiva, existência de banheiro nas moradias, responsáveis pelos
domicílios, mulheres únicas
únic provedoras e escolaridade.
Vale ressaltar que algumas famílias não forneceram todos os dados
solicitados, razão pela qual, em algumas tabelas há indicação de quantitativos em
pesquisa, para os quais haverá continuidade na busca das informações
correspondentes.
dentes. Algumas tabelas foram organizadas separando
s
ndo os dados por sexo,
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para facilitar a visualização e auxiliar na proposição de ações voltadas para as
questões de gênero.
TABELA 2 - Faixa Etária X Sexo da População
IDADE
0 até 5 anos
6 até 11 anos
12 até 15 anos
16 até 17 anos
18 até 30 anos
31 até 40 anos
41 até 50 anos
51 até 54 anos
55 até 59 anos
60 até 64 anos
65 anos ou mais

FEMININO
182
214
134
43
347
251
170
47
53
50
57

Total

1548

%
11,8
13,8
8,7
2,8
22,4
16,2
11,0
3,0
3,4
3,2
3,7
100

MASCULINO
127
147
90
48
251
192
132
62
40
32
44
1165

%
10,9
12,6
7,7
4,1
21,5
16,5
11,3
5,3
3,4
2,7
3,8
100

QUANT.
309
361
224
91
598
443
302
109
93
82
101
2713

%
11,4
13,3
8,3
3,4
22,0
16,3
11,1
4,0
3,4
3,0
3,7
100

Fonte: Cohab, 2019.

De acordo com os dados obtidos, mais de 50% da população da Vila 29 de
Outubro é composta por mulheres, havendo predomínio tanto de homens, como de
mulheres, na faixa etária de 18 a 30 anos, seguida da faixa de 31 a 40 anos. 24,7%
são crianças (até 11 anos) e apenas 11,7% são adolescentes, na faixa de 12 a 17
anos. O percentual de pessoas idosas, com 60 anos ou mais, não ultrapassa 7%
para ambos os sexos, indicando uma comunidade com prevalência de adultos
jovens.
TABELA 3 - Situação de Emprego Maiores de 18 Anos
SITUAÇÃO
Aposentado
Autônomo com Previdência
Autônomo sem Previdência
Empregado com Vínculo
Empregado sem Vínculo
Empregador
Não trabalha
Trabalhador rural
Outros
Em pesquisa4
Total

FEMININO

%

MASCULINO

%

TOTAL

%

28
14
152
61
4
2
318
2
123
271

2,9
1,4
15,6
6,3
0,4
0,2
32,6
0,2
12,6
27,8

25
22
175
63
10
2
111
1
77
267

3,3
2,9
23,2
8,4
1,3
0,3
14,7
0,1
10,2
35,5

53
36
327
124
14
4
429
3
200
538

3,1
2,1
18,9
7,2
0,8
0,2
24,8
0,2
11,6
31,1

975

100

753

100

1728

100

Fonte: Cohab, 2019.
4

A indicação “em pesquisa” refere-se
refere
a situações em que a família cadastrada não forneceu todos os
dados solicitados e ainda haverá nova busca das informações correspondentes.
correspondentes
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Em relação à situação de emprego dos adultos, a tabela acima indica a
vulnerabilidade das famílias, uma vez que 24,8% informam que não
trabalham, replicando a realidade do país, pois segundo a PNAD – Pesquisa
de

Amostra

por

Domicí lio
Domicílio

de

2018,

24,6%

dos

brasileiros

estavam

desempregados.
Apenas 7,2% dos moradores estão inseridos no mercado de trabalho
formal, enquanto 21,8% trabalham sem vínculos empregatícios, incluindo os
que são empregados sem registro na carteira de trabalho e os que trabalham
como autônomos. Comparando esse resultado aos dados nacionais, há nesta
comunidade uma redução do percentual de trabalhadores nesta condição, uma vez
que oss dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de
2017, demonstram
am que 40,8% dos brasileiros percebiam renda através de
trabalho informal. Vale também destacar que estes que informam trabalhar
como autônomos, sem recolhimento da previdência, encontram-se
encontram
em uma
condição de trabalho precarizada, pois não contam com assistência
assi
ou
complementação de renda em casos de doença, invalidez, maternidade ou morte.
Estas pessoas sem trabalho ou sem vínculos empregatícios formais
totalizam 44,5% dos moradores, indicando que quase metade dos moradores
não está inserida no mercado formal
f ormal de trabalho, refletindo-se
refletindo
esta realidade
em condições de vida precária e vulnerabilidade socioeconômica.
TABELA 4 - Faixa de Renda
RENDA FAMILIAR
Nenhuma
Até R$ 1.800,00
De R$1.801,00 até R$2.350,00
R$2.350
De R$2.351,00 até R$3.600,00
Acima de R$3.601,00
Total

QUANT

%

225
613
66
85
17

22,3
61,0
6,5
8,5
1,7

1006

100

Fonte: Cohab,
Cohab 2019.

Em relação à renda, os dados do IBGE de 2018, indicam a renda familiar
mensal no Paraná no valor de R$ 1.603,00 e no Brasil, de R$ 1.373,00. As
A
informações obtidas na Vila 29 de Outubro confirmam esta realidade, na medida em
que 61% informam renda familiar bruta de até R$ 1.800,00. O percentual de famílias
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que informa não possuir renda, 22,3%, apresenta-se
apresenta se muito próximo do percentual de
moradoress que informam não estar trabalhando, 24,8%, indicando um grupo que
deverá ser alvo de ações para capacitação e qualificação, visando à reinserção no
mercado de trabalho. Por fim, destaca-se
destaca se que somente 16,7% das famílias
apresentam faixa de renda superior a R$ 1.800,00.
TABELA 5 - Agrupamento Domiciliar
Nº DE PESSOAS NA
CASA

QUANT.

%

1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 pessoas
7 pessoas

232
270
229
161
83
22
9

23,06
26,84
22,76
16,00
8,25
2,19
0,89

Total

1006

100

Fonte: Cohab, 2019.

Quanto ao número de pessoas por domicílio, 49,9%
% das famílias são
compostas por uma ou duas pessoas e 38,76% são compostas por três ou quatro
pessoas, indicando a predominância de famílias com poucos membros. Esses dados
indicam uma média aproximada de 2,7 pessoas por domicílio, menor, portanto, que
a média nacional, que é de 3,3, conforme dados do último censo do IBGE.
Das famílias entrevistadas, cerca de 3% podem ser consideradas numerosas,
com 6 ou mais pessoas em sua composição.
composição. Para estas famílias serão
disponibilizadas unidades térreas, que dispõem de espaço no lote para ampliações e
a Cohab disponibiliza, para as famílias atendidas, projeto de ampliação gratuito para
construções térreas de até 70m².
TABELA 6 - Cômodos por Domicílios
Nº DE CÔMODOS

QUANT.

%

1 Cômodo
2 Cômodos
3 a 5 Cômodos
6 Cômodos ou mais

239
267
469
31

23,8
26,5
46,6
3,1

Total

1006

100%

Fonte: Cohab, 2019.
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Ao analisar as características dos domicílios quanto ao número de cômodos,
cô
a maioria das residências identificadas, 46,6%, são compostas de 3 a 5 cômodos, o
que pode indicar, ao menos nestas moradias, a existência de diferentes cômodos
para utilização como dormitório(s), sala e cozinha, configurando uma situação de
possível adequação
ação às necessidades da família, indicando que, para a maioria, há
compatibilidade entre o número de pessoas e o número de cômodos da casa.
TABELA 7 - Material Utilizado na Construção
Material
Madeira
Misto
Outros
Material Aproveitado
Tijolo/Alvenaria
Em pesquisa
Total

Quant.
195
29
205
298
245
34

%
19,4
2,9
20,4
29,6
24,4
3,4

1006

100

Fonte: Cohab,
Cohab 2019.

Em relação aos materiais utilizados nos imóveis, 29,6% foram construídas
com

material

aproveitado,
roveitado,

proveniente

de

outras

construções

que

foram

desmanchadas. Somando-se
Somando se este percentual ao dos imóveis construídos com outros
materiais, que incluem compensados e lonas, entre outros componentes de baixa
qualidade, chega-se
se ao percentual de 50% de domicílios com construções
inadequadas, apresentando fragilidade e insegurança para seus moradores, ao
contrário do que se espera que uma casa propicie. 19,4% são construções de
madeira e apenas 24,4% dos imóveis foram edificados em alvenaria.
Quanto

à

tipologia
pologia

construtiva,

destaca se
destaca-se

a

melhor

condição

de

habitabilidade existente no perímetro consolidado, com previsão de regularização,
em contraposição à parte prevista para reassentamento, onde há poucas
construções em alvenaria e predominam as moradias construídas
construídas com materiais
aproveitados.
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TABELA 8 - Situação do Banheiro
Uso
Banheiro Externo
Banheiro Interno
Em pesquisa
Total

Quant.
62
807
137
1006

%
6,2
80,2
13,6
100

Fonte: Cohab,
Cohab 2019.

Os dados obtidos em relação à existência de unidade sanitária na moradia
indicam que a maioria das famílias, 80,2%, possui banheiro dentro da casa e apenas
6,2% informa
nforma possuir banheiro externo.
TABELA 9 - Mulheres Responsáveis pelo Domicílio
IDADE
Até 18 anos
19 a 29 anos
30 a 59 anos
60 ou mais
Total

TITULAR
6
202
428
75
711

Fonte: Cohab, 2019.

%
0,8
28,4
60,2
10,5
100

CÔNJUGE
8
42
88
24
162

%
4,9
25,9
54,3
14,8
100

TOTAL
14
244
516
99
873

%
1,6
27,9
59,1
11,3
100

TABELA 10 - Homens Responsáveis pelo Domicílio
IDADE
Até 18 anos
19 a 29 anos
30 a 59 anos
60 ou mais
Total

TITULAR
1
69
186
39
295

%
0,3
23,
63,
13,
100

CÔNJUGE
1
67
225
32
325

%
0,3
20,6
69,2
9,8
100

TOTAL
2
136
411
71
620

%
0,3
21,9
66,3
11,5
100

Fonte: Cohab, 2019

Em relação aos responsáveis pelos domicílios, constatou-se
constatou
que a maioria
dos titulares, tanto homens, quanto mulheres, encontra-se
encontra se na faixa etária de 30 a 59
anos.
se
Destaca-se

que

711

famílias

apresentam

mulheres

como

titulares,

representando
do 70% dos domicílios. Este predomínio da titularidade feminina se
compatibiliza com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA de
2017, que informa que,, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um aumento no
número de domicílios chefiados por
por mulheres, de 23% em 1995 para 40%, em 2017.
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Ao analisar este grupo de titulares femininas, verificou-se
verificou se que a maioria delas
possuem filhos, porém não estão convivendo com cônjuge ou companheiro e
prevalecem as que se encontram na faixa de renda até R$ 1.800,00.
1.800,00.
TABELA 11 - Situação de Emprego das Mulheres – Titulares e Cônjuges
SITUAÇÃO
Aposentado
Autônomo com
Previdência
Autônomo sem
Previdência com Vínculo
Empregado
Empregado sem Vínculo
Empregador
Não trabalha
Trabalhador rural
Outros
Em pesquisa
Total

TITULAR
21
5
199
85
8
7
244
2
59
81
711

%
3,0
0,7
28,0
12,0
1,1
1,0
34,3
0,3
8,3
11,4
100

CÔNJUGE
3
0
12
27
1
0
18
0
2
30
93

%
3,2
0,0
12,9
29,0
1,1
0,0
19,4
0,0
2,2
32,3
100

TOTAL
24
5
211
112
9
7
262
2
61
111
804

%
3,0
0,6
26,2
13,9
1,1
0,9
32,6
0,2
7,6
13,8
100

Fonte: Cohab, 2019.

Em se tratando da situação de emprego especificamente das mulheres
titulares e cônjuges, os dados apontam que 32,6%
32, % não trabalham e 26,2%
26,
informam
ser autônomas sem previdência, somando estes dois quantitativos têm-se
têm
o total
59,2% das mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho formal. Parte
delas conta com um cônjuge ou companheiro que provê os recursos para a família,
porém recai sobre a maioria delas as responsabilidades pelo
p lo sustento,
sustento além de
todas as demandas em relação ao cuidado com os filhos e organização da casa. Em
relação às mulheres que não são titulares, destaca-se
destaca se o percentual de 29% que são
empregadas com vínculo.
No total, apenas 13,9%
1
das mulheres trabalham com
m vínculo empregatício e
0,6% contribui para o sistema previdenciário, apesar de trabalhar como autônoma.
Portanto, somente 14,5
5%
% estariam assistidas em casos de doença, invalidez,
maternidade ou morte.
Especialmente para as mulheres,
mulheres deverão ser propostas ações de
qualificação e capacitação que lhes dêem condições de inserção no mercado de
trabalho e/ou realização de atividades que gerem renda no próprio domicílio,
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incluindo incentivo ao empreendedorismo, a fim de promover melhores condições de
vida para suas famílias e redução das desigualdades.
desigualdades
Em se tratando das mulheres titulares do domicílio, destaca-se
destaca
que foram
identificadas 375 mulheres consideradas únicas provedoras, as quais foram assim
classificadas por possuírem um ou mais filhos menores de 18 anos,
a
que dependem
delas, tanto economicamente, como no que se refere aos cuidados diários com eles
e com a casa, por não contarem com um cônjuge ou companheiro que apoie no
sustento da família e nas demandas diárias.
Ações de incentivo e capacitação para geração de trabalho e renda serão
propostas com foco no grupo de mulheres únicas provedoras, pois necessitam de
ações de apoio, valorização e empoderamento que as levem a conquistar sua
autonomia uma vez que delas depende o sustento de suas famílias.
TABELA
LA 12 - Faixa Etária – Mulher Única Provedora
IDADE
18 até 30 anos
31 até 40 anos
41 até 50 anos
51 até 54 anos
55 até 59 anos
60 anos ou mais
Total

Fonte: Cohab,
Cohab 2019.

QUANT.
139
139
70
8
7
12
375

%
37,1
37,1
18,7
2,1
1,9
3,2
100

Dentre as mulheres classificadas como únicas provedoras, a maioria
encontra-se
se na faixa de idade de 18 a 40 anos, portanto é um segmento adulto
jovem, representando 74,2% do total. Apenas 3,2% destas mulheres são idosas,
algumas das quais ainda possuem
possuem filhos adolescentes e outras são responsáveis
por netos ou outros dependentes menores. Considerando as limitações decorrentes
da idade, deverão ser avaliadas as possibilidades de apoio para este grupo, pelas
dificuldades enfrentadas ao assumir sozinha
sozinha o cuidado e a responsabilidade por
dependentes menores.
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TABELA 13 - Faixa de Renda – Mulher Única Provedora
RENDA

FAIXA

QUANT.

%

1

179
191

47,7
50,9

De R$1.801,00 até R$2.350,00

1.5

5

1,3

De R$2.351,00
51,00 até R$3.600,00

2

0

0,0

Acima de R$3.601,00

3

0

0,0

375

100

Nenhuma
Até R$ 1.800,00

Total
Fonte: Cohab, 2019.

Em relação à renda deste grupo de mulheres, 98,6% estão na faixa de até
R$1.800,00, sendo que 47,7% informam não possuir renda e provavelmente vivem
com benefícios
os de programas sociais, doações e ajuda de familiares ou de terceiros.
Para este grupo, deverão ser concentradas propostas de qualificação e
capacitação para o trabalho, bem como de incentivo ao empreendedorismo,
considerando as responsabilidades pela família
família e a necessidade de elevação das
d
condições de vida, a partir do acesso à renda. Vale destacar que somente 1,3%
destas mulheres informa renda na faixa de R$ 1.801,00 até R$ 2.350,00 e nenhuma
delas informa renda superior a R$ 2.350,00.
TABELA 14 - Situação de Emprego – Mulher Única Provedora
SITUAÇÃO

QUANT.

%

Aposentado
Autônomo com Previdência

6
4

1,6
1,1

Autônomo sem Previdência

77

20,5

Empregado com Vínculo

17

4,5

Empregado sem Vínculo

1

0,3

Empregador

1

0,3

Não trabalha

150

40,0

Trabalhador rural

1

0,3

Outros

81

21,6

Em pesquisa

37

9,9

375

100

Total
Fonte: Cohab,, 2019.
2019

Em relação à situação de emprego pode-se
pode se dizer que 60,5% das mulheres
únicas provedoras estão em situação vulnerável, pois 40% não trabalha e 20,5%
20
são
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autônomas, porém não contribuem com a previdência, não podendo usufruir de
garantias que este sistema disponibiliza, tais como proteção à maternidade,
doenças, invalidez e futuramente a aposentadoria. Apenas 4,5% deste grupo
trabalha com vínculo empregatício
empregatício e está coberta pelos benefícios descritos acima.
Os comércios e serviços na Vila 29 de Outubro movimentam a economia local
de forma significativa. Destaca-se
Destaca se que os mercados de maior porte e as lojas de
materiais de construção, são os que apresentam
apresentam maiores rendimentos, uma vez que
possuem um público fixo, inclusive das áreas adjacentes. Dos comércios locais, 13%
deles têm ao menos um funcionário, dos quais apenas 2% têm registro formal. Este
fato se deve principalmente à dificuldade de legalização
legalização das empresas, devido à
falta de endereço oficial, situação que será superada a partir da regularização
fundiária da área.
Para fins de análise de escolaridade, não foi possível acessar os dados de
todas as pessoas da comunidade, por este motivo, foram considerados
c
neste
documento os dados de escolaridade de 1.825 pessoas.
Segundo informações da PNAD 2016, 51% da população brasileira com 25
anos ou mais possuíam no máximo o Ensino Fundamental Completo.
Na Vila 29 de Outubro, ass tabelas foram elaboradas considerando
co
separadamente os dados de mulheres e homens, bem como separando os dados
dos que atualmente estão estudando ou não.
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TABELA 15 - Escolaridade X Idade Feminino (QUEM NÃO ESTUDA)
Até 5
anos

6 a 11
anos

12 a 15
anos

16 a
17
anos

18 a 30
anos

31 a 40
anos

Acima
de 41
anos

Total

%

Ensino Fundamental (9
anos)

0

0

1

4

17

2

1

25

3,3

Ensino Fundamental 1º a
4º séries

0

0

0

0

14

39

126

179

23,4

Ensino Fundamental
incompleto

0

0

0

0

71

48

51

170

22,2

Ensino Fundamental
Completo

0

0

0

1

29

19

20

69

9,0

Ensino Fundamental EJA
- 1º a 4º séries

0

0

0

0

1

3

5

9

1,2

Ensino Fundamental EJA
- 5º a 8º séries

0

0

0

0

3

5

2

10

1,3

Ensino Fundamental
Especial

0

0

0

0

0

0

1

1

0,1

Ensino Médio Incompleto

0

0

0

1

40

21

11

73

9,5

0

0

0

0

3

3

3

9

1,2

0

0

0

0

1

0

0

1

0,1

0

0

0

0

52

45

26

123

16,1

Situação

Ensino Médio EJA Supletivo
Ensino Médio Especial
Ensino Médio Completo
Superior,
Aperfeiçoamento
Sem Escolaridade

0

0

0

0

5

2

2

9

1,2

59

3

0

0

0

0

26

88

11,5

Total

59

3

1

6

236

187

274

766

100

Fonte: Cohab, 2019

TABELA 16 - Escolaridade X Idade Feminino (QUEM ESTUDA)
Situação

Até 5
anos

6A
12 A 15 16 A 17 18 A 30 31 A 40
11
anos
anos
anos
anos
anos

Acima
De 41
anos

Total

%

Classe de Alfabetização

0

1

0

0

0

0

0

1

0,4

Creche

19

4

0

0

0

0

0

23

8,6

Ens. Fundamental EJA - 1º a 4º

0

0

0

0

0

1

0

1

0,4

Ens. Fundamental EJA - 5º a 8º

0

0

0

1

4

3

1

9

3,4

Ensino Fundamental Especial
Ens. Fundamental Regular (8 anos)
Ens. Fundamental Regular (9 anos)
Ensino Médio EJA - Supletivo

0
0
0
0

1
11
94
0

1
6
63
0

0
0
7
0

1
0
2
4

0
0
0
1

0
0
0
0

3
17
166
5

1,1
6,4
62,4
1,9

Ensino Médio Regular

0

0

3

8

12

0

1

24

9

Pré-Escola

6

9

0

0

0

0

0

15

5,6

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

1

1

0

2

0,8

Total
Fonte: Cohab, 2019.

25

120

73

16

24

6

2

266

100
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TABELA 17 - Escolaridade X Idade Masculino (QUEM NÃO ESTUDA)
SITUAÇÃO
Fundamental
Fundamental 1º a 4º séries
Fundamental incompleto
Fundamental Completo
Fundamental EJA - 1º a 4º séries
Fundamental EJA - 5º a 8º séries
Fundamental Especial
Médio Incompleto
Médio EJA - Supletivo
Médio Completo
Superior, Aperfeiçoamento
Sem Escolaridade
Total

A 5
Até
ANOS

6 A 11
ANOS

12 A 15
ANOS

16 A 17
ANOS

18 A 30
ANOS

31 A 40
ANOS

ACIMA DE
41 ANOS

TOTAL

%

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

7
4
30
21
2
3
0
10
2
27
1
0

1
16
20
17
1
2
0
1
6
39
2
1

0
96
23
27
1
0
1
1
3
20
0
21

14
116
73
65
4
5
1
13
12
86
3
95

2,9
23,8
15,0
13,3
0,8
1,0
0,2
2,7
2,5
17,7
0,6
19,5

71

4

1

5

107

106

193

487

100

Fonte: Cohab, 2019.

TABELA 18 - Escolaridade X Idade Masculino (QUEM ESTUDA)
ATÉ 5
ANOS

6 A 11
ANOS

12 A 15
ANOS

16 A 17
ANOS

ACIMA DE
41 ANOS

TOTAL

%

Classe de Alfabetização
Creche
Fundamental EJA - 1º a 4º séries

1
12
0

4
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

5
14
2

1,6
4,6
0,7

Fundamental EJA - 5º a 8º
Fundamental Especial

0
0

0
4

0
0

5
0

7
0

1
0

0
0

13
4

4,2
1,3

Fundamental Regular (8 anos)

0

7

4

0

0

0

0

11

3,6

Fundamental Regular (9 anos)

0

105

71

18

6

0

0

200

65,4

Médio EJA - Supletivo

0

0

0

1

1

0

1

3

1,0

Médio Regular

0

2

5

8

11

0

0

26

8,5

Pré-Escola

15

8

0

0

0

0

0

23

7,5

Superior, Aperfeiçoamento

0

0

0

0

4

1

0

5

1,6

28

132

80

32

31

2

1

306

100

SITUAÇÃO

Total

18 A 30 31 A 40
ANOS
ANOS

Fonte: Cohab, 2019.

Conforme tabelas acima,
a
os dados indicam que, das mulheres que não estão
estudando, 23,4% estudaram até a 4ª série e somente 9% concluíram o Ensino
Fundamental. 16,1%
% concluíram o Ensino Médio, 50,5%
% ingressaram, porém não
concluíram o Ensino Fundamental,
Fundamental 10,7%
% não concluíram o Ensino Médio e apenas
1,2% avançaram para iniciar um curso superior, ou alguma especialização.
especialização
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Entre os homens que não estão estudando,
estudando, 23,8% estudaram até a 4ª série e
somente 13,3% concluíram o Ensino
Ensino Fundamental. 17,7% concluíram o Ensino
Médio, 43,7%
% ingressaram, porém não concluíram o Ensino Fundamental,
Fundamental 5,2% não
concluíram o Ensino Médio e apenas 0,6% avançaram para iniciar um curso
superior, ou alguma especialização
Em relação à escolaridade, a maioria das pessoas que não estão estudando,
são adultas. Entre os que estão estudando, a maioria são crianças e adolescentes
na faixa de 6 a 17 anos. Existe um número pequeno, mais ainda representativo de
adultos que retomaram os estudos.
Destaca-se que entre as mulheres apenas 3,4%
% são analfabetas e entre os
homens, este índice sobe para 4,5%.
QUADRO 4- Profissões Vila 29 de Outubro
Profissão/Ocupação

Quant.

Serviços Gerais/Diarista

118

Pedreiro/Ajudante de Pedreiro

91

Coletorr de material reciclável/Reciclador

62

Vendedor

45

Comerciante

38

Confeiteiro/Panificação/Cozinheiro

35

Atendente

33

Auxiliar de produção

28

Serviços esporádicos

23

Porteiro/Vigilante

15

Pintor

15

Mecânico

14

Motorista

13

Babá/Cuidadora

12

Manicure/Cabeleireira
cure/Cabeleireira

9

Administrativo

9

Fonte: Cohab,, 2019.
2019

Entre as famílias entrevistadas a maioria informa trabalhar em profissões não
qualificadas e que não requerem escolaridade avançada. Conforme
onforme dados da tabela
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acima, ass profissões com maior incidência são as de serviços gerais/diarista,
pedreiro/ajudante de pedreiro, coletor de material reciclável/ reciclador, vendedor e
comerciante, justificando os dados referentes às baixas rendas identificadas na
comunidade.
Por fim,, os dados obtidos
obtidos indicam o predomínio de pessoas jovens, sendo
mais da metade dos moradores do sexo feminino. Esta característica se constitui
num ponto forte desta comunidade, uma vez que apresenta expectativas de longo
prazo e resiliência frente a situações críticas, além
além de demonstrarem motivação para
mudanças, considerando as novas perspectivas de vida.
As informações de trabalho e renda revelam que um grande número de
pessoas, incluindo os responsáveis pelos domicílios, informa não possuir renda, o
que se deve ao alto
o índice de adultos que relata não estar trabalhando. Esta
situação indica uma população excluída do mercado de trabalho formal, com baixa
renda, baixa escolaridade e baixo nível de capacitação profissional, confirmando a
situação de vulnerabilidade socioeconômica.
socioe
Em contrapartida, além do número expressivo de estabelecimentos
comerciais e de serviços existentes, o fato de haver uma rua onde predominam
estas atividades, demonstra o perfil empreendedor de alguns moradores, os quais
atendem,, dentro da própria
própri área, as principais demandas da comunidade.
Quanto aos responsáveis pelos domicílios, prevalecem titulares do sexo
feminino, sendo a maioria delas com filhos, sem cônjuge ou companheiro, sem
renda ou com renda inferior a R$ 1.800,00. Para estas titulares sozinhas, as
dificuldades e limites resultantes da desigualdade de gênero, se refletem nos
desafios de prover os recursos necessários para subsistência da família, ao mesmo
tempo em que precisam assumir o cuidado com os filhos, além da manutenção e
organização da casa.
Em relação às condições de moradia destaca-se
destaca se a predominância de famílias
com 2 pessoas, e o fato de que praticamente metade das famílias possui apenas um
ou dois membros, resultando numa média de 2,7 pessoas por domicílio. Esta média
se compatibiliza
patibiliza adequadamente ao tamanho das unidades habitacionais previstas
que possuem dois dormitórios.
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Os dados referentes ao padrão construtivo das moradias confirmam a
vulnerabilidade da maioria das famílias, pois habitam em casas precárias,
construídas com materiais inadequados e frágeis, vulneráveis às inundações e
intempéries. Exceção a esta vulnerabilidade é perceptível na área prevista para
urbanização e regularização, pois muitas habitações foram construídas em alvenaria
e com bom padrão construtivo,
construtivo, apresentando, portanto, boas condições de
habitabilidade para as famílias que permanecerão na moradia atual, tendo a
regularização de seu imóvel.
7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FÍSICA
O Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba - Curitiba-PR é
uma intervenção socioambiental promovida pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em
parceria com o governo
overno do estado
stado do Paraná e a iniciativa privada. Visa ordenar e
regulamentar a ocupação existente, bem como minimizar o impacto ambiental
garantindo a recuperação
peração e preservação ambiental e a qualidade de vida dessa
população.
Serão reassentados
reassentado 1.147
147 domicílios para que seja possível a reconfiguração
de parte da ocupação e para a implantação do sistema de macrodrenagem voltado à
minimização e gestão de risco climático na área do projeto, além da recuperação
ambiental e construção de
d parque linear nas margens do Rio
io Barigui. Os demais 546
domicílios receberão infraestrutura urbana completa e serão regularizados no local.
8.1 PREMISSAS E DIRETRIZES
Para alcançarr os objetivos propostos no PGRC - Curitiba foram estabelecidas
as premissas e diretrizes que irão orientar todo o processo de execução:
•

Possibilitar o atendimento habitacional a todas as famílias cadastradas na área de
intervenção independentemente da situação
situação de ocupação, garantindo a segurança
jurídica dos instrumentos de acesso aos imóveis residenciais;

•

Desenvolver ações de educação socioambiental, organização comunitária e geração
de trabalho e renda, visando a sustentabilidade da intervenção;
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•

Possibilitar
litar um processo de participação social estruturado e organizado,
organizado de acordo
com os objetivos do projeto;
rojeto;

•

Dar cumprimento à política habitacional do município e às diretrizes operacionais da
AFD para programas de reassentamentos involuntários;

•

Reduzir ao mínimo a necessidade de reassentamento e procurar manter a
população deslocada o mais próximo possível dos locais originais de residência;

•

Evitar maiores riscos de empobrecimento da população e contribuir para a melhoria
da sua qualidade de vida e para sustentabilidade
sustentabilidade social, econômica e ambiental;

•

Possibilitar pluralidade de alternativas para atender às diferentes situações sociais
existentes e garantir, sempre que possível, um processo orientado de livre adesão
às opções disponíveis no projeto;
p

•

Garantirr um processo de trabalho inclusivo,
inclusivo com foco na questão de gênero.
8.2 INTERVENÇÃO COM REASSENTAMENTO
7.2.1 Caracterização Física da Área de Destino
As áreas de destino das famílias que precisam ser reassentadas estão
desocupadas e a menos de 600 metros da Vila
la 29 de Outubro. Possuem o mesmo
zoneamento (SEHIS), que foi alterado no ano de 2018,
2018 para possibilitar a
regularização fundiária e aumento da densidade habitacional com a construção das
unidades necessárias ao reassentamento das famílias. Apesar da proximidade,
proxi
as
áreas de destino, não possuem as mesmas restrições ambientais do lote ocupado
irregularmente e não estão em área ambientalmente frágil.
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IMAGEM 16- Áreas a serem desapropriadas e regularizadas

Fonte: Cohab, 2019.

7.2.2 Desapropriação das Áreas
As áreas destinadas para o reassentamento das famílias da Vila 29 de
Outubro pertencem atualmente a particulares e estão desocupadas, não
demandando, portanto, medidas de reassentamento para liberação do local. Com
base em
m decretos municipais, já descritos o capítulo Marco Legal, estas áreas estão
sendo desapropriadas para possibilitar a construção das novas habitações.
7.2.3 Ampliação e Construção de Equipamentos Públicos
Oss equipamentos existentes não são suficientes para atender
a
às novas
demandas oriundas do projeto. Por esta razão,
razão está
stá prevista a construção de uma
nova Unidade de Saúde, utilização da área da atual Unidade de Saúde para
ampliação do CMEI, possibilitando o aumento da oferta de vagas para crianças de 4
meses a 5 anos. A Escola Municipal existente, será ampliada em quatro salas e o
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CRAS, passará a funcionar em imóvel próprio a ser reformado, ampliando assim sua
capacidade de atendimento.
7.2.4 Caracterização das Unidades Habitacionais
7.2.4.1 Tipologias das Unidades Habitacionais
Visando atender as famílias
famílias que ocupam as áreas de risco,
risco foi desenvolvida a
tipologia denominada Casa Sobreposta. As unidades habitacionais terão áreas
construída de aproximadamente 45 m² de área útil,
útil com dois dormitórios, sala,
cozinha, banheiro
heiro e área de serviços. Serão construídas em blocos com 4 unidades
sobrepostas

e

entradas

independentes,

de

maneira

a

evitar

espaços

comuns/condominiais. As unidades térreas contarão com uma área adicional de
22m² de quintal que poderá ser utilizada para futura ampliação.
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IMAGEM 17 - Planta Básica das
as Casas Sobrepostas

Fonte: IPPUC, 2019.
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7.2.4.2 Padrões construtivos
As unidades habitacionais serão construídas em alvenaria de bloco cerâmico,
estrutura em concreto armado, sendo a fundação executada de acordo com as
características do solo no local e conforme as Normas Brasileiras.
Brasileiras As unidades a
serem construídas serão dotadas de sistema de micro geração de energia solar
fotovoltaica – em cada unidade serão instalados
instalados módulos fotovoltaicos com
microinversores bifásicos homologados pelo Inmetro e pela Copel. O sistema será
on grid (com compensação de energia), conforme as Normas Brasileiras.
7.2.4.3 Quantitativos
Para proceder o atendimento com nova unidade habitacional as famílias
afetadas pela área de intervenção, foi desenvolvido um estudo preliminar para
atender os 1.147 domicílios mapeados.
7.2.5 Caracterização das Unidades Mistas
7.2.5.1 Tipologia das Unidades Mistas
Visando atender aos comércios e serviços que serão reassentados,
reassent
será
utilizada a tipologia denominada Casa Sobreposta Mista. As unidades habitacionais
ficarão no pavimento superior, sendo que as unidades térreas serão destinadas ao
comércio.. As entradas serão independentes, de maneira a evitar espaços
comuns/condominiais (Imagem
Imagem 18).
18 Outra opção proposta é uma tipologia do tipo
Sobrado, onde haverá uma unidade comercial no piso térreo e uma unidade
habitacional no piso superior (Imagem
(
19).
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IMAGEM 18 – Planta Básica das Casas Sobrepostas
Sobreposta Mistas

Fonte: IPPUC, 2019
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IMAGEM 19 - Planta Básica dos Sobradoss

Fonte: IPPUC, 2019.
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7.2.5.2 Padrões construtivos
As unidades mistas serão construídas utilizando os mesmos padrões
construtivos das casas
as sobrepostas, conforme descrito
descrito no item 7.1.4.2.
7.2.5.3 Quantitativos
Dos 120 comércios e serviços identificados na Vila, 74 estão na área de
reassentamento e receberão atendimento com imóvel novo.
novo
7.3 INTERVENÇÃO COM URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
7.3.1 Urbanização da Área
O Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – Curitiba-PR
é uma intervenção que contempla 1.693
1
imóveis,
s, dentre os quais 546 serão
regularizados no próprio local. Os lotes receberão a urbanização através da
implantação
o de infraestrutura urbana com sistemas de macro e microdrenagem,
implantação de sistema viário ordenado, pavimentação, sinalização viária,
paisagismo e iluminação pública. Os sistemas de esgotamento sanitário,
abastecimento de água e rede de distribuição urbana (RDU), serão executados e
custeados, respectivamente, pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
e pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). A implantação desses serviços
será programada para atender o mesmo cronograma das etapas de implantação
implan
da
infraestrutura urbana do projeto.
7.3.2 Regularização no Próprio Lote
Os 546 imóveis que ficarão em área serão objeto de regularização fundiária
completa, incluindo as dimensões
dime
física, jurídica e social, seguindo os princípios de
sustentabilidade econômica,
nômica, social e ambiental e ordenação territorial, de modo a
garantir o direito social à moradia e às condições de vida adequadas. As ações
envolvem a realização de levantamento planialtimétrico cadastral, elaboração de
projeto de loteamento obedecendo às normas de regularização fundiária, aprovação
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dos loteamentos junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, obtenção de Certificado
de Vistoria de Conclusão de Obra,
Obra referente à pavimentação e drenagem, obtenção
de termo de vistoria junto à Companhia de Saneamento
Saneamento do Paraná (Sanepar), que
atesta a regularidade das ligações domiciliares de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, e averbação junto ao Registro de Imóveis.
Imóveis
7.4 INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
7.4.1 Contrato de Concessão de Uso
Face necessidade de assegurar
assegurar a permanência das famílias regularizadas na
área do Projeto Bairro Novo da Caximba, o poder público dará condições para que
as mesmas permaneçam no local, viabilizando documentação individual, seja ela,
contrato oneroso ou não oneroso, neste último
último com comprovação de renda
insuficiente para assumir o financiamento,
financiamento, atestada por meio de relatório social.
Para efetivação da contratação definitiva das famílias, a Cohab, de acordo
com a Instrução Normativa nº 16 (IN nº 16), capítulo IV – Parâmetros para
Comercialização,, do terreno e da obra, elaborará o estudo de Parecer de Vendas,
baseado nos critérios socioeconômicos e financeiros vigentes no momento da
formalização do instrumento contratual de venda do imóvel. Por meio do qual, serão
definidas as disposições
posições contratuais, conforme os seguintes itens do capítulo V –
Condições Gerais:
- Item 3. Taxa de Juros - Fica estabelecida a taxa de juro de 6,00% (seis por
cento) a.a. (ao ano) para os financiamentos.
- Item 4. Sistema de Amortização - O sistema preferencialmente
eferencialmente a ser
adotado para cálculo da amortização do saldo devedor será o SACRE - Sistema
de Amortização Crescente. Será permitido o uso do sistema de amortização
conhecido como Tabela Price – TP.
- Item 5. Idade máxima para aquisição de imóvel financiado
financiado - A soma da idade
do contratante na data de assinatura do instrumento contratual, acrescido do prazo
do financiamento, não poderá ultrapassar 80 anos e 5 meses ao final do
financiamento.
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- Item 6. Prazo - Fica estabelecido o prazo máximo de financiamento
finan
de até 35
anos ou 420 meses, respeitando a idade máxima para aquisição de imóvel
financiado.
- Item 7. Renda - O comprometimento máximo permitido será de até 30%
(trinta por cento) da renda bruta do casal ou provedor da família.
- Item 8. Valor mínimo do encargo - O valor mínimo desejável do encargo
mensal para o financiamento definitivo, não será inferior a 20% (vinte por cento) do
salário-mínimo.
- Item 9. Encargo mensal e saldo devedor - Serão atualizados pelo índice
correspondente à variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
- Item 12. Tarifa de administração - Deverá ser apropriada 1,00 (uma) Unidade
Padrão Referencial - UPR por prestação, a título de tarifa administrativa.
Os custos relativos a registro, emolumentos e demais
demais taxas ficarão a encargo
do mutuário, ficando sob responsabilidade do mesmo providenciar o registro do
contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme prazo estabelecido em
contrato.
A

não compatibilidade de perfil socioeconômico da família ocupante do

imóvel será devidamente analisada, e serão apresentadas, conforme a IN nº 16,
capítulo IV, item 4 - Possibilidades Alternativas de Regularização da Ocupação.
Atualmente, quando identificada situação de vulnerabilidade social, ou seja, não
compatibilidade
atibilidade

de perfil socioeconômico da família ocupante, a regularização

ocorre temporariamente mediante instrumento contratual de Locação Social ou de
Cessão Real de Uso a Título Gratuito, garantindo a possibilidade de permanência
da família no local.
7.4.2 Titulação
A titulação individualizada da família contemplada em área regularizada, é a
segurança de propriedade que o município de Curitiba oferece aos envolvidos no
processo de Regularização Fundiária. Sendo o último passo da regularização, após
aprovado
ovado e registrado o projeto de parcelamento e,
e vencidas as etapas sociais e
jurídicas, as famílias são orientadas quanto à documentação necessária para
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obtenção da escritura pública
pública individualizada do seu lote, aplicando a legislação
referente à possibilidade
dade de gratuidade da escritura.
7.5 PRINCIPAIS IMPACTOS
Curitiba vem aprimorando seu planejamento urbano e fortalecendo sua
estratégia de desocupação de áreas de proteção ambiental e ocupações irregulares
desde a década de 1960. A cidade consolidou conceitos,
conceitos, como os de preservação e
de conservação ambiental, aliados ao desenvolvimento urbano sustentável de forma
integrada, considerando o uso do solo, o sistema viário, o transporte público, e os
componentes ambientais, sociais e econômicos. Essa abordagem apresenta-se
ap
atualmente, como um contexto diferenciado da cidade em relação às respostas
locais às questões socioambientais e aos efeitos da mudança climática.
A Cohab executou,
executou em 54 anos de funcionamento centenas de projetos em
toda a cidade
idade com as mais diversas
diversas fontes de recursos financeiros
financeiro e agências de
fomento, conforme dados abaixo:
TABELA 19 - Resumo da Produção da Cohab – 1967 a 2018
PROGRAMA
BNH PROHAP
FICAM
CEF
PAIH
Parceria Lote
Cohab
Parceria Reg
HBB
Comec
PROTEC
PM Colombo
Vila de Ofícios
Cohapar
Imóvel na Planta
PAR
BID
PAC
PSH

PERÍODO
1967 - 1994
1981 - 1994
1982 - 1985
1991 - 1993
1991
1990 - 2013
2006
2004
1992 - 1999
1994
1999
1995 - 2000
2000
2000 - 2009
2001 - 2010
2006 - 2018
2007 - 2018
2011

casa
18.386
3.670
619
2.734
0
905
0
529
1.043
100
0
177
30
53
0
339
3.731
4

PRODUÇÃO
sobrado
apto
0
16.755
6.755
0
0
0
2.240
0
0
0
0
0
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
28
0
0
0
654
828
5.187
47
0
8
0
0
0

lote
3.789
1.132
93
168
20.231
40.945
643
10
990
0
535
93
460
0
0
0
0
0

Total
38.930
4.802
2.952
2.902
20.231
41.978
643
539
2.033
100
535
315
490
707
6.015
386
3.739
4
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Resolução 460
Resolução 518
FMHIS
FNHIS
FONPLATA
PMCMV
PMC

2006 - 2009
2008 - 2011
2012 - 2018
2010 - 2018
2007 - 2016
2011 - 2018
2018

433
520
142
314
132
0
82
33.943

0
0
12
0
42
825
0
1.779

0
0
0
0
0
1.840
0
26.832

0
0
0
0
0
8.525
0
77.614

433
520
154
314
174
11.190
82
140.168

Fonte: Cohab, 2019.

Neste longo percurso de atuação nos programas de habitação social, foi
possível avaliar as diversas
ersas experiências e realizar a análise dos principais impactos
tanto positivos quanto negativos das intervenções, assim no quadro abaixo
realizamos um balanço dos principais problemas identificados e as soluções
propostas no âmbito do PGRC – Curitiba visando
ndo mitigar os impactos negativos para
a população, constatados nas experiências anteriores.
anteriores
QUADRO 5 - Principais Problemas
Prob
Identificados,, Soluções e Impactos esperados
PROBLEMA

SOLUÇÃO

IMPACTO ESPERADO

Reassentamento das famílias
ílias
em local distante da área de
intervenção do projeto,
causando perda de vínculos
comunitários e familiares e por
consequência o abandono ou
venda dos imóveis e retorno à

Evitar a remoção das famílias para
locais distantes promovendo a
construção das moradias, no
máximo, a 600m de distância do
local de origem

Maior fixação das famílias
nas novas moradias, sem
a perda de laços
familiares e comunitários

área de origem
Atendimento adequado à
população pelas diversas

Reassentamento de famílias
em área sem a provisão e/ou
dimensionamento dos
equipamentos públicos
ocasionando o abandono ou
venda de imóveis

políticas públicas
Ampliação e construção de

possibilitando maior

equipamentos públicos na área de

sustentabilidade das

intervenção do projeto

famílias no novo local de
moradia
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PROBLEMA

SOLUÇÃO

IMPACTO ESPERADO

Reassentamento das famílias

Garantia de atendimento de

sem a previsão da

unidades mistas para atendimento

Cont
Continuidade
da atividade

continuidade da atividade

às famílias que já possuem

produtiva sem perda da

produtiva levando ao

comércio e serviços

renda familiar

empobrecimento da família
Maior fixação das famílias
fam
Urbanização e construção de
novas moradias sem a
previsão de incentivo ao
comércio local

Estabelecimento de rua comercial
que atenda às necessidades
cotidianas dos moradores

na área de intervenção,
valorização patrimonial e,
principalmente, o
fortalecimento da
economia local

Promoção de medidas de elevação
de patamares socioeconômicos por
meio de capacitação profissional,

Baixa capacidade de
pagamento dos custos com a
nova moradia referente às
taxas de água, luz, prestação
do imóvel, entre outros

encaminhamento ao mercado de

Aumento da capacidade

trabalho e incentivo ao

de pagamento das

empreendedorismo; orientação às

famílias em relação ao

famílias quanto à necessidade de

custo da nova moradia e

reorganização do orçamento

com isso uma maior

familiar frente aos novos

fixação no local

compromissos; inclusão das

Garantia de moradia para

famílias nas tarifas sociais dos

as famílias em situação de

serviços; elaboração de contrato

vulnerabilidade econômica

não oneroso por tempo
determinado, renovável com base
em avaliação social
Fonte: Cohab, 2019.

7.5.1 Impactos Socioeconômicos
Os impactos socioeconômicos foram previstos a partir do estudo do perfil
socioeconômico da comunidade,
comunidade, frente à complexidade da implantação das obras e
do processo de reassentamento das famílias,
famílias além das experiências em outros
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projetos habitacionais, sendo definidas ações mitigatórias para o enfrentamento dos
impactos negativos.
O reassentamento
ento de famílias
famí
de baixa renda impacta diretamente a
capacidade de endividamento dos beneficiários,, considerando as novas despesas
não existentes na situação de irregularidade,
irregularidade, como por exemplo, para acesso às
redes públicas de água, esgoto e energia elétrica. Além de
de programas de tarifas
sociais, serão proporcionadas ações voltadas ao incentivo à elevação dos níveis de
escolaridade, formação profissional e incremento na geração de renda, por meio de
capacitações, a serem definidas
definid com a comunidade.
Analisamos que a interrupção
interrupção da atividade econômica dos estabelecimentos
comerciais e serviços em razão da mudança de local pode representar impactos
negativos que serão mitigados através de ações de orientação e planejamento junto
às famílias.
Identificamos impactos positivos
positivos com a execução do projeto, como a melhoria
nas condições de vida e de saúde da população afetada com o reassentamento em
moradias adequadas, com infraestrutura de saneamento básico, fornecimento de
água tratada e energia elétrica, garantia de unidades de uso misto para situações de
comércios e serviço e a ampliação da rede de equipamentos de saúde, educação,
segurança alimentar e assistência social.
7.5.2

Impactos do Reassentamento
R

Considerando o número de imóveis mapeados, o primeiro impacto a ser
observado
do é o número significativo de domicílios que terão que
que ser removidos, ou
seja, 1.147 famílias, contudo, serão atendidas em área contígua. Essa medida é
mitigadora de impactos negativos vivenciados em outros projetos pois reduzirá as
alterações no cotidiano das famílias,, evitando o rompimento das relações sociais e
as dificuldades
ficuldades de acesso a serviços.
Outro impacto negativo para o desenvolvimento do projeto
projet é a possível
entrada de famílias novas no trecho de reassentamento.. Para tanto, foram
desenvolvidos mecanismos para o congelamento da Vila através da demarcação
física dos limites da área de reassentamento,, fortalecimento da parceria com as
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lideranças e famílias para fiscalização dos espaços vagos e monitoramento por parte
dos órgãos de fiscalização do poder
p
público.
Na eventualidade de, mesmo com o desenvolvimento das estratégias
propostas e apoio da comunidade, surgirem novas famílias,
famílias os casos serão
avaliados pela equipe técnica, buscando possibilidades de atendimento através de
outras fontes de recursos
sos e podendo ser disponibilizado atendimento temporário por
meio do benefício de Auxílio Moradia Emergencial5. Caso haja resistência e recusa
das alternativas de atendimento ofertadas, a remoção da família será realizada por
meio de processo de reintegração
reintegraç de posse.
Todo o processo de reassentamento se reflete diretamente na dinâmica de
vida das famílias, podendo inclusive gerar conflitos de vizinhanças,
vizinhança tanto na área de
origem, quanto na área de destino. Neste sentido, a partir do processo metodológico
estabelecido,
stabelecido, serão realizados estudos de prioridades,
prioridade , com base nos dados iniciais
do cadastramento das famílias, assim como no processo de acompanhamento social
sistemático. Desta forma, as famílias poderão, de forma conjunta com as equipes
técnicas, conciliar
liar seus atendimentos por afinidade, laços de vizinhanças,
vizinhança laços de
interdependência e localização principalmente nos casos de pessoas com
deficiência ou idosas e outras situações específicas que surjam durante o processo.
A questão do abandono de animais domésticos também se caracteriza como
impacto negativo para o desenvolvimento do projeto, sendo que através de estudo
previamente realizado, são identificados todos os animais da área com ou sem
dono. Desta forma, visando a mitigação de tal situação, com foco na guarda
responsável, serão desenvolvidas ações visando a conscientização dos moradores
referente aos cuidados com os animais, transporte durante as mudanças, e
articulação com a rede de proteção animal para guarda daqueles em situação de
abandono.
Há também o risco de venda, abandono e uso inadequado das unidades
habitacionais, para estas situações o Trabalho Social desenvolverá ações na fase de
reabilitação das famílias nos pós reassentamento, objetivando a fixação no local por
5

O Decreto Municipal 1221/2011 prevê a concessão do benefício de Auxílio-Moradia
Auxílio
Emergencial
para famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade temporária, cadastradas
cadast
em projetos
habitacionais, quando há necessidade de remoção de famílias enquanto aguardam atendimento
definitivo, em razão de questões de risco, obras de interesse público ou projeto habitacional e de
regularização fundiária. O valor mensal é de R$ 350,00
350,00 o qual está em revisão e se aprovadora
passará para R$ 500,00.
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meio da sensibilização
ão quanto a valorização do imóvel e fortalecimento do
sentimento de pertença e cumprimento da função social da moradia,
moradia assim como na
aplicação de instrumentos contratuais que impeçam a venda ou uso irregular.
irregular
Embora tenhamos o percentual de menos de 1% de
e famílias numerosas (6
ou mais pessoas), e considerando que estas poderão ter dificuldades na adaptação
na nova moradia, será priorizado o atendimento em unidade térrea com espaço de
lote com possibilidade para construção e realizado o acompanhamento técnico
técn
de
orientação às ampliações.
A partir da experiência no atendimento da população de baixa renda a Cohab
detecta um maior índice de venda, quando os atendimentos foram realizados em
empreendimentos verticalizados, agregados a fatores como taxas de condomínio,
condo
a
distância de serviços públicos e comércios, fato que ocorreu principalmente, em
operações do Programa Minha Casa Minha Vida. Já nas intervenções com recursos
do PAC, que priorizaram o atendimento em empreendimentos horizontais,
horizontais a fixação
das famílias foi maior,, com poucos registros de venda ou abandono da
d nova
moradia.
Em relação ass restrições para atendimento em projetos habitacionais,
habitacionais o
município segue o viés das políticas de financiamento habitacional do Governo
Federal, que vetam a disponibilidade
disponibilid
de novo atendimento às famílias que tenham
sido beneficiadas com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), do Fundo de
Arrendamento Residencial, do Fundo de Desenvolvimento Social ou Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. Para o cumprimento dessa disposição,
disposição, está sendo
utilizado, como forma de controle administrativo-operacional,
administrativo operacional, o Cadastro Nacional de
Mutuários (CADMUT)6.
A partir do mapeamento, constatou-se
constatou se uma rede consolidada de 120
estabelecimentos comerciais e de serviços, todos eles sem documentação
docume
legal
para funcionamento no local, dos quais serão reassentados 74 e permanecerão 46
que se encontram em área de urbanização.
urbanização. Contudo, com a realização do projeto
teremos uma melhor estruturação da área comercial já existente, que aglutinará de
forma
a organizada e legalizada os estabelecimentos, criando um espaço com
6

O CADMUT é o cadastro para registro das informações dos contratos de financiamento
habitacional, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH e dos
programas
ogramas habitacionais e sociais do governo federal
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potencialidades de empregabilidade, desenvolvimento
desenvolvimento econômico, troca de serviços
que possibilitará um aprimoramento das estruturas urbanas de toda a região de
inserção do Projeto.
Porém, durante alguns períodos da implantação do projeto pode existir uma
diminuição nas vendas na via comercial e consequentemente pode afetar o
faturamento dos estabelecimentos. Essa redução não deve ser significativa, uma
vez que os trechos que receberão as melhorias
melhorias e as obras previstas de calçamento,
c
requalificação da área,, instalação de equipamentos urbanos e arborização, serão
realizados por etapa.
Devido ao reassentamento de parte das famílias que possuem comércio e
serviços localizados no trecho previsto de remoção,, teremos como principal impacto,
impacto
o risco de empobrecimento dessas
d
famílias, caso haja descontinuidade das
atividades produtivas. Desta forma,
forma, haverá um planejamento conjunto com os
proprietários de estabelecimentos comerciais e de serviços, para
par que a interrupção
da atividade laboral durante o período de mudança seja a menor possível (NS15).
Para garantir a continuidade da atividade que gera a renda familiar, serão
disponibilizadas para essas famílias unidades mistas que mesclam
mescl
moradia com
módulo comercial.
7.5.3 Impactos da Urbanização
O projeto possibilitará o acesso à cidade formal, por meio da regularização
fundiária das moradias, comércios e serviços locais, infraestrutura básica e serviços
públicos.
As melhores condições urbanas que serão propiciadas
propiciadas pelo projeto elevarão,
sem dúvida, os padrões de vida para a comunidade. Contudo, diante de um quadro
de possível valorização da região como um todo, viabilizado pelo grande
investimento público na região, com a construção de parques, ciclovias, quadras
poliesportivas, espaço multiuso, academia ao ar livre, área comercial definida,
mirante, ocorre o risco da gentrificação, ou seja, a possibilidade de crescer a
especulação imobiliária da região e consequente, a expulsão dos moradores,
originalmente beneficiados pelo projeto, para áreas menos valorizadas da cidade.
No intuito de cercear este processo de gentrificação da área, serão realizadas
medidas mitigatórias, de incentivo e apoio à permanência das famílias no local,
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incentivando a valorização da comunidade e aprofundamento dos laços de
vizinhança e do sentimento de pertença através de ações previstas no Cronograma
de Ações do Trabalho Social7, tais como grupos, oficinas e rodas de conversa
abordando temas relacionados à vivência comunitária, direitos
dire
e deveres do
morador, uso do espaço comum, segurança, conservação e prevenção ao
vandalismo, além de atividades que estimulem a criação de vínculos entre as
famílias beneficiárias, incentivando a convivência e o fortalecimento da comunidade.
8 TRABALHO SOCIAL E QUESTÕES DE GÊNERO
8.1 OBJETIVOS
O objetivo geral do Trabalho Social é apoiar a intervenção física viabilizando o
envolvimento

e

participação

das

famílias

beneficiárias

no

processo

de

implementação de ações intersetoriais, por meio de trabalho
trabalho informativo e educativo,
com vistas à autonomia das famílias e sustentabilidade dos resultados alcançados,
promovendo a igualdade gênero, a mitigação dos impactos e a adaptação às
mudanças do clima.
• Promover

a

participação

dos

beneficiários

nos

processos
processos

de

decisão,

implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços previstos na
intervenção, a fim de adequá-los
adequá los às necessidades e à realidade local e estimular
a plena apropriação pelas famílias beneficiárias;
• Fomentar a constituição de organizações
organizações representativas dos beneficiários, bem
como fortalecer as já existentes, incentivando os processos de liderança,
organização e mobilização comunitária, contribuindo para a gestão democrática e
participativa dos processos implantados;
• Estimular o desenvolvimento
envolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários.
• Desenvolver um trabalho intersetorial com vistas à efetivação dos direitos
humanos e do desenvolvimento local.
• Realizar ações visando a elevação dos patamares de renda por meio da inclusão
escolar
ar e capacitação para o trabalho, especialmente de mulheres chefes de
família, em situação de pobreza extrema, visando à redução do analfabetismo, o
estímulo a sua autonomia e à geração de renda.
7

As ações do Trabalho Social constam no Anexo 3 – Cronograma de Ações do Trabalho Social.
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• Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de
contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos demais
programas e políticas públicas, visando ao atendimento das necessidades e
potencialidades dos beneficiários.
• Orientar os beneficiários para a adequada utilização
utilização e conservação do espaço
físico e dos equipamentos implantados, apoiando processos socioeducativos que
estimulem atitudes saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida e contribuam
para a sustentabilidade da intervenção a ser alcançada por meio da permanência
das famílias no novo local;
• Implementar ações relacionadas à gestão do orçamento familiar, tarifas sociais,
bem como demais formas de racionalizar os custos gerais da moradia;
• Realizar ações que promovam a redução das desigualdades de gênero, visando
garantia de direitos e mudanças efetivas para as minorias sociais.
• Implementar ações socioeducativas que contribuam na melhoria das condições
climáticas, primando pela preservação e qualidade dos recursos naturais locais,
fortalecendo a responsabilidade
responsabil
socioambiental;
• Promover a participação das famílias beneficiárias em todas as etapas do
processo de reassentamento, visando à adoção de novos comportamentos
considerando os novos padrões de moradia.
8.2 EIXOS DE ATUAÇÃO
A atuação da equipe social tem como base as normativas de Habitação de
Interesse Social, sendo a mais recente a Portaria nº 464, de 2018, do Ministério das
Cidades, que dispõe sobre Trabalho Social nos Programas e Ações do Governo
Federal.
De acordo com a referida Portaria, o Trabalho Social:
[...] compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a
partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território,
compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e
político institucional do território
território e da população beneficiária. Esses estudos
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consideram também as características da intervenção, visando promover o
exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação
com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua
qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e
serviços implantados (BRASIL, 2018).

Para tanto, a Portaria organiza as ações a serem implementadas pelo
Trabalho Social em quatro eixos de atuação, quais sejam: Mobilização,
Mobiliz
organização
e fortalecimento social; Acompanhamento e gestão social da intervenção; Educação
ambiental e patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico.
Vale ressaltar que os objetivos gerais e específicos,, deste Plano estão em
consonância com os Eixos da referida Portaria.
8.2.1 Mobilização, Organização e Fortalecimento social
Prevê
revê processos de informação, mobilização, organização e capacitação da
população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem
como o fortalecimento das organizações
organizações existentes no território, a constituição e a
formalização de novas representações e novos canais de participação e controle
social.
Objetivos:
• Promover

a

participação

dos

beneficiários

nos

processos

de

decisão,

implantação, manutenção e acompanhamento
acompanhamento dos bens e serviços previstos na
intervenção, a fim de adequá-los
adequá los às necessidades e à realidade local e estimular
a plena apropriação pelas famílias beneficiárias;
• Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários.
• Realizar
ar ações que promovam a redução das desigualdades de gênero, visando
garantia de direitos e mudanças efetivas para as minorias sociais.
Ação/Metodologia
• Reuniões informativas;
• Rodas de Conserva;
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• Constituição ou fortalecimento de grupos representativos;
• Reuniões
uniões de planejamento comunitário
• Plantão Social
• Reuniões semanais para apresentação da proposta de intervenção
• Atividades de convivência
onvivência estimulando a criação de vínculos entre as famílias
beneficiárias;
8.2.2

Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção

Visa
isa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da
intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação de
e interferências ocorridas
ao longo da sua execução, bem como preparar e acompanhar a comunidade para
compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos
beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo,
contribuindo para sua implementação.
Objetivos:
• Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de
contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos demais
programas e políticas públicas, visando ao atendimento das necessidades e
potencialidades dos beneficiários.
• Fomentar a constituição de organizações representativas dos beneficiários,
benefici
bem
como fortalecer as já existentes, incentivando os processos de liderança,
organização e mobilização comunitária, contribuindo para a gestão democrática e
participativa dos processos implantados;
Ação/Metodologia
• Orientação e encaminhamento dos beneficiários para os serviços e equipamentos
públicos;
• Inclusão de lideranças ou instâncias de representação existentes e potenciais, no
planejamento, acompanhamento e avaliação das ações.
• Reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento de informações, deliberações e
definições referentes à implementação do projeto.
projeto
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8.2.3 Educação Ambiental e Patrimonial
Visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao
patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre
os aspectos
pectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores
sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando
possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.
Objetivos:
• Orientar os beneficiários para a adequada utilização e conservação do espaço
físico e dos equipamentos implantados, apoiando processos socioeducativos que
estimulem atitudes saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida e contribuam
para a sustentabilidade da intervenção
intervenção a ser alcançada por meio da permanência
das famílias no novo local.
• Implementar ações socioeducativas que contribuam na melhoria das condições
climáticas, primando pela preservação e qualidade dos recursos naturais locais,
fortalecendo a responsabilidade
responsabi
socioambiental.
Ação/Metodologia
• Grupos trimestrais com os moradores, abordando temas relacionados à
convivência, uso do espaço comum, segurança e prevenção ao vandalismo;
• Visita individual nas unidades habitacionais
habitacionais para orientações quanto à correta
utilização e conservação dos equipamentos internos.
• Ações ambientais.
8.2.4 Desenvolvimento Socioeconômico
Objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de
iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão
inclusão produtiva, econômica
e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da
qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.
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Objetivos
ções relacionadas à gestão do orçamento familiar, tarifas sociais,
• Implementar ações
bem como demais formas de racionalizar os custos gerais da moradia;
• Realizar ações visando à elevação dos patamares de renda por meio da inclusão
escolar e capacitação para o trabalho, especialmente
espe
de mulheres chefes de
família, em situação de pobreza extrema, visando à redução do analfabetismo, o
estímulo à sua autonomia e à geração de renda.
Ação/Metodologia
• Elaboração de estudo técnico referente à geração de renda das famílias
considerando:
ndo: profissões, ocupações autônomas e formais, gênero, atividades
econômicas e renda;
• Aplicação de pesquisa para conhecer potencial profissional dos beneficiários;
• Articulações para a inclusão escolar e capacitação para o trabalho;
• Planejamento e articulação
articulação para a realização de apoio ou promoção
promoç de atividades
de capacitação, requalificação profissional e encaminhamento ao mercado de
trabalho.
• Oficinas orientativas sobre planejamento e gestão do orçamento familiar, bem
como sobre a racionalização dos gastos
gasto com a moradia;
8.3 INTERSETORIALIDADE E TRANSVERSALIDADE DAS AÇÕES
Tendo em vista o modelo descentralizado de Administração Pública do
Município de Curitiba a atuação
atuaçã se dará na perspectiva da intersetorialidade,
envolvendo, os Núcleos e Fundações da Administração
nistração Regional Tatuquara (Saúde,
Educação, Assistência Social, Trabalho e Emprego, Abastecimento, Esporte e
Lazer, Defesa Social, Meio Ambiente, Cultura),
Cultura) bem como demais órgãos e
instituições que desenvolveram planejamento conjunto com a Cohab, visando a
realização de ações integradas junto às famílias beneficiárias.
beneficiárias Neste sentido, a
atuação visa o fortalecimento das ações de implementação do Trabalho Social,
buscando melhoria dos
os indicadores relacionados à habitação, igualdade de gênero e
melhores condições
dições climáticas, alcançando assim os objetivos do PGRC - Curitiba.
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O pressuposto do processo de articulação entre políticas públicas é de que a
intersetorialidade
ntersetorialidade e a complementaridade entre serviços são fundamentais para
produzir alterações na qualidade de vida e no ambiente urbano.
Pensar nas famílias beneficiárias de forma integral implica em propor o
desenvolvimento das ações relativas à Política Habitacional, de forma integrada com
outras políticas públicas.
úblicas. Desta forma, ampliam-se
ampliam se os resultados, substituindo-se
sub
a
visão parcial e fragmentada outrora existente, por uma visão do todo, levando a uma
atuação mais abrangente junto à comunidade, em busca de melhorias efetivas na
qualidade de vida desta população, bem como a redução das desigualdades.
Assim, a partir da reflexão sobre o contexto social no qual as famílias da Vila
29 de Outubro estão inseridas e os desafios advindos da
a implantação do PGRC –
Curitiba, a realização de ações nas áreas de saúde, educação, assistência social,
capacitação para o trabalho,
balho, emprego, renda, alimentação, lazer e segurança, entre
outras, almeja atingir novos padrões de vida, com mudanças significativas para os
beneficiários.
Os temas transversais deverão ser inseridos dentro de diferentes cenários da
implementação do projeto
eto, de forma integrada, entendendo cada família como única,
mas também como parte de um todo complexo que envolve as relações sociais dela
e das demais famílias,, dentro do contexto interventivo.
Por fim, a proposta de intersetorialidade propiciará espaços de experiências
concretas e integradas de todas as políticas públicas envolvidas,
envolvidas num processo de
construção conjunta visando mudanças de atitudes e promoção da cidadania.
9 METODOLOGIA DE REASSENTAMENTO
Toda intervenção de regularização fundiária que envolve
olve remoção involuntária
de famílias pressupõe um planejamento a partir de um processo metodológico.
O município de Curitiba através da Cohab,, vem desenvolvendo ações
envolvendo reassentamentos de forma mais significativa desde os anos 90.
Contudo, desde o ano de 2007 soma-se
se a toda essa experiência, o
entendimento quanto à necessidade de uma atuação conjunta e sistemática
sistemáti
das
áreas social e ambiental,
ambiental possibilitando desta forma, uma intervenção mais ampla
junto às famílias.
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A preparação das famílias para o reassentamento acontece por meio do
trabalho intersetorial com as demais políticas públicas
úblicas do município, incluindo os
beneficiários em todas as etapas do trabalho, visando a participação cidadã e
transparência nos processos.
Um dos recursos previstos para apoio às famílias no dia do reassentamento,
é o fornecimento de caminhões,
caminhões visando o transporte adequado dos pertences dos
moradores para a nova unidade habitacional, além de transporte para os animais,
demolição da moradia na origem e uma equipe de técnicos
técnicos que acompanham as
famílias e as auxiliam em todas as suas necessidades,
necessidades, antes,
antes durante e após a
mudança.
Destaca-se
se que todo o processo de preparação das famílias para os
reassentamentos, será desenvolvido conjuntamente com as famílias de cada trecho
tre
atingido pelas obras. A partir do acompanhamento social sistemático, será possível
identificar se há famílias que residem em áreas passíveis de regularização que
tenham interesse em ser atendidas
atendidas com imóveis novos, bem como famílias que
residem em trechos
hos de reassentamento que
e queiram ser atendidas na área com
previsão de permanência. A partir de um consenso
consenso entre as famílias, será viabilizada
a possibilidade de trocas, buscando assim a satisfação no atendimento por ambas
as partes.
O Trabalho Social é essencial no processo de reassentamento considerando
os riscos que envolvem a intervenção. A mudança de cultura e hábitos são fatores
fundamentais para o sucesso dos objetivos propostos, e para tanto faz-se
faz
necessário um trabalho intenso junto à população afetada.
9.1. IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO LOCAL – ELO
A eficácia para atingir os objetivos do projeto, depende da participação ativa e
plena das famílias beneficiárias. A partir desse entendimento, será implantado na
comunidade o Escritório Local – ELO.
Através de ação conjunta com a Associação de Moradores, já foi identificado
um imóvel, cuja localização propiciará fácil acesso para todos os moradores. Situado
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na Rua do Comércio, região central da Vila 29 de Outubro, o local escolhido fica, no
máximo, a 700 metros de qualquer ponto da área, conforme mostra o croqui abaixo.
IMAGEM 20 – Escritório Local

Fonte: Cohab, 2019.

Neste espaço serão realizados os plantões diários, onde a equipe técnica
multidisciplinar,

estará

disponível
disponível

para

receber

as

famílias,

acolhendo

e

encaminhando as demandas apresentadas para busca de soluções. O Escritório
Local também poderá ser utilizado para realização de diversas ações com as
famílias, tais como: oficinas, rodas de conversas e reuniões com grupos específicos.
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9.2 ETAPAS DE REASSENTAMENTO
Todo o reassentamento está planejado para ocorrer em 4 etapas, objetivando
menor impacto para as famílias, bem como, para que haja um processo ordenado
com a evolução das obras e o trabalho técnico transversal
transversal de todas as políticas
públicas envolvidas.
As imagens abaixo demonstram graficamente todas as etapas, sendo que a
cor laranja indica as áreas de origem e a cor verde, as áreas de destino. EvidenciaEvidencia
se que as áreas que receberão as famílias com unidades
unidades residenciais ou mistas,
estão todas localizadas em média a 600m da área de origem. Desta forma, não
ocorrerão impactos negativos em virtude de mudanças de bairro.
bairro.
9.2.1 Etapa 01
A Etapa 1 envolve a desapropriação de terrenos para a construção de 380
unidades habitacionais.
IMAGEM 21 - Etapa 1
ETAPA 01
ÁREA 01
• CONSTRUÇÃO DE

380 UNIDADES
01

HABITACIONAIS
OCUPAÇÃO 01
• REALOCAR 110
FAMÍLIAS

01
02

OCUPAÇÃO 02
• REALOCAR

270FAMÍLIAS

Fonte: IPPUC,, 2019
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9.2.2 Etapa 02
A Etapa 2 refere-se
se à construção de 305 unidades habitacionais.
IMAGEM 22 - Etapa 2
ETAPA 02
ÁREA 02
• CONSTRUÇÃO DE

305 UNIDADES
HABITACIONAIS

02

OCUPAÇÃO 03
• REALOCAR

03

305FAMÍLIAS

Fonte: IPPUC, 2019.

9.2.3 Etapa 03
A Etapa 3 envolve a desapropriação de terrenos para a construção de 262
unidades habitacionais.
IMAGEM 23 - Etapa 3
ETAPA 03
ÁREA 03
CONSTRUÇÃO DE 262
UNIDADES
HABITACIONAIS

03

OCUPAÇÃO 04
• REALOCAR

262FAMÍLIAS

04

Fonte: IPPUC, 2019.
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9.2.4 Etapa 04
A Etapa 4 também envolve a desapropriação de terrenos para a construção
de mais 200 unidades habitacionais,
habitacionai totalizando o reassentamento das 1.147
1
famílias.
IMAGEM 24 - Etapa 4
ETAPA 04
ÁREA 03
• CONSTRUÇÃO DE

200 UNIDADES
HABITACIONAIS
OCUPAÇÃO 04
• REALOCAR

200FAMÍLIAS

04

05

Fonte: IPPUC, 2019.

9.3 PREPARAÇÃO PARA O REASSENTAMENTO
Em termos metodológicos, o Trabalho Social organiza
a as suas ações em dois
momentos bem específicos:
específicos
• Pré-reassentamento:
reassentamento: que consiste no período inicial do projeto e durante as
obras, até a entrega das unidades habitacionais;
• Pós-reassentamento:
reassentamento: que consiste no período de
d suporte às famílias após as
mudanças
as para as novas unidades pelo período mínimo de 12 meses.
Considerando as etapas previstas,, conforme demonstra a proposta de
intervenção, iniciaremos as mudanças pelos trechos que necessitam ser
desocupados para viabilização das obras.
obras Em princípio, o planejamento
anejamento não prevê a
necessidade de reassentamentos provisório, mas na eventualidade de ocorrerem
casos pontuais em que seja preciso realizar a remoção temporária, enquanto a
unidade habitacional não esteja terminada, será
rá disponibilizada a alternativa de
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atendimento provisório, por meio do benefício de Auxílio-Moradia
Moradia Emergencial,
Emergencial que
consiste no repasse de valor mensal para possibilitar ao beneficiário o pagamento
de aluguel em moradia de sua escolha, pelo tempo necessário até a entrega
definitiva da nova
va unidade habitacional.
habitacional
Dentre as ações desenvolvidas para o alcance dos objetivos propostos, serão
realizadas ações diretamente relacionadas à preparação para o reassentamento,
com o objetivo de apoiar os moradores para o alcance de novos padrões de
moradia.
radia. Por meio de visitas, rodas de conversa e reuniões, a equipe intersetorial
trabalhará com as famílias no sentido de sensibilizá-las
sensibilizá las para novas práticas em
relação aos cuidados com a moradia, saúde, alimentação, valorização da
convivência familiar e comunitária,
comunitária, criação de redes de apoio mútuo e superação
das dificuldades ligadas à realidade de habitar numa ocupação irregular.
O agendamento da data e horário do reassentamento é realizado em acordo
com a família, considerando a disponibilidade de seus membros para participarem
da mudança. A família é devidamente orientada quanto à necessidade de
organização de seus pertences antecipadamente, para que tudo esteja preparado na
data agendada.
9.4 CRITÉRIOS DE ELEGILIBILIDADE PARA ATENDIMENTO HABITACIONAL
O atendimento às famílias, previsto no planejamento do PGRC – Curitiba
deverá atender a critérios mínimos, sem os quais a família não poderá ser incluída
entre os beneficiários da intervenção.
intervenção
O marco temporal a ser considerado é o ano de 2017,, quando se iniciou
in
a
atuação na Vila 29 de Outubro, através da selagem das unidades (mapeamento) e o
censo (cadastramento) das famílias identificadas.
identificadas
Salienta-se que não basta a família ser detentora da posse, é preciso agregar
sentido, fazendo uso social da moradia, que
ue diz respeito ao pleno uso da posse e do
imóvel para fins de moradia, uma vez que, se a família não estiver morando no local
conclui-se
se que possui outro imóvel que utiliza para este fim, não se configurando
neste caso
o a necessidade de atendimento.
Em relação aoss imóveis de uso misto, serão considerados elegíveis
para atendimento com unidades mistas ou sobrados aqueles em que tenha
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sido identificada a realização de atividades laborais no imóvel,
imóvel para sustento
da família e que contribua para o desenvolvimento
ento econômico local
Neste sentido, são elegíveis para atendimento por meio do projeto:
projeto
• Famílias
amílias identificadas no mapeamento realizado pela equipe da Cohab, em
2017, como moradoras da Vila 29 de Outubro, que tenham
tenh
sido
devidamente cadastradas e que permaneçam
eçam na área fazendo uso social
da moradia.
• Famílias que, no mapeamento realizado pela equipe da Cohab em 2017,
possuíam, além da moradia,
moradia algum comércio ou serviço na área de origem,
origem
que tenham sido devidamente cadastradas em relação à moradia e à
existência
cia de atividade laboral, são elegíveis para receber atendimento
com unidade mista.
Partindo dos mesmos critérios as famílias que não são elegíveis para a
destinação de unidades residenciais ou mistas
mista s com recursos do projeto, são:
são
• Famílias novas que entraram
entrar am na área após o mapeamento de 2017 e não
tenham sido cadastradas;
• Famílias que embora tenham sido mapeadas e cadastradas não estejam
fazendo o uso social do imóvel e não tenham apresentado justificativa da
situação à equipe técnica do projeto;
• Famílias ou
u pessoas que tenham sido cadastradas como agregadas à
composição familiar do titular;
titular
• Famílias já atendidas anteriormente em Programas Habitacionais de
Interesse Social;
• Famílias que estejam desenvolvendo atividade laboral nova, que não tenha
sido identificada
icada e cadastrada no mapeamento realizado pela equipe da
Cohab em 2017,, não terão direito ao atendimento com unidade mista.
Entretanto, foram definidos mecanismos que promovam solução de
moradia a essas famílias, não gerando ônus ao desenvolvimento pleno do
projeto, os quais passamos a discorrer:
• Identificação

destas

novas

famílias

a

partir

de

acompanhamento

sistemático do Trabalho Social;
Social
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• Oferta do
o Benefício de Auxílio-Moradia
A
Emergencial,, até que se tenha
atendimento definitivo com moradia através outra fonte de recursos ou a
família alcance autonomia financeira;
financeira
• Em havendo a oportunidade de atendimento direto com fonte de recurso
que se enquadre ao perfil de renda da família, a mesma poderá ser
atendida sem necessitar do
d benefício de Auxílio-Moradia Emergencial;
• A família que permanecer resistente,
resistente mesmo após toda a negociação e
oferta de solução para retirada de seu imóvel para a abertura de trecho de
obras, será passível de processo de reintegração de posse pelo município.
9.5 CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
PRIORIDADE PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES
9.5.1 Unidades Habitacionais
Com relação àss ações previstas para destinação das unidades habitacionais,
seja por meio de sorteio ou escolha das unidades pelas famílias,
famílias serão utilizados os
seguintes critérios de prioridade:
prioridade
• Unidades
nidades com espaços internos adaptados para Pessoa com Deficiência - física
que utilize cadeira de rodas;
rodas
• Unidades térreas serão priorizadas para famílias com pessoa idosa ou PcD que
comprovem limitações de mobilidade, através de laudo médico entregue até a
data do sorteio;
• Pessoas com deficiência em geral (intelectual, auditiva, visual e outras) mediante
comprovação através de laudo médico;
médico
• Pessoas idosas (a partir de 60 anos, conforme preconiza o Estatuto do Idoso);
• Famílias numerosas com 06 ou mais pessoas
pessoas em sua composição que
necessitem de atendimento em unidade térrea com possibilidade de ampliação;
• Demais famílias que não se enquadram nas prioridades acima, mas que
apresentem vulnerabilidades que justifiquem acompanhamento técnico no
momento da escolha
a, tais como: as relações de vizinhanças, parentesco e
dependência, famílias com mulheres sozinhas ou únicas provedoras, com o intuito
de preservar os vínculos entre os moradores e promover uma convivência mais
sustentável.
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9.5.2 Unidades Mistas
comercia e de serviços no
Para as famíliass que já desenvolviam atividade comerciais
momento do cadastramento, está previsto o atendimento com unidades mistas,
compostas por 2 pavimentos, sendo que na parte superior as famílias irão residir e
no piso inferior permanecerão desenvolvendo
desenvol
sua atividade econômica.
9.6 ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO
9.6.1 Remanejamento
O Planejamento para reassentamento
reass
foi realizado para não haver a
necessidade de remanejamento provisório, contudo, se houver imprevistos no
decorrer da evolução do processo construtivo,
c
poderá ser necessário promover o
remanejamento temporário de famílias.
9.6.2 Inclusão em Auxílio Moradia Emergencial
O Auxílio Moradia será concedido,
oncedido, em situações pontuais às famílias que se
encontrem em trechos de obra que necessitem
necessitem ser desocupados
desocupa
antes da
finalização das unidades
nidades habitacionais definitivas. Os recursos para pagamento do
benefício, compõem orçamento próprio da Cohab.
As famílias beneficiadas permanecerão recebendo o benefício até o momento
do atendimento com a moradia definitiva.
9.7 AÇÕES DE PÓS REASSENTAMENTO
As ações de pós reassentamento serão implementadas na perspectiva de
criação de vínculos e laços de vizinhança; inserção das famílias em espaços e
equipamentos públicos e comunitários; uso consciente dos recursos ambientais;
ambientais
conhecimento das legislações referentes ao imóvel; e administração da dinâmica e
economia familiar em relação ao financiamento contratado e aos novos custos com
a moradia.
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Implementar estas ações com o alcance necessário e de forma sustentável é,
sem dúvida,
ida, um desafio para o poder local, o que demanda a articulação das
diversas políticas públicas e de diversos setores da sociedade, visando atendimento
integral às famílias e a possibilidade de alcançarem novos padrões de moradia e
qualidade de vida, assim como de manterem estas conquistas, permanecendo na
nova moradia.
9.7.1 Reabilitação
As ações de pós reassentamento pretendem alicerçar a construção de uma
comunidade em que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos e ao bembem
estar social, aprendendo a conviver
conviver com as mudanças que ocorrerão em suas vidas,
a partir da urbanização e das novas moradias, buscando assim, garantir um
ambiente sustentável.
QUADRO 6 – Ações de Reabilitação
Ações
Ações de inclusão
nos serviços

Descrição

Resultados Esperados

Os núcleos regionais realizarão de

Inclusão de 100% das

forma contínua a inclusão nos

famílias nos serviços

serviços e equipamentos públicos

públicos

Identificação e capacitação de
Ações de
fortalecimento
comunitário e de
laços familiares e de
vizinhança

lideranças e grupos representativos

Comunidade fortalecida

em processos de gestão

e engajada na melhoria

comunitária; Busca pelo

de qualidade
quali
de vida;

fortalecimento de vínculos

Laços familiares e

familiares e de vizinhança através

comunitários

de ações visando a interação

fortalecidos;

social;
Divulgação de informações e

Ações de organização
de orçamento familiar

realização de ações focando sobre

Famílias com os

organização e planejamento do

orçamentos mensais
me

orçamento familiar e racionalização

organizados para

dos gastos com moradia;

atender às demandas

Orientação para acesso às tarifas

das novas moradias;

sociais dos serviços públicos;
113

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

Mapeamento de vocações dos
beneficiários e de oportunidades
produtivas do entorno do
empreendimento e região.

Pessoas capacitadas,

Encaminhamento às empreiteiras

com acesso a trabalho e

para contratação de mão de obra

renda, aptas a

Ações de capacitação

local na execução do projeto de

assumirem os

e geração de renda

acordo com a HIMO; aos sistemas

compromissos

de emprego instituídos pelo

financeiros da nova

governo; e aos serviços de núcleos

moradia e da

associativos de produção.

regularização fundiária

Promoção de capacitação para o
trabalho e geração de trabalho e
renda
Pactuadas desde o período de
preparação para reassentamento
com as lideranças, Comissão de
Representantes e comunidade, as
Ações de contenção

ações visam possibilitar a

de novas ocupações

percepção das famílias da
corresponsabilidade na
sustentabilidade do projeto, na
valorização das conquistas e dos
padrões da cidade formal
Acontecerá durante todo o
processo e ao final da etapa de

Monitoramento e
Avaliação

pós-reassentamento, será realizada
uma pesquisa de satisfação junto à
população beneficiária que
subsidiará a avaliação final do
projeto

Áreas que foram
desocupadas, contidas e
com vegetação
regenerada; Famílias
comprometidas com a
sustentabilidade do
projeto, sendo parceiras
na manutenção
m
das
áreas desocupadas
Avaliação e
monitoramento de todo o
processo com
aprimoramento da
execu
execução;
a partir das
lições aprendidas

Fonte: Cohab, 2019.
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9.7.2 Sustentabilidade ambiental
A educação ambiental e patrimonial, visa estimular vivências, que servirão de
base para a adoção de práticas visando a conservação do meio ambiente natural e
construído.
QUADRO 7 – Ações de Educação Ambiental
Ações

Descrição

Resultados Esperados

Difusão de noções sobre higiene, saúde
e doenças individuais e de coletividade;

Adoção de práticas

Educação ambiental e

Divulgação de informações sobre o uso

individuais e coletivas para

sanitária

racional dos recursos naturais, manejo e

preservação do meio

separação de resíduos, preservação e

ambiente

conservação ambiental;
Ações de informação e sensibilização
para adoção de novas práticas de
valorização e adequação da moradia a
partir da urbanização da área; e Ações
Preservação dos
espaços públicos e
ambientais

de informação e sensibilização visando

Espaços públicos e

atitudes sociais ligadas ao zelo, ao bom

ambientais preservados,

funcionamento dos equipamentos

aumentando a qualidade

sociais e comunitários disponibilizados
dis
e

de vida da comunidade

a condutas sociais vinculadas ao novo
morar;
Ações de sensibilização quanto a
preservação do meio ambiente natural;
Acompanhamento das
ampliações das casas

Disponibilização de orientação técnica

Moradias ampliadas e que

para atendimento das normas

atendam as normas

construtivas

construtivas do município

Repasse de informações básicas sobre
manutenção preventiva da moradia e
dos equipamentos coletivos;
Manutenção da moradia

Informações básicas sobre os sistemas
de água, esgoto, coleta de resíduos
sólidos e de aquecimento solar, quando

Moradias com as
manutenções necessárias
realizadas

for o caso, e treinamento para o uso
adequado desses sistemas;
Fonte: Cohab, 2019.
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As ações contidas nos itens 9.3 e 9.7 estão detalhadas no cronograma de
d ações do
Trabalho Social (Anexo A.2
2) e no cronograma das secretarias (Anexo A.3).
A.

A Cohab vivenciou experiências exitosas relacionadas à contratação de mão
de obra dos próprios
óprios beneficiários para a construção de unidades habitacionais,
permitindo gerar empregos locais e assim fornecer recursos econômicos à
população beneficiada pelos projetos.. Contudo, essas experiências não foram
baseadas necessariamente em uma metodologia
metodologia na abordagem de utilização de alta
a
intensidade de mão de obra - HIMO8, mas sim através de tratativas junto as
empresas construtoras terceirizadas que consideraram interessante a contratação
dos futuros moradores, entendendo que traria uma maior segurança na guarda dos
materiais e equipamentos, o interesse pessoal do contratado na boa execução da
obra e sobretudo a injeção de recursos financeiros na comunidade.
Estas contratações ocorreram especialmente em projetos do Programa de
Aceleramento do Crescimento
Cresciment – PAC. Alguns empreendimentos que tiveram
preferência pela contratação de moradores foram: Moradias União Ferroviária, Sitio
IV e VI, Moradias Irati, Moradias Monteiro Lobato-PSH
Lobato
e Parolin.
Considerando as experiências anteriores que contribuíram substancialmente
substan
para a geração e renda nas comunidades, realizaremos de forma estruturada ações
com intuito de capacitação e contratação dos moradores na execução das obras do
Projeto.
Inicialmente será realizado através de questionário o levantamento de
potencialidades
ialidades e interesse com foco na coleta de dados dos moradores que
possuem interesse e experiência na área da construção civil e daqueles que
possuem interesse, mas não possuem conhecimento na área.
Portanto, a segunda etapa será de desenvolvimento de capacitações,
cap
com
base no levantamento realizado serão ofertados cursos que promovam as
habilidades e competências necessárias para as atividades da construção civil.
Neste processo será realizado incentivo às mulheres para participarem dos cursos,
principalmente
ente os que serão desenvolvidos para os serviços de finalização e
acabamento de obras, como o de azulejista, pintura e elétrica.
A partir do levantamento
evantamento de potencialidades e interesse e do desenvolvimento
8

HIMO - Haute Intensité de Main d'Oeuvre - refere-se à utilização de Alta Intensidade de Mão de
Obra IM
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de capacitações
apacitações será realizado a articulação com as
as empresas construtoras, para a
absorção dos moradores da comunidade que já possuem experiência na área e dos
que foram capacitados para a execução das obras tanto de infraestrutura quanto da
construção das unidades habitacionais.
Realizaremos durante todo este processo a avaliação e monitoramento dos
impactos referente ao desenvolvimento econômico e apropriação dos bens e
serviços pelos moradores e comunidade a partir da perspectiva da participação na
execução física do projeto.
10 COMUNICAÇÃO
OMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃ SOCIAL
10.1 ESTRATÉGIAS DE PARTICIPAÇÃO
A Portaria nº464/2018
nº464
dispõe
e sobre a participação da
d comunidade na
implementação de Programas voltados à Habitação de Interesse Social, e traz
t
como
premissa a promoção da participação social.
Em consonância com o objetivo geral, os específicos trazem a promoção da
participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação, manutenção
e acompanhamento dos bens e serviços previstos na intervenção, a fim de adequáadequá
los às necessidades e à realidade local e estimular
estimular a plena apropriação pelas
famílias beneficiárias, fomentando os processos de liderança, a organização e a
mobilização comunitárias, contribuindo para a gestão democrática e participativa dos
processos implantados.
Outro item de destaque é o diálogo entre os beneficiários e o poder público
local, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o
direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao atendimento
das necessidades e potencialidades dos beneficiários; a articulação
a
com
movimentos sociais, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervenção, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes de
democratização e de participação; o incentivo a constituição de organizações
representativass dos beneficiários e fortalecer as já existentes, bem como a gestão
de ações sociais associadas à execução das obras e dos reassentamentos, quando
houver.
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Como forma de participação a população conta também com os Conselhos de
Direitos, compostos de forma paritária entre Poder Público e Sociedade Civil. Os
Conselhos são espaços de participação da comunidade na implementação e
avaliação das Políticas desenvolvidas pelo Município. Como exemplos destacam-se
destacam
os Conselhos de Assistência Social, Saúde, Idoso, Criança
Criança e Adolescente e
Conselho Escolar.
10.2 CONSULTAS FORMAIS À POPULAÇÃO ENVOLVIDA
Considerando, a importância da participação dos beneficiários nos processos
de decisão, implantação, manutenção e acompanhamento das ações, com intuito de
adaptá-las às demandas
andas e o contexto local estão previstos neste PAR momentos
estratégicos para validação das ações realizadas, visando a promoção da gestão
das ações sociais, incluindo o acompanhamento, a negociação das interferências
ocorridas ao longo da sua execução, bem
bem como preparar e acompanhar a
comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos
vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do
processo, contribuindo para sua implementação.
Sendo assim serão realizadas
realizadas reuniões para informação e consulta junto à
comunidade, antes do início de cada etapa de obra, visando criar estratégias e
definições conjuntas quanto aos impactos da obra nos trechos atingidos em
determinada etapa e para o reassentamento das famílias.
famíli

10.3 CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE REPRESENTANTES – CRE
Levando em consideração um dos Eixos deste PAR - Mobilização,
organização e fortalecimento social – que prevê processos de informação,
mobilização, organização e capacitação da população beneficiária visando
vi
promover
a autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das organizações
existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e
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novos canais de participação e controle social, será instituída uma Comissão de
Representantes.
A Comissão tem por finalidade:
• Participar ativamente de todo o Projeto de Regularização, contribuindo para o
cumprimento dos objetivos do Programa frente garantindo melhoria efetiva da
qualidade de vida das famílias e uma casa com qualidade.
qua
• Informar à comunidade sobre o andamento do processo e apresentar as questões
da comunidade quanto à execução do Projeto.
• Incentivar a participação das famílias nas ações do Trabalho Social.
Social
• Mobilizar a comunidade para a correta utilização e conservação
conservação das melhorias e
equipamentos implantados.
• Acompanhar o desenvolvimento do Cronograma de Obras, incluindo visitas ao
canteiro de obras, reuniões com equipe da Cohab,, IPPUC e construtora.
• Monitorar as ocorrências dos impactos dos efeitos climáticos junto
junt a equipe
técnica do projeto;
A instituição
tuição da CRE será realizada através de assembleia convocada pelo
pel
Poder Público para que tenha respaldo legal, em que serão definidos seus
representantes. Serão destacados 10 representantes das várias localidades da
ocupação, para que toda a comunidade seja representada.
10.4 PROMOÇÃO DE ESPAÇOS PARTICIPATIVOS
Em sua metodologia o Trabalho Social traz diferentes espaços de
participação, tais como:
Plantão Social
O plantão social é um instrumento de trabalho caracterizado
caracterizad pelo atendimento
às pessoas beneficiárias do projeto que se configura como um espaço de
comunicação e divulgação de informações, bem como de orientações individuais
referentes ao projeto e ao Trabalho Social.. Ainda neste espaço é possível dirimir
dúvidas e resolver casos que dizem respeito a situações individuais. Conforme
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demandas apresentadas neste acompanhamento, o técnico social realizará o
encaminhamento para ass demais secretarias quando for o caso.
Desde
esde agosto de 2018, tem sido realizado semanalmente
semanalmen o Plantão Social
para atendimento das famílias da Vila 29 de Outubro. Nestes doze meses, já foram
realizados mais de
e 480 atendimentos aos moradores nesse espaço, as principais
demandas trazidas pela comunidade foram:
• Moradores não identificados pela equipe
equ
da Cohab no momento do primeiro
mapeamento, realizado em 2017, devido à ausência da família na ocasião, que
solicitam inclusão do cadastro;
• Situações em que houve troca entre famílias, alterando o titular identificado
inicialmente pela equipe da Cohab;
• Novos moradores informando a compra de posse na área após o cadastramento,
gerando a necessidade de identificação das novas famílias;
• Atualização de dados cadastrais, tais como alteração de informações, inclusão ou
retirada de dependentes;
• Dúvidas sobre o PGRC – Curitiba;
Quando da implantação do Escritório Local, descrito no item 8.1, deste
documento, o plantão social será realizado diariamente neste espaço. A equipe
técnica será multidisciplinar constituída por assistentes sociais,, técnicos
técn
ambientais,
arquitetos,
rquitetos, agentes administrativos, advogados e engenheiros.
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IMAGEM 25 - Plantão Social

Fonte: Cohab, 2019.

Reunião
Caracteriza-se com espaço de discussão entre pessoas convocadas pelo
poder público para tratar
ratar de assuntos específicos ou realizar alguma atividade com
vistas ao repasse de informações, orientações e planejamento, buscando convergir
para interesses comuns. As reuniões previstas neste projeto serão realizadas de
acordo com o cronograma e com o objetivo da ação, em equipamento público ou
espaço adequado na própria comunidade.
comunidade
No desenvolvimento do Trabalho Social poderão ocorrer reuniões não
planejadas inicialmente, caso a equipe considere necessário para atingir o objetivo
proposto.
IMAGEM 26 - Reuniões

Fonte: Cohab, 2019.
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Oficina
Atividade estratégica dirigida a um grupo de pessoas que propicia a
construção de um determinado conhecimento, materializando-se
materializando se em algum produto,
onde as temáticas são explanadas e depois
depois exercitadas através de atividade
relacionadas ao tema. É uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva
através da troca de saberes.
Neste projeto há propostas de diversas oficinas com público alvo, temáticas e
faixas etárias específicas, sendo
sendo ideal a realização com grupos de até 40 pessoas.
Contudo, no decorrer do projeto, esse número poderá ser alterado e a atividade
reprogramada a partir de avaliação conjunta dos atores, visando o alcance dos
resultados esperados. A duração média das oficinas
oficinas será de duas horas
consecutivas.
IMAGEM 27 - Oficinas

Fonte: Cohab, 2019.

Mobilização
Consiste em motivar a população alvo do projeto, por meio de visitas
domiciliares, entrega de material informativo, reuniões, entre outras estratégias, a
participar das ações propostas no projeto de forma reflexiva e com entendimento da
importância das ações para a vivência cotidiana e atingimento dos objetivos da
intervenção.
Dessa forma, para o alcance da efetividade deste projeto e adesão dos
beneficiários nas ações os técnicos sociais e ambientais realizarão a mobilização
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para todas as ações propostas, conforme público alvo, especificidade e objetivo de
cada ação, que incluirá a preparação de material e planejamento de visitas de casa
c
em casa ou reuniões informativas.
Cabe destacar que o técnico social apoiará também na mobilização para as
ações a serem realizadas pelas secretarias municipais e acompanhará o
desenvolvimento destas, da mesma forma que contará com o apoio dos
colaboradores
adores das diversas secretarias, com vistas à integralidade das ações.
IMAGEM 28 - Mobilizações

Fonte: Cohab, 2019.

Visita domiciliar
É uma forma de atenção voltada ao atendimento individual ou familiar,
prestada no domicílio
io que deve ser pautada nos princípios de respeito à privacidade
da família, dialogicidade e protagonismo, tanto no que diz respeito à receptividade
quanto à disponibilidade para responder perguntas especificas.
Neste projeto, as visitas domiciliares foram propostas para que o técnico
social e ambiental possa reforçar os conteúdos trabalhados em palestras e oficinas,
como por exemplo, abordagem quanto às normas de convivência, e para atender
demandas individuais apresentadas nos plantões socioambientais. Ainda,
Ai
será um
dos instrumentos utilizados para mobilização das famílias para demais ações,
atingimento daquelas que não compareceram em outras atividades, ou seja,
seja as
famílias que não participaram de palestras e oficinas receberão a visita do técnico
para terem
erem acesso às informações e conteúdos trabalhados.
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IMAGEM 29 - Visitas Domiciliares

Fonte: Cohab, 2019.

Palestra
Instrumento que consiste na exposição oral ou audiovisual acerca de um
determinado assunto, dirigida a um grupo de pessoas e, em alguns casos, seguida
de debates. É usada para transmitir informações a um grupo maior de pessoas,
tendo à frente alguém especializado na área.
Para realização das palestras, a equipe técnica do projeto necessitará realizar
etapas tais quais: elaboração de convites, mobilização das famílias, planejamento,
articulação com coordenação social e com parceiros envolvidos, organização do
espaço físico, desenvolvimento da ação e avaliação da ação. A média de duração
das palestras será de uma a duas horas consecutivas.
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IMAGEM 30 - Palestras

Fonte: Cohab, 2019.

Pesquisa
Conjunto de ações e procedimento reflexivo que permitem descobrir novos
fatos ou dados sobre uma determinada área. No caso deste projeto,
projeto a pesquisa a
ser realizada servirá para adquirir um maior conhecimento sobre a dinâmica das
famílias, a fim de subsidiar as ações que necessitem das informações que serão
obtidas. Para tanto, o técnico realizará visita domiciliar para aplicar a pesquisa de
inclusão nos serviços.
Os procedimentos necessários para aplicação de pesquisa são: preparação
de informativo, mobilização das famílias, preparação do material, incluindo o
formulário de pesquisa, aplicação, sistematização dos dados e interface junto à
coordenação para apresentação do resultado obtido.
No caso de identificação de pessoas não incluídas nos serviços da região
como, educação, saúde, assistência social, entre outros, a coordenação social
procederá com o encaminhamento das famílias à respectiva
respectiva política e fará a
articulação visando à inclusão necessária, conforme critérios da política.
Após o período de acompanhamento de pós-ocupação,
pós ocupação, a equipe social
realizará a Pesquisa de Satisfação Final, prevista no cronograma de ação, cujo
objetivo é coletar
tar dados a fim de subsidiar a avaliação da intervenção e a construção
de um Relatório Final que apresentará uma análise crítica do trabalho realizado.
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IMAGEM 31 - Pesquisas

Fonte: Cohab, 2019.

10.5 MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO
Serão
rão desenvolvidos diversos processos de mobilização, articulação e
participação para
a informar a comunidade sobre os aspectos relacionados a proposta
de intervenção, suas implicações socioambientais e sua importância econômica,
buscando, ao mesmo tempo, o envolvimento das famílias nas etapas e ações do
empreendimento, nas suas diversas fases,
fases, estabelecendo uma conexão permanente
entre a Prefeitura e as comunidades impactadas direta e indiretamente, com vistas a
reduzir possíveis conflitos e problemas
problema relacionados
nados à implantação do projeto.
Para minimizar os conflitos relacionados diretamente a execução do projeto
estão previstos além dos processos citados, diversos mecanismos de comunicação
e resposta, conforme segue:

•

Implantação de Escritório Local,
L
com Plantão Social permanente para o
atendimento às famílias por equipe multidisciplinar;

•

Telefone de atendimento da Cohab (Alô Cohab – 0800-413233)
413233), através do
qual as famílias poderão acessar informações, agendar horários para atendimento
com a equipe técnica;

•

Telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba (156),
(156) que é o
canal de comunicação entre a população em geral e a Prefeitura de Curitiba para
solicitações de informações e serviços relacionados à administração municipal.
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Além do telefone, o serviço
serviço pode ser acessado pelo portal e pelo chat de
atendimento online;
•

Agência de atendimento da Cohab,, localizado na Regional Tatuquara, o qual
dispõe de infraestrutura
infraestrutu para o atendimento de todas àss situações que envolvam
as famílias da comunidade local e do entorno, com abertura de protocolo e
encaminhamento a equipe técnica do projeto;
projeto

•

Canais de troca de mensagens via celular, os moradores poderão realizar
contato por meio de telefone celular smartphone para troca de mensagens tanto
via aplicativos de comunicação, como por exemplo o Whatsapp,
Whatsapp quanto para o
Serviço de Mensagens Curtas – SMS com a Coordenação Executiva. Da mesma
forma poderão ser enviadas mensagens em lote, para repasse de informações
gerais para a comunidade
munidade;

•

Visita domiciliar consiste em uma visita técnica à família em sua residência,
visando uma abordagem para a resolução da demanda apresentada e prestar as
informações que forem necessárias.
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IMAGEM 32 - Fluxograma dos Canais de Comunicação

Fonte: Cohab, 2019.

Como mecanismos de resposta para demandas recorrentes teremos
estratégias coletivas, para a comunidade em geral ou/e entorno, conforme tabela a
seguir:
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QUADRO 8 - Estratégias Coletivas
Mecanismos de
Respostas

Descrição
escrição dos Mecanismos de Resposta

Público Alvo

Coletivas
Serão produzidos conteúdos e informações
educativas sobre o empreendimento e questões
ambientais, funcionando como canal de informação

“Folders”,

da população acerca do andamento da obra,
obra

cartazes e

devendo ser afixadas em pontos estratégicos: órgão

adesivos

do poder público no município (escolas, postos de
saúde), e locais de grande circulação de pessoas
(igrejas, bares e restaurantes)

Comunidade
do entorno,
escolas,
órgãos
públicos e
população em
geral.

Produção de conteúdo com informações gerais
Material

sobre o empreendimento, seus programas

Comunidade

jornalístico

preliminares para inserção em meios de

em geral

comunicação de circulação local e regional.
Produção de áudios contendo informações sobre
sobre a
Áudios

obra e temas ambientais para serem veiculadas nos

Comunidade

programas de rádio, divulgando o empreendimento

em geral

e esclarecendo dúvidas da população.
Produção de vídeos a partir de conteúdos
informativos e educativos acerca das características
características
Vídeos

socioambientais da região, a importância do
Programa, a serem veiculados nas redes sociais

Comunidade
em geral

e/ou em campanhas publicitárias.
Mensagens em

Envio de mensagens em lote, para repasse de
d

lote via aplicativo

informações gerais para a comunidade, quanto para

Comunidade

de comunicação

divulgação dos materiais jornalísticos, áudios e

geral

ou/e por SMS

vídeos produzidos para o projeto.

Fonte: Cohab, 2019.

10.5.1

Canal de Atenção a Reclamações e Queixas
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Conforme apresentado nos itens anteriores,
anteriores, na execução do projeto estão
previstos diversos mecanismos de comunicação. Contudo, na busca por um
gerenciamento mais assertivo das queixas e reclamações das famílias beneficiarias,
beneficiarias
teremos um canal exclusivo para atenção a estas demandas que terá início no
Escritório Local, em que teremos agentes administrativos preparad
arados para registrar
estas demandas e a resposta virá através da Coordenação Executiva do Trabalho
Social em conjunto com a área técnica e demais Núcleos Regionais. Conforme
fluxograma a seguir:
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IMAGEM 33 – Fluxograma Canal de Atenção a Queixas e Reclamações

Fonte: Cohab, 2019.
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O tempo de resposta dependerá do nível da solicitação, no entanto estima-se
estima
em média um tempo máximo de 22 dias úteis para reposta.
Noss casos em que o requerente não ficar satisfeito com os encaminhamentos
encaminhament
ou solução apresentada, poderá contar com os órgãos públicos que apoiam as
comunidades a exemplo da Defensoria Pública e Ministério Público.
Os dados coletados a partir dos instrumentos
instrument para recebimento de queixas e
reclamações serão reportados trimestralmente a AFD. Os dados comtemplarão os
indicadores disponíveis como quantitativos de reclamações, tempo de resposta e
graus de solução e satisfação.
11 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
11.1 MONITORAMENTO
ITORAMENTO
O monitoramento é um processo sistemático e contínuo, que ocorre durante a
execução do projeto e subsidia a tomada de decisões, permitindo assim, ajustes nos
objetivos e ações. Ele deve ser planejado previamente a execução das ações.
Permitindo a coleta, o armazenamento, a análise e a utilização dos dados e
informações do projeto para realizar o processo de retroalimentação do próprio
projeto em desenvolvimento.
O presente Plano será executado a partir de três fases que serão
desenvolvidas na Vila
la 29 de Outubro, juntamente com as equipes técnicas das
Secretarias Municipais envolvidas, conforme propõe Baptista (2007):
a) Planejamento, que “se realiza a partir de um processo de aproximações, que
tem como centro de interesse a situação delimitada como
como objeto de intervenção9”.
b) Implementação que “significa tomar providências concretas para a
realização de algo planejado10”.
c) Avaliação, que “está presente dialeticamente em todo o processo do
planejamento: quando se inicia a ação planejada, inicia-se
inici se concomitantemente sua
avaliação, independentemente de sua formalização em documentos” 11.

9

BAPTISTA, 2002, p. 27.
BAPTISTA, 2002, p. 103.
11
BAPTISTA, 2002, p. 113.
10
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O monitoramento das atividades do Trabalho Social será realizado por meio
de relatórios trimestrais nos quais será descrita a avaliação das ações realizadas
com base
ase no planejamento apresentado. Os relatórios registrarão
registrar a execução e os
resultados das atividades constantes no projeto aprovado de acordo com a fase a
que se refere, devendo ser justificadas as atividades previstas e não realizadas,
quando for o caso.
A ação de monitoramento terá como foco principal o levantamento das
inconformidades frente ao planejado buscando soluções para as correções
necessárias.
No processo de monitoramento estão previstas também as avaliações iniciais
e de processo. Para Baptista
Baptista (2000 p. 104), a avaliação não é um momento final do
processo, mas deve estar presente em todo o processo de planejamento,
produzindo e reconstruindo o objeto, objetivos e procedimentos. A avaliação é uma
permanente busca em adequar o planejado e o executado
executado à intenção do
planejamento, levando em conta desafios postos, verificando erros e desvios e
propondo meios de corrigi-los;
corrigi los; desta forma a avaliação subsidia decisões de
prosseguimento e reformulação do planejamento.
Conforme a fase de realização dos objetivos
ob
pode-se
se citar os tipos de
avaliação. A Avaliação ex-ante
ex
acontece quando se inicia a elaboração do projeto a
fim de antecipar questões referentes à sua viabilidade, decisão ou não de
implementação, custo etc,
etc, assim como definição de informações que servirão de
base para comparações com a avaliação Ex-post – realizada durante ou após a
execução do projeto e avaliação final.
A Avaliação ex--post ou pós-facto vem complementar a avaliação. As
avaliações de resultados e impactos são consideradas avaliações
avaliaçõe pós-facto, neste
modelo avaliativo busca--se
se compreender a efetividade do projeto, identificar ganhos,
analisar os objetivos a metodologia utilizada e os resultados e impactos obtidos,
sendo este último entendido pelas alterações significativas na vida dos
do sujeitos e
grupo sociais, ou seja, quais impactos a longo prazo foram determinados pela
intervenção realizada.
O diagnóstico inicial realizado na área 29 de Outubro pode ser considerado
como o primeiro processo avaliativo do Trabalho Social,, pois através dele foi
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possível conhecer área de intervenção, elaborar o perfil socioeconômico, e elaborar
os documentos e propostas de trabalho para Vila 29 de Outubro. Como avaliação de
processo podemos citar as avaliações direcionadas como a Pesquisa de satisfação
Inicial,
nicial, que prevê a aplicação de um questionário com as mesmas variáveis da
avaliação de satisfação final para que seja realizada a análise comparativa dos
dados ao final do projeto. Outra forma de avaliação de processo se dá através da
Pesquisa de Inclusão/Adaptação
o/Adaptação em que com as famílias reassentadas no intuito de
avaliar inclusão nos serviços, bem como a adaptação aos novos padrões de
moradia, direcionando ações previstas do Projeto, bem como inclusão de novas
ações, se necessário.
A avaliação deve acompanhar
acompanhar todas as fases de implementação do projeto, a
fim de direcioná-lo
lo para que alcance resultados, de acordo com o planejado.
Desta forma, assegura-se
assegura se que, caso se verifique dificuldades e limites no
processo de trabalho, o sistema de avaliação e monitoramento
monitoramento deverá sugerir
correções, adequações e/ou ajustes.
O processo avaliativo contempla critérios voltados à eficiência, eficácia e
efetividade da ação, ou seja, [...] uma intervenção que se propõe realizar mudanças
efetivas no contexto geral tem que desenvolver
desenvolver formas de ação competentes,
eficientes12, eficazes e efetivas, ante as diferentes dimensões da problemática em
foco (Baptista, 2000, p. 117).
Assim, de modo mais específico, a avaliação é estabelecida em três aspectos
quanto ao seu valor:
Avaliação
o de Eficiência - correlação sobre os efeitos dos programas
(benefícios) e esforços (custos) para obtê-los.
obtê los. Tem o objetivo de obter os melhores
resultados, ao menor custo e ao menor esforço. Esta avaliação se torna
imprescindível quando os custos e resultados
resultados são avaliados quanto aos
desperdícios do dinheiro público tendo em vista ser este escasso e as populações a
serem atendidas pelos programas sociais apresentarem-se
apresentarem se em amplitude.
Avaliação de Eficácia – refere-se
se à avaliação dos instrumentos previstos no
n
processo de implantação ou implementação do programa e aqueles realmente
12

Entende-se,
se, segundo Silva et al(2001, p. 47) eficiência ou rentabilidade econômica a relação
entre os custos despendidos e os resultados do programa; eficácia é o grau em que os objetivos
objetivo e
metas foram alcançados na população beneficiária,num determinado período de tempo e
efetividade é a relação entre resultados e objetivos (medida de impacto).
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empregados. Conforme Barreira, (2000, p. 32) relaciona metas propostas e metas
alcançadas. Incide sobre a proposta e os objetivos, em que medidas estes objetivos
foram alcançados e as razões do sucesso do alcance e dos fracassos.
Nesta avaliação é importante compreender a influência dos eventos não
previstos, pois em algumas situações o projeto atinge todos os seus objetivos, mas
não por méritos do projeto e sim por influências do contexto
contexto que direcionam os
resultados sem estarem totalmente ou parcialmente atrelados ao projeto em
execução.
Avaliação de Efetividade – estabelece o impacto da ação sobre a população
alvo. Analisa-se
se o antes e o depois da intervenção. Questiona-se
Questiona se se a proposta,
pr
os
objetivos e a ação desenvolvida deram respostas adequadas e duradouras no
contexto da intervenção planejada.
11.2 AVALIAÇÃO FINAL
A Avaliação em projetos de habitação de interesse social além do seu objetivo
primordial, também é uma exigência das normativas que regem o Trabalho Social. A
Instrução Normativa 464, de 25 de julho de 2018 que regulamenta o Trabalho Social
em Habitações de Interesse Social a nível nacional, traz que a Avaliação PósPós
Intervenção é a atividade final do instrumento de repasse/financiamento,
repasse/financiamento, devendo
envolver a equipe multidisciplinar das diversas áreas envolvidas - engenharia,
urbanística, fundiária, ambiental e social - devendo mensurar os resultados da
intervenção em relação aos objetivos e metas pactuadas.
No PGRC – Curitiba
Curi
estão previstas contratações externas para realização
da avaliação final, contudo a equipe de Trabalho Social fará uma avaliação na fase
final do período de pós - reassentamento, com a aplicação de Pesquisa de
Satisfação Final, cujo objetivo é de oportunizar
oportunizar aos beneficiários a avaliação do
projeto como um todo, em cada um dos aspectos da intervenção. Essa pesquisa é
realizada com base em três eixos: Moradia e Inserção Urbana, Inclusão Social e
Satisfação do Morador, possibilitando uma avaliação ampla do processo.
A Avaliação do Pós Ocupação por revelará
revelar os resultados imediatos das ações
e grau de satisfação da população beneficiária após conclusão das obras. Neste tipo
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de avaliação (pós ocupação) o mais relevante é detectar o nível de satisfação da
população
ulação beneficiária, se o projeto foi ou não adequado àquela realidade.
Para essa fase seguiremos a estrutura avaliativa da Matriz de indicadores do
governo federal através
vés dos seus 3 Eixos de Intervenção e seus respectivos
descritores de forma objetiva. Cabe
Cabe ressaltar que no documento completo a referida
matriz de pós-ocupação
ocupação traz conceitos de cada um dos eixos, dimensões,
indicadores descritores a fim de apoiar e clarear o processo avaliativo.
IMAGEM 34 - Matriz Avaliativa

Fonte: BRASIL, 2016.

A Aplicação da pesquisa está prevista para acontecer nos últimos meses da
execução do Trabalho Social na Vila e tem como público alvo no mínimo 20% das
famílias, conforme orientação da Matriz que traz esse percentual para projetos com
mais de 200 famílias.
O resultado da pesquisa irá compor o Relatório Final, onde é realizada a
avaliação global do Projeto, com a análise das ações, da utilização dos recursos,
atingimento das metas e objetivos do projeto, avaliando a efetividade, eficiência
efici
e
eficácia da intervenção.
136

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

12 ESTRUTURA OPERATIVA
O presente organograma demonstra a estrutura operativa para a execução do
Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba – Curitiba-PR,
Curitiba
no que se
refere ao escopo de atuação da Cohab. A estrutura é necessária para a
implementação do projeto, sendo previsto o envolvimento de diversas áreas
técnicas, bem como a contratação de empresas terceirizadas através de processo
licitatório (Lei nº 8.666/1993) para
para execução do Trabalho Social e de Engenharia e
Arquitetura:
Assim, temos de forma descritiva a seguinte
seguinte organização institucional:
IMAGEM 35- Estrutura Operativa Cohab

Fonte: Cohab, 2019.

A Presidência da Cohab é responsável pela articulação institucional com as
diversas Secretárias
cretárias do Município e os agentes estaduais e federais.
A Assessoria de Regularização Fundiária terá como finalidade a promoção da
regularização fundiária da área da Vila 29 de Outubro, assim como das áreas
adjacentes contando com aarquitetos efetivos.

137

Prefeitura Municipal de Curitiba
Companhia de Habitação
Popular de Curitiba
Rua Barão do Rio Branco, 45
80010-180 Centro Curitiba PR
Tel.: 41 3221-8100
3221
Fax 41 3221-8072
Cohabct@Cohab.curitiba.pr.gov.br
www.Cohabct.com.br

O Núcleo de Tecnologia da Informação apoiará através de um profissional a
criação de instrumentos de gerenciamento de informações e na qualificação do
banco de dados do Serviço Social.
A Assessoria Jurídica designará um advogado para versar sobre as questões
questõe
legais que vierem a surgir durante a implementação.
A Assessoria de Comunicação designará um jornalista para atuar nas ações
de comunicação do projeto.
Na Diretoria de Relações Comunitária temos a centralização da constituição,
execução, avaliação e monitoramento
monitoramento do Trabalho Social. Para tanto, o
Departamento de Serviço Social, possui uma Coordenação Executiva com
atribuições de gerenciamento do processo como um todo. Sob a responsabilidade
desta Coordenação estão dois assistentes sociais que farão a supervisão
supe
da
execução do Plano de Reassentamento
Reassentamento a ser realizada pela empresa terceirizada
t
que será responsável pela contratação da equipe que exercerá suas atividades
integralmente na área do projeto, composta por seis assistentes sociais, dois
técnicos ambientais e dois técnicos administrativos.
Esta equipe foi proposta a partir da análise da realidade territorial e com o
intuito de alicerçar um trabalho de base, executado de forma tenaz em todas as
etapas. Assim, os assistentes sociais contratados estão referenciados
referenciados em um grupo
médio de 500 pessoas, divididos conforme as etapas do projeto -organização de
reassentamento, pós ocupação e regularização fundiária.
Ainda nessa Diretoria temos o Departamento de Relacionamento com Cliente
e Comunidade, que possui Agências de Atendimento descentralizadas por regionais.
Na Regional Tatuquara há uma Agência de Atendimento que conta com 01 agente
administrativo efetivo para atendimento a todas as demandas dos moradores.
Na

Diretoria

Administrativa

Financeira,

temos

o

Departamento

de

Comercialização e Patrimônio em que se insere o Setor de Comercialização e
Contratos, responsável pela elaboração das minutas, coleta de assinaturas e
registros de contratos, em que teremos três administrativos disponíveis para atuar
no projeto.
Na Diretoria Técnica temos o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o
Departamento de Engenharia. O primeiro é responsável pela tramitação e aprovação
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dos projetos de parcelamentos e loteamento a fim de promover a regularização
fundiária e das áreas
eas que receberão novas unidades habitacionais.
habitacion
Para tanto,
contará com a supervisão
upervisão de um arquiteto
rquiteto (Gerente ou Chefe) e a um arquiteto
efetivo.
fetivo. O Departamento de Engenharia será responsável pelo acompanhamento e
fiscalização das obras, contando com a Supervisão
Sup
de um engenheiro
ngenheiro (Gerente ou
Chefe) e um engenheiro
ngenheiro fiscal.
A estes dois Departamentos estará relacionada uma empresa terceirizada
que atuará com: um arquiteto
a
com vínculo
nculo mais estreito a resolver/encaminhar
demandas de campo; um estagiário de arquitetura
uitetura para dar suporte ao
desenvolvimento dos trabalhos dos dois arquitetos envolvidos no processo; e um
fiscal de obras
bras dedicado ao acompanhamento das obras.
IMAGEM 36 - Fluxograma da Estrutura Operativa de Campo

Fonte: Cohab, 2019.

A equipe de campo atuará diretamente no Escritório Local
ocal e no canal de
atenção de reclamações e queixas, sendo: a coordenação executiva um, assistente
sociais efetivas dois,, engenheiro um e arquiteto um efetivos, estagiários de Serviço
Social e Arquitetura dois,
dois, os profissionais das equipes terceirizadas trezes do
Trabalho Social, da Engenharia e Arquitetura,
Arquitetura, portanto esta equipe contará com
vintes profissionais, sendo que o orçamento previsto consta no Capitulo 13 –
Estimativa de Custo.
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13 ESTIMATIVA
TIVA DE CUSTO
Em relação aos custos para execução das ações previstas no PAR está
previsto o custo total de R$ 15.059.344,38 (quinze milhões, cinquenta e nove mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sendo R$ 2.804.246,58
(dois milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta
e

oito

centavos)

para

custeio

dos

Programas

de

Comunicação

Social,

Reassentamento, Organização Financeira, Educação Ambiental e Patrimonial e PósPós
reassentamento/Reabilitação e R$
R 12.255.097,80 (doze milhões, duzentos e
cinquenta e cinco mil, noventa e sete reais e oitenta centavos) referentes ao custo
de recursos humanos, sendo parte deles recursos próprios da Cohab e parte a ser
contratada para constituição da equipe de referência
referência do projeto, conforme descrito
no capítulo Estrutura Operativa.
Os valores indicados nas Planilhas Orçamentárias com a origem Cohab, referem-se
referem
a recursos próprios, enquanto os valores indicados como PMC, referem-se
referem
aos
valores a serem licitados para contratação
contratação de empresas para o fornecimento dos
materiais, recursos humanos e serviços, durante a vigência do PGRC – Curitiba.
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TABELA 20 - Planilhas Orçamentárias
PROGRAMAS

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

FONTES

FONTES

FONTES

FONTES

FONTES

Cohab

PMC

Cohab

Comunicação Social
2.953,37
Reassentamento
89.820,72 104.041,44 89.820,72
Organização Financeira
1.043,18
Educação Ambiental e
101.362,98
Patrimonial
Pós Reassentamento/
Reabilitação

PMC

Cohab

PMC

2.953,37
342.315,46 89.820,72
1.043,18 2.694,76

Cohab

PMC

2.953,37
343.206,22 89.820,72
1.043,18

Cohab

PMC

2.953,37
342.315,46
315,46 89.820,72
1.043,18

TOTAL
PLANEJADO

2.953,37
342.315,46
1.043,18

14.766,85
1.923.297,64
7.910,66

98.808,98

101.198,63

98.808,98

98.808,98

498988,55

89.820,72

89.820,72

89.820,72

89.820,72

359282,88
2.804.246,58

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Recursos Humanos

FONTES

FONTES

FONTES

FONTES

FONTES

Assistente Social
Técnico Ambiental
Engenheiro
Arquiteto
Jornalista
Técnico em Informática
Advogado
Fiscal de Obras
Estagiário de Serv. Social
Estagiário de Arquitetura
Agente Administrativo
Fonte: Cohab, 2019.

233.579,16 467.158,32
155.719,44
142.596,12 285.596,12
570.384,48 142.596,12
81.581,76
34.376,04
112.460,88
34.376,04
13.277,04
13.277,04
131.232,88 32.808,12

Cohab

PMC/LICIT.

Cohab

PMC/LICIT.

233.579,16 467.158,32
155.719,44
142.596,12 285.596,12
570.384,48 142.596,12
81.581,76
34.376,04
112.460,88
34.376,04
13.277,04
13.277,04
131.232,88 32.808,12

Cohab

PMC

233.579,16 467.158,32
155.719,44
142.596,12 285.596,12
570.384,48 142.596,12
81.581,76
34.376,04
112.460,88
34.376,04
13.277,04
13.277,04
131.232,88 32.808,12

Cohab

PMC/LICIT.

233.579,16 467.158,32
155.719,44
142.596,12 285.596,12
570.384,48 142.596,12
81.581,76
34.376,04
112.460,88
34.376,04
13.277,04
13.277,04
131.232,88 32.808,12

Cohab

TOTAL
PLANEJADO

PMC/LICIT.

233.579,16 467.158,32
155.719,44
142.596,12 285.596,12
570.384,48 142.596,12
81.581,76
34.376,04
112.460,88
34.376,04
13.277,04
13.277,04
131.232,88 32.808,12

3.503.687,40
778.597,20
2.140.961,20
3.564.903,00
407.908,80
171.880,20
562.304,40
171.880,20
66.385,20
66.385,20
820.205,00
12.255.097,80

Programas + Recursos Humanos =

15.059.344,38
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14 CRONOGRAMA GERAL E ANEXOS

CRONOGRAMA GERAL
MACROAÇÕES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PROJETOS
ELABORAÇÃO EISA/PGSA E PAR
DESAPROPRIAÇÕES
APROVAÇÕES (EXCETO PARCELAMENTOS)
LICITAÇÕES
LICITAÇÃO TRABALHO SOCIOAMBIENTAL
APROVAÇÃO – PARCELAMENTOS
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NOVOS
PARCELAMENTOS
AÇÕES DE PRÉ REASSENTAMENTO
AÇÕES DE REASSENTAMENTO
OBRAS: MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
OBRAS: INFRAESTRUTURA URBANA (SISTEMA
VIÁRIO E HABITAÇÃO)
OBRAS: INFRAESTRUTURA SOCIAL –
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
AÇÕES DE REABILITAÇÃO
AÇÕES INTERSETORIAIS E TRANSVERSAIS DOS
NÚCLEOS REGIONAIS
Fonte: Cohab, 2019.
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Anexo A – Cronogramas
Anexo

Título

Descrição do Conteúdo

1

Cronograma do Trabalho Social

Apresenta as ações do Trabalho Social
distribuídas pelos anos e meses de sua
execução

2

Cronogramas de Ações das
da
Secretarias

Apresenta as ações propostas pelas
secretarias distribuídas pelos meses e anos
de sua execução

3

Cronograma de Ações
Socioambientais

Apresenta as ações do trabalho
socioambiental distribuídas pelos meses e
anos de sua execução

Anexo B – Contextualização
ntextualização

1

Contextualização da Atuação das
Fundações e secretarias
Municipais

Apresenta o histórico de atuação das
Fundações secretarias municipais na Vila 29
de Outubro e as propostas de ações para o
projeto

Anexo C – Formulários
Anexo

Título

Descrição do Conteúdo

1

Formulário de Mapeamento

Apresenta o formulário utilizado para
identificação dos imóveis e pessoas na ação
de mapeamento

2

Formulário do Cadastro Único

Apresenta o modelo do formulário do
governo federal utilizado para cadastramento
cadast
das famílias identificadas

3

Formulário Habitacional

Apresenta o formulário habitacional da
Cohab para obtenção de dados
complementares ao Cadastro Único
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