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 I. APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este  documento  é  resultado  da  justificada  preocupação  sentida  pela  equipe 

técnica de profissionais que o elaboraram com relação ao desenrolar do processo de 

reassentamento  da  Comunidade  da  Vila  Chocolatão  que  vem sendo  executado  pelo 

Departamento  de  Habitação  da  Prefeitura  de  Porto  Alegre  (DEMHAB)  com 

financiamento  do  FNHIS  –  Fundo  Nacional  de  Habitação  de  Interesse  Social 

(Ministério das Cidades).

Para a elaboração deste laudo, foi de grande valia o acúmulo de vivências e a 

atuação  comunitária  realizadas  pelo  Grupo de Assessoria  Jurídica Popular  -  GAJUP 

(SAJU -  UFRGS)  e  da  Associação  dos  Geógrafos  Brasileiros  –  Seção  Local  Porto 

Alegre (AGB-PA), que tem auxiliado a Comunidade da Vila Chocolatão a lutar por seus 

direitos,  estimulando  a  autonomia,  organização  comunitária  e  a  assessorando 

juridicamente.

A análise apresentada neste laudo mostra a situação concreta  do processo de 

reassentamento que sofre a Comunidade da Vila Chocolatão, cujos interessados ainda 

não têm garantias de que o novo local será contemplado com a infraestrutura básica para 

atender  as  necessidades  esenciais,  em termos  de  acesso  à  educação,  saúde,  lazer  e, 

assim,  ferindo o  princípio  fundamental  à  dignidade  da  pessoa  humana,  previsto  em 

nossa Constituição Federal, art. 1º, inciso III.

Além disso, este laudo traça uma análise das características sócio-econômicas da 

Comunidade, enfatizando a dinâmica e a estrutura do trabalho de coleta e triagem de 

resíduos sólidos, principal ocupação da População Economicamente Ativa (PEA) dos 

moradores da Vila Chocolatão, de modo a propiciar uma análise do Projeto de Trabalho 

Técnico Social (PTTS)  1 que vem sendo coordenado pelo Departamento de Habitação 

da Prefeitura de Porto Alegre (DEHMAB), junto com demais instituições e parceiros 

contratados, objetivando a identificação se este está desempenhando um papel eficaz de 

preparação da Comunidade para a Geração de Renda, no novo local de moradia.

1 ANEXO 4: Projeto de Trabalho Técnico Social entregue ao  Gajup (via correio eletrônico) no dia 
18/06/2010 pela assistente social do DEMHAB Clarazete Farias mat.67875.5



Este  documento  foi  construído  após  detalhada  pesquisa  obtida  através  de 

trabalho de campo e entrevistas. O principal objetivo é identificar as falhas verificadas 

no processo de reassentamento da Vila Chocolatão que possam constituir verdadeiras 

violações  aos  direitos  dos  moradores  que  ali  residem,  de  modo  que  se  possam 

providenciar  as  medidas  cabíveis  e  melhoria  das  condições  do  assentamento,  em 

construção, a fim de garantir a dignidade e a cidadania das pessoas envolvidas.

2. JUSTIFICATIVA
  

A elaboração desse documento tem como ponto de partida evidências de que a 

Comunidade da Vila Chocolatão não pode ser realocada do local em que vive há mais de 

duas décadas em condições piores do que se encontram atualmente. É fato que alguns 

direitos  fundamentais  já  se  encontram  efetivados  naquela  comunidade,  devendo  os 

mesmos serem mantidos no local de reassentamento. 

Importa destacar que o local para onde à comunidade está sendo reassentada 

deve propiciar que os moradores mantenham a garantia dos direitos fundamentais já 

alcançados  –  educação,  saúde  e  trabalho,  vindo  a  agregar  aqueles  ainda  não 

implementados, tais como o direito à moradia digna, não podendo haver substituição / 

supressão de direitos.

Sobreleva  anotar  que  o  presente  laudo  vem a  evidenciar  a  manifestação  de 

líderes e moradores que sentem como insatisfatória a participação da Comunidade no 

processo de reassentamento no que se refere à execução do Projeto de Trabalho Técnico 

Social  –  PTTS,  apresentado  pelo  DEMHAB,  em  todos  os  seus  eixos  de  atuação 

(Mobilização e Organização Comunitária - MOC, Educação Sanitária Ambiental - ESA 

ou Geração de Trabalho e Renda - GTR) 2, eis que é essencial a horizontalidade em sua 

execução.  Destaque-se  que  o  projeto  tenha  em  vista  o  estímulo,  a  autogestão  e 

capacitação da comunidade, não é, contudo, o que está acontecendo, segundo relato dos 

moradores.

Para  ilustrar  tal  situação,  veja-se  que  o  equipamento  comunitário  mais 

importante como meio de integração e participação de uma comunidade, qual seja, a 

Associação de Moradores, possui fracas garantias formais de construção física para a 

área interna do novo assentamento do Bairro Mário Quintana. Com isso, a comunidade 

não tem definido o seu lugar propício para a constituição de um ambiente de consciência 

2 ANEXO 4: Eixos de atuação explicitado no item 6 do respectivo documento.



democrática,  revelando  uma  dissociação  entre  os  objetivos  previstos  em  relação  à 

execução do PTTS.

Veja-se  que  uma  das  poucas  atividades  relevantes  de  encaminhamentos 

desenvolvidos com vistas à organização comunitária não foi desenvolvida pelos agentes 

executores do processo de reassentamento, mas sim pelo Grupo de Assessoria de Justiça 

Popular –GAJUP- que acompanhou a comunidade no processo de institucionalização da 

Associação de Catadores e da Associação de Recicladores da Vila Chocolatão 3.

Ainda  assim,  evidencia-se  que  as  diretrizes  do  Programa  de  Urbanização  de 

Assentamentos Precários da Secretaria Nacional de Habitação e do Estatuto da Cidade, 

Lei  Federal  n.  10.257, não estão sendo respeitadas  no processo de realocação desta 

comunidade. 

Veja-se que o Estatuto da Cidade (inciso II do art. 2º) impõe a participação direta 

da população no processo de discussão:

Gestão democrática por meio da participação da população 

e  de  associações  representativas  dos  vários  segmentos  da  

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Outra questão que vem justificar a elaboração do presente laudo é o fato de haver 

relevante diferença entre o número de famílias residentes no local - total de 225 - e o 

número  de  famílias  que  serão  realocadas  –  estimadas  em  181,  conforme  PTTS 

apresentado pelo DEMHAB4 - situação esta que causa imensa angústia e preocupação 

dentro  da  comunidade,  posto  que  não  há  informações  precisas  de  quem  serão  os 

contemplados  na  realocação e  nem qual  será  o  destino  daqueles  não contemplados, 

gerando extrema desconfiança e insegurança na comunidade.

Portanto, tem-se que o presente Laudo Técnico Sócio-Econômico visa a elucidar 

as carências e as violações que estão ocorrendo no processo de reassentamento da Vila 

Chocolatão. Para tanto, foi considerada a ocupação em sua forma atual e o quadro de 

transformação futura para a nova área - Bairro Mário Quintana.

3 ANEXO 1 e 2 respectivamente.
4 ANEXO 4: Item três do respectivo documento.



3. DELIMITAÇÕES DAS ÁREAS DE ESTUDO

As áreas analisadas compreendem:

(a) A atual  ocupação  da  Comunidade  da  Vila  Chocolatão  (entre  a  Avenida 
Loureiro da Silva e o parque Maurício Sirotsky Sobrinho) e;

(b)  O terreno  cedido  pela  União  para  o  reassentamento  -  Avenida  Protásio 
Alves, nº 9.099, Bairro Mário Quintana, Município de Porto Alegre.

Figura 1 – Mapas da atual área de ocupação da Comunidade da Vila Chocolatão e da 
futura área de reassentamento.



II. DA COMUNIDADE E O REASSENTAMENTO

4. HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DA 
VILA CHOCOLATÃO

Ao lado dos prédios que fazem parte do centro de decisões e deliberações da 

cidade de Porto Alegre, encontra-se a Vila Chocolatão precisamente entre a Avenida 

Loureiro da Silva e o parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Contudo, paradoxalmente, a 

imponência dos prédios administrativos, a vila denominada Chocolatão, em alusão ao 

prédio da Secretaria da Receita Federal, que possui a forma de uma barra de chocolate, 

destoa da paisagem que ali se encontra.

Gize-se  que  a  precariedade  das  condições  habitacionais  e  sanitárias  do  local 

reflete a indiferença do poder púbico em assegurar os recursos básicos de sobrevivência 

salubre  aos  moradores  da  comunidade,  sendo evidenciada  neste  contraste  a  enorme 

desigualdade presenciada nos grandes centros urbanos.

Data de meados dos anos 80 as primeiras manifestações de ocupação da área, 

sendo uma das primeiras ocupações feitas por pessoas em situação de rua no Brasil. 

Desde então, se vão mais de vinte e cinco anos da presença de pessoas provindas de 

diferentes localidades, tanto da cidade de Porto Alegre e cidades próximas, como de 

outras  regiões  do  estado  e  do  país.  Assim  sendo,  a  comunidade  apresenta  grande 

pluralidade de origens e históricos de vida, apresentando então certas dificuldades em 

configurar sua formação identitária.

Ressalte-se  que  após  inúmeras  experiências  passadas  de  tentativas  de 

organização, a fim de garantir a sustentabilidade e obter a representatividade legal da 

Comunidade,  o  processo  culminou,  no  ano de  2008,  na  consolidação  de  uma nova 

Associação de Moradores da Vila Chocolatão, cujo objetivo é fomentar a tomada de 

consciência  comunitária  quanto  a  sua  identidade,  vocação  e  humanidade  de  seus 

moradores, garantindo voz a Comunidade na participação nas reuniões do Orçamento 

Participativo (OP) e nas audiências do Conselho da Cidade,  buscando a atenção e o 

cumprimento das demandas da mesma quanto à saúde, educação, saneamento, lazer e 

infraestrutura.

Segundo último censo realizado na Comunidade, conforme dados encontrados 

no PTTS, estima-se que residem no local 225 famílias, contabilizando aproximadamente 

732 pessoas, das mais variadas faixas-etárias.



Como forma  de  geração  de  renda,  uma  grande  parcela  dos  moradores  desta 

Comunidade tem na coleta, triagem e comercialização de resíduos sólidos sua forma de 

sustento,  aproveitando-se  da  relativa  vantagem  de  obtenção  desse  material,  em 

decorrência da localização da mesma em região de bastante produção de resíduos, qual 

seja, o centro da cidade. Além disso, constata-se que a Vila Chocolatão, da forma em 

que  está  estabelecida  e  estruturada,  hoje  encontra  facilidade  na  comercialização  do 

produto coletado,  seja devido às relações já consolidadas nos galpões de reciclagem 

dentro da Vila, seja por decorrência com a proximidade do centro da cidade.

Além das relações de comércio privilegiadas  - devido ao tempo de permanência 

da população no local - existem laços afetivos - sociais e culturais - construídos pelos 

moradores com o lugar, já havendo vínculos com as creches e escolas da redondeza, 

frequentadas pelas crianças e jovens da comunidade, bem como, com as unidades de 

saúde, postos, hospitais e emergências da região; havendo também em volta do entorno 

da comunidade espaços de lazer já sedimentados. 

No que se refere à conformidade de saneamento básico na Vila,  em vista da 

omissão do poder público, tem-se que a mesma apresenta más condições ou pode-se 

dizer até mesmo ausência de instalações de redes de esgoto. 

Outro grande problema que enfrenta a comunidade é a constante preocupação 

com incêndios, tendo em vista as precárias condições das instalações de energia elétrica, 

em sua maioria irregulares, ante a pouca atenção dada pelos órgãos públicos que deixa 

de  atender  os  inúmeros  pedidos  dos  moradores  por  um  sistema  regulamentado  de 

iluminação.

É fato que os moradores vivem em precárias condições, todavia em que pese às 

dificuldades  enfrentadas  e  a  precariedade  das  mesmas,  tem-se  que  a  comunidade  já 

conseguiu  assegurar  alguns  direitos  previstos  constitucionalmente,  tais  como  saúde, 

renda, trabalho e educação, cabendo destacar que não é só a moradia que garante uma 

vida digna.

Nessa senda, ressalte-se que grande parte das crianças da Comunidade encontra-

se regularmente matriculadas na rede de ensino, assim como gozam do privilégio do 

fácil  acesso  as  instituições,  bastando  para  algumas  apenas  atravessar  a  rua  e  andar 

poucos metros para chegar ao estabelecimento de ensino.

No que tange ao direito à saúde, a comunidade é atendida pela Unidade de Saúde 

Santa Marta, tendo lá os moradores seu cadastro em que é possível visualizar o histórico 

de cada um, através de seu prontuário de atendimento, o que facilita muitas vezes até o 



diagnóstico do paciente.

Já  em relação  ao  trabalho,  ainda  que  precárias  as  condições  ou  mesmo que 

informais as relações trabalhistas, tem-se que os moradores vêm conseguindo através da 

coleta / reciclagem do lixo - de forma autônoma (catadores / atravessadores) – subsidiar 

o sustento, ainda que mínimo de suas famílias. 

5. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA COMUNIDADE

A exclusão deve ser sempre qualificada, adjetivada, para ser  

tratada  com  mais  rigor,  e  jamais  deve  ser  vista  na 

perspectiva  conservadora  que  faz  uso  do  termo  para  

enfatizar  certos  aspectos  deste  espaço  para  legitimar 

medidas paliativas de ’reinserção’ social, sem questionar as  

condições  de (in)  justiça  social,  (in)  equidade econômica,  

(falta de) autonomia política e reconhecimento cultural dos  

grupos sociais envolvidos. (HAESBERT; 2004).

Nesse  tópico,  hão  de  ser  ressaltados  os  aspectos  inerentes  às  unidades  de 

comércio, triagem, prensagem e pesagem de materiais recicláveis leves (chamados de 

“galpões”)  existentes  na  comunidade  que  servem  como  recurso  alternativo  ao 

desemprego, posto que a comunidade encontra através do trabalho informal sua forma 

de subsistência.

Segundo análise  da  condição  de  informalidade,  de  acordo  com os  dados  do 

Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS; DEMHAB, 2009), visualiza-se a seguinte 

constatação Entre a População em Idade Ativa, 45% declararam trabalhar com coleta e  

triagem de resíduos e 24% estão desempregados ou sem trabalho.5

Todavia, mesmo identificado que a origem principal da renda da comunidade 

seja a reciclagem, em que os moradores atuam de forma independente e sobrevivem da 

condição de catadores, tem-se que o projeto proposto pelo DEMHAB vem revelando 

um distanciamento da realidade, eis que o plano proposto não leva em consideração que 

haverá  uma  drástica  ruptura  na  forma  como  a  comunidade  está  estabelecida 

economicamente. 

Característica esta que dá forma e conteúdo a toda a cultura de produção do 

espaço comunitário, bem como de organização de trabalho interna, de modo que esta 
5 ANEXO 4: Item 3.2. do respectivo documento.



transformação  necessita  ser  duramente  planejada  e  a  comunidade  capacitada  e 

consultada quanto à nova estrutura apresentada, o que, entretanto não vem ocorrendo.

Nunca é demais repisar que o modo de geração de renda no espaço interno que a 

Vila Chocolatão ocupa atualmente é variado estando distribuído da seguinte forma 6: No 

local  funcionam sete  (7)  pequenos  pontos  de  comércio  (bares)  para  suprimento  de 

produtos alimentícios, seis (6) pontos de comercialização e troca de materiais metálicos 

(“ferro-velho”)  e  seis  (6)  unidades  de  comércio,  triagem,  prensagem e  pesagem de 

materiais recicláveis leves (“galpões”).

Assim, veja-se que essas atividades internas de comércio e serviços concentram 

a  maior  proporção  de  renda  gerada  dentro  da Vila  Chocolatão,  base  de sustentação 

econômica de muitas famílias da comunidade, não podendo ser ignorada tal condição. A 

nova  estrutura  contempla  apenas  um  único  galpão  que  deverá  funcionar  na  forma 

associativa, entretanto há de ser considerado que a comunidade não está acostumada a 

trabalhar conjuntamente. 

Nessa senda, importa descrever, ainda que minimamente, como funcionam os 06 

(seis) galpões de reciclagem estabelecidos dentro da comunidade.

Cumpre  destacar  que  um  dos  galpões  é  gerenciado  pela  –  Associação  de 

Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão - ACRVC, que se encontra em processo de 

organização  recente.  Associação  esta  criada  na  comunidade  por  meio  de  processo 

eleitoral  realizado com auxilio  do Grupo de Assessoria  a  Justiça  Popular  -  GAJUP. 

Neste galpão trabalham dez (10) pessoas em regime associativo – característica esta que 

o diferencia dos demais galpões. Outra singularidade deste galpão é o fato que este é o 

único  galpão  que  subsiste  em  decorrência  do  material  reciclável  recebido  do 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DMLU, sendo que nos demais galpões o 

material  provém do trabalho  dos  catadores  da  comunidade  que  atuam no centro  da 

cidade de forma totalmente independente. 

O galpão regulado de titularidade de “N.E.’’7 funciona há dez (10) anos e possui, 

atualmente,  um  único  funcionário  que  trabalha  sem  carteira  assinada.  Sua  função 

consiste em calcular os pesos e valores dos materiais recolhidos pelos catadores, ou seja, 

realiza  a  prensagem e  a  triagem  dos  materiais  trazidos  pelos  catadores,  fazendo  a 

elevação dos fardos para estocagem e segurança dos materiais recebidos. O galpão em 

questão, portanto, atua como intermediário / atravessador perante a comunidade.

6 Dados levantados pelos técnicos da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) em Outubro de 2010.
7 Os nomes dos entrevistados serão abreviados com intuito de desenvolver um trabalho de conduta ética 
adequada e para a preservação da identidade dos cidadãos.



O respectivo galpão é equipado com os seguintes instrumentos de trabalho:

• Um (1) elevador de fardos;

• Uma (1) prensa;

• Uma (1) balança manual;

• E vinte e dois (22) carros de tração humana.

Cumpre  ainda  destacar  que  “N.E”.  possui  também  um  pequeno  ponto  de 

comércio (bar) para suprimento de produtos alimentícios básicos.

O galpão de titularidade de “F.A” funciona há três (3) anos. No local é realizada 

a pesagem, triagem e prensa em fardos dos materiais recicláveis. Importa destacar que o 

proprietário antes de ter seu próprio galpão trabalhou três anos como catador, sendo que 

hoje atua como atravessador.

O respectivo galpão é equipado com os seguintes instrumentos de trabalho:

• Vinte e dois (22) carros de tração humana;

• Uma (1) balança manual;

• E uma (1) prensa enfardadora.

O galpão de propriedade de ‘’C.L.’’ funciona também há dez (10) anos, onde no 

local  trabalham dois  empregados  (de  forma  informal)  agregados  no  espaço  interno 

realizando a pesagem, triagem e prensagem em fardos do material reciclável.

O respectivo galpão é equipado com os seguintes instrumentos de trabalho:

• Vinte (20) carros de tração humana;

• Uma (1) prensa;

• Uma (1) balança manual;

• E uma (1) balança digital.

“C.L”.  ainda  tem  um  ponto  de  comércio  para  suprimento  de  produtos 

alimentícios básicos (bar) dentro da Vila Chocolatão.

O galpão de ‘’B.E.’’ funciona há 3 anos. Chama atenção o fato que atualmente, o 



mesmo, não mora mais na Vila Chocolatão. No local quem lhe auxilia no trabalho são 

seus familiares que fazem pesagem, triagem e prensagem dos materiais recicláveis.

O respectivo galpão é equipado com os seguintes instrumentos de trabalho: 

• Vinte e um (21) carros de tração humana;

• Uma (1) prensa;

• Três (3) balanças manuais;

• E uma (1) balança digital.

O galpão de propriedade de ‘’C.’’ funciona também há dez (10) anos. No local 

trabalha apenas 1 (um) empregado informal que realiza a pesagem, triagem e prensa do 

material reciclável.

O respectivo galpão é equipado com os seguintes instrumentos de trabalho: 

• Dez (10) carros de tração humana;

• Uma (1) prensa;

• E uma (1) balança manual.

Importa  destacar  que  com  exceção  do  galpão  recentemente  instituído  pela 

Associação de Catadores, que depende do material remetido pelo DMLU, tem-se que 

todos os demais galpões estabelecidos no local atuam como atravessadores, sendo que o 

material recebido provém dos catadores que atuam de forma independente recolhendo 

material no centro da cidade.

Outrossim,  tem-se que cada  galpão -  exceto  a  ACRVC -  é  dirigida pelo seu 

respectivo  proprietário  /  atravessador,  o  qual  impõe  sua  margem  de  lucro  sem 

tabelamento  aos  materiais  recicláveis  recolhidos  pelos  catadores,  sendo  levado  em 

consideração  os  preços  praticados  pelos  outros  proprietários  (informais)  de  galpões, 

conforme pode ser observado na declaração do atravessador “C.”: Aqui dentro o preço 

(do quilo de material reciclável) regula nos galpão.

Tem-se ainda que esses mesmos atravessadores constituíram uma relação patrão-

empregado, sem formalização, com alguns dos catadores (não sendo isso uma regra), 

posto  que  estes  utilizam seus  carrinhos,  de  modo que a  concessão  de  utilização  de 

material de sua propriedade possibilita ao catador recolher maior peso e quantidade de 



material reciclável, além de facilitar a realização do trabalho de “puxar” – ou seja, catar 

o material / resíduo solido puxando o carrinho.

Na condição de empregador informal, o atravessador tem, ainda, a vantagem de 

não  estar  submetido  à  jurisdição  trabalhista  quanto  aos  benefícios  sociais  aos  seus 

empregados que, na maioria, são catadores. A dependência dos catadores em relação ao 

atravessador é inevitável, pois o material necessita passar pelo processo de prensagem 

que  molda  em  fardos  os  materiais  triados  destinados  ao  setor  industrial.  Este 

processamento  divide  o  trabalho  entre  o  catador  e  o  reciclador  e  é  possível  apenas 

através de uma prensa, cuja posse é exclusiva do atravessador.

Fluxograma 1- Cadeia da reciclagem (Fonte: Cartilha do MNCR).

Desta feita, é evidente que dentro da Comunidade existente uma microestrutura 

de mercado definida e com regras próprias, não podendo tal fato ser ignorado.



5.1 Considerações em vista do quadro existente

5.1.1 Dos Catadores

Verifica-se que o trabalhador que exerce a atividade de catador - é o primeiro e o 

último vetor na cadeia da reciclagem do lixo  8 - sendo o mais explorado em todo o 

processo. Contudo, tem-se que estes tiram do lixo a sua subsistência, o seu sustento, 

cuja coleta é realizada junto a pessoas conhecidas e parceiros ou através de coleta pelas 

ruas e lixões.

Tem que esse trabalho realizado pelos catadores, além de prover o sustento das 

famílias, é de grande auxilio para toda a sociedade, posto que o trabalho realizado pelos 

catadores auxilia o departamento de limpeza urbana, e que é consabido que este não 

possui condições de coletar os inúmeros quilos de resíduos que se acumulam no centro 

da cidade, ou seja, o trabalho dos catadores e recicladores da Vila Chocolatão é um 

serviço a população, já que esses materiais coletados são reciclados e contribuem para 

que se evite  o consumo de matéria  prima virgem (recursos naturais  não-renováveis) 

além da economia com coleta e disposição final.

5.1.2 Dos Atravessadores

Considerando o poder aquisitivo dos atravessadores incluídos no levantamento, 

por ser pertinente cabe trazer à baila os valores dos instrumentos de trabalho usados / 

semi-novos adquiridos em seu valor de mercado pelos detentores de galpões que durante 

sua trajetória  fizeram investimentos básicos  em meios  de produção para o essencial 

funcionamento de suas atividades. Tem-se deste modo que:

• Um elevador de fardos semi-novo com capacidade de carga de 500 kg, 

utilizado para a estocagem dos materiais  após a prensagem custa  em 

média R$ 3.500,00.

• Uma prensa enfardadora hidráulica semi-nova para 100 t está avaliada 

no mercado em aproximadamente R$ 7.000,00.

• Uma balança manual semi-nova com capacidade para 500 kg tem custo 

médio de R$ 1.500,00.

• Uma balança digital semi-nova com capacidade de carga de 150 kg gira 

8 Conforme Fluxograma 1.



em torno de R$ 800,00.

• Os carros de tração humana, considerando os custos para sua confecção, 

posto que são construídos por soldadores, da própria Vila Chocolatão, 

mediante  fornecimento  do  material  adquirido  usualmente  nos  ferros-

velho internos, custa em torno de R$ 300,00 o carro. Considerando o 

levantamento  de  que  os  galpões  têm  aproximadamente  20  carros, 

consistiria num investimento de R$ 6.000,00.

Tabela 1- Meios de produção dos galpões da Vila Chocolatão (Fonte: Equipe Técnica 

Responsável; entrevistas efetuadas em Outubro de 2010).9

Atravessador Carros Prensas Balanças Elevadores Tempo 

funcionamento

Investimento 

estimado
“N.E.” 22 1 1 manual 1 10 anos R$ 18.600

“F.A.” 23 1 1 manual 0 3 anos R$ 15.400

“C.L” 20 1 1manual +

1 Digital

0 10 anos R$ 15.300

“C.” 10 1 1 manual 0 10 anos R$ 11.500

“B.E.” 21 1 3 manual +

1 digital

0 3 anos R$ 17.200

ACRVC

(Associação)

0* 1 1 manual +

1 digital

0 1 mês R$ 9.300

Assim, a função de atravessador oferece maior estabilidade financeira a quem o 

exerce,  sendo  que  esses  se  enquadram  numa  situação  de  “inclusão  precária” 

(HAESBAERT;  2004),  como  entes  que  têm  possibilidade  de  acesso  aos  bens  de 

consumo, mas preferem continuar a trabalhar e viver na irregularidade por aproximação 

e identidade com o seu lugar.

Essa condição fica explicitada no testemunho do atravessador “F.A.”, onde segundo 

ele: Lá é desemprego (no reassentamento), aqui eu tenho meu capital... Tem gente que 

chegou aqui só com as roupa do corpo e se ergueram em cima dos pequeno galpão da 

Chocolatão.

9 ANEXO 3: Questionário utilizado.



 5.1.3 Da nova sistemática de renda proposta pelo Projeto de Trabalho Técnico 

Social (PTTS) 

Segundo o projeto de reassentamento, há a previsão de um galpão de reciclagem 

com  área  de  1038,69  m²  e  capacidade  de  trabalho  estimada  para  atender  sessenta 

trabalhadores por turno divididos em até quatro periodos de trabalho. No entanto, em 

decisão  recente,  contradizendo  o  compromisso  afirmado  anteriormente  pelos 

elaboradores  do PTTS,  tem-se que esse único galpão abarcará apenas quarenta  (40) 

trabalhadores, dessa maneira excluindo a maioria dos moradores da comunidade, já que 

a base da geração de renda da Vila Chocolatão é formada maciçamente por catadores, 

evidenciando a fragilidade com que a autonomia e a geração de renda da comunidade é 

tratada na aplicação do processo de reassentamento.

Figura 2 – Planta do Projeto de Reassentamento. (Fonte: DEMHAB).

A previsão de um único galpão no reassentamento no Bairro Mário Quintana 

deve trazer mudanças profundas na organização de trabalho, posto que a comunidade no 

regime  atual  possui  sistema  totalmente  diferente  em  termos  de  distribuição  e 

empoderamento, conforme já evidenciado.

O quadro  abaixo  explicita  a  forma  de  relação  de  trabalho  e  estruturação  da 

comunidade na Vila Chocolatão:



Fluxograma 2 – Transição relação de trabalho e estruturação da geração de renda da 

Vila Chocolatão. (Fonte: Equipe técnica da AGB-PA, Novembro de 2010).



Nesse esquema de  transição do sistema territorial comunitário temos o quadro 

atual de territorialidade fragmentada da Vila Chocolatão em uma organização informal 

desse território, permeado por relações de poder existentes entre os atravessadores em 

seus respectivos galpões, incluindo a ACRVC. Esses atravessadores têm estabelecido a 

exploração  do  trabalho,  o  aliciamento e  a  falta  de  coesão  na  sua  ligação  com os 

catadores. O processo de reassentamento deve ser um trabalho de preparação e suporte 

para  efetivar  uma  adaptação  para  um  ambiente  de  produção  formal  em  regime 

associativo,  introduzido no setor terciário  da produção,  que venha a  proporcionar  a 

autonomia  aos  trabalhadores  da  Associação  de  Catadores  e  Recicladores  da  Vila  

Chocolatão(ACRVC) no  novo galpão  único  do  Bairro  Mário  Quintana.  Nesse  novo 

ambiente, os trabalhadores da reciclagem deverão ter um saber-fazer que possa lidar 

com a  mediação de  poder,  os  marcos  legais,  a divisão  igual  da  renda  conseguidos 

através  da organização  coletiva  e  da participação  proporcional  nas  decisões  que 

corresponda  ao  regime  de autogestão  (previsto  na  metodologia  do  PTTS).  Uma 

preparação  competente  pode  vir  a  gerar  sentidos  de  pertencimento e  de  identidade, 

podendo os trabalhadores, se apropriarem do novo galpão e chamá-lo de seu. Quando 

isso  for  realizado  a  ACRVC  terá  condições  organizativas  para  exigir  a  quantidade 

necessária de materiais recicláveis para a sustentabilidade do principal meio de geração 

de renda da Comunidade Vila Chocolatão.      

           Em que pese o novo espaço vá incentivar a forma associativa, eliminando a 

função dos atravessadores, tem-se que haverá grande dificuldade de uso e adaptação ao 

novo  sistema  de  trabalho,  uma  vez  que  não  faz  parte  da  rotina  da  comunidade  a 

estruturação em forma de trabalho associativo,  barreira  esta  que deve ser prevista  e 

superada, pois do contrário não será efetivada a geração de renda, existindo extremo 

risco de novo refúgio dessa população na informalidade,  posto que assim que estão 

acostumados a trabalhar.

Importa  ainda  salientar  que  haverá  uma  drástica  modificação  na  forma  de 

estruturação que passará de produção informal de uma territorialidade fragmentada para 

um quadro formalizado, em regime associativo. Quadro este que irá desfazer as bases de 

orientação do modo de trabalho com o qual a comunidade está acostumada, sendo que 

nesse novo processo de realocação e distribuição do espaço e do trabalho – quem era até 

então catador passará a condição de reciclador e, para tanto, deve haver um trabalho de 



capacitação junto ao mesmo direcionado para um saber-fazer congruente com a nova 

realidade, com vistas a enfrentar as dificuldades futuras decorrentes a nova forma de 

estruturação e trabalho.

Ressalte-se que o PPTS10 não desconhece tal condição, conforme segue:

“Entendemos que as características desta comunidade (que 

sobrevive da catação e triagem de resíduos, que se situa na 

região central da cidade próxima a equipamentos públicos e  

com alto grau de vulnerabilidade) são a fonte de maior foco 

de resistência da comunidade da Vila do Chocolatão para a  

aceitação  da  sua  transferência  para  o  novo  local  de  

moradia.  Nesta  direção  os  técnicos  sociais  reconhecem 

como  fundamental  o  trabalho  intersecretarias,  buscando 

integrar  esta  comunidade  nas  diferentes  políticas  sociais  

desenvolvidas  na  região.  Iniciativas  semelhantes  já  

ocorreram, onde parcerias entre diferentes órgãos públicos e  

iniciativa  privada  foram objetos  de  projetos  parcialmente 

executados. (Projeto de Trabalho Técnico Social; DEMHAB,  

2009).

Contudo,  até  o  presente  momento  não  se  verifica  iniciativas  com  vistas  a 

fortalecer  os  laços  de  coesão  e  formação  comunitárias,  uma  vez  que  não  são 

desenvolvidos trabalhos de conscientização e capacitação da comunidade nas questões 

mais fundamentais referentes às mudanças em seu espaço de ocupação. Ademais, até o 

presente  momento  a  comunidade  desconhece  como e  por  quem será gerido  o novo 

espaço (único galpão no reassentamento), visto que trabalhos nesse sentido não estão 

sendo desenvolvidos.

Veja-se que uma das poucas atividades e encaminhamento desenvolvidas com 

vista  a  organização  comunitária  não  foi  desenvolvida  pelos  agentes  executores  do 

processo de reassentamento e sim pelo Grupo de Assessoria à Justiça Popular - GAJUP 

que acompanhou a comunidade no processo de institucionalização da Associação de 

Catadores e Recicladores11 da Vila Chocolatão.

10 ANEXO 4: Item 4 do respectivo documento.
11 ANEXO 6: Fotos da eleição da Associação de Catadores da Vila Chocolatão em 09/10/2010.



Todavia, não olvidemos que um dos objetivos do Projeto de Trabalho Técnico 

Social (PTTS; DEMHAB, 2009) 12, é exatamente Organizar os moradores interessados 

sob forma de Associação ou Cooperativa inserindo-os no programa da coleta seletiva  

do  DMLU (Projeto  de  Trabalho  Técnico-Social  /  PTTS;  DEMHAB), contudo  ações 

nesse  sentido  não  vem  sendo  desenvolvidas  de  formar  a  capacitar  e  emancipar  a 

Comunidade, posto que quando há ações previstas são pacotes prontos apresentados a 

Comunidade sem que haja uma efetiva participação da mesma, para aferir tal situação 

basta um passar de olhos no cronograma do PPTS em que se vê muitas reuniões de 

apresentação  de  projetos  e  socialização  de  informações13,  inexistindo,  no  entanto 

reuniões de participação da comunidade /  audiências  públicas,  conforme preceitua o 

Estatuto da Cidade que impõe a gestão democrática e participação comunitária.

Sobreleva destacar que a falta de consciência interna da comunidade e a falta de 

capacitação comunitária acarretarão com certeza em óbices no processo de reinserção 

social e de direito à cidadania.

É fato a necessidade de mobilização e capacitação comunitária antes do efetivo 

reassentamento com vistas a enfrentar e evitar problemas futuros que com certeza virão. 

Faz-se necessário ações com vistas a sanar/ superar dificuldades que consabidamente 

virão, para ilustrar transcrevemos tal situação usamos um trecho de entrevista efetuada 

no galpão de reciclagem da Avenida Cavalhada - zona sul de Porto Alegre. Galpão este 

que acolheu os moradores da comunidade da Vila Cai-Cai que foi reassentada no local, 

posto  que  as  características  da  comunidade  em  muito  se  assemelhavam  à  Vila 

Chocolatão,  pois  também tinham a  reciclagem como sua maior  fonte  de renda.  Em 

trecho da entrevista acostada o reciclador “A.L.” revela as dificuldades enfrentadas nos 

primeiros meses de trabalho no novo galpão:

Nós aqui primeiro tivemos que ter muita experiência, muito 

tempo pra poder conversar, organizar os grupos, fazer com 

que todo mundo fosse um grupo só. O primeiro mês inteiro  

de  trabalho,  só  pra  se  ter  uma  ideia,  deu  27  reais...  O 

problema  é  quando  tá  todo  mundo  num  mesmo  grupo  e 

numa associação. A questão da relação que tem entre um 

atravessador  que  tem  determinados  catadores  e  outro 

12 ANEXO 4: Item 5.2 do respectivo documento.
13 ANEXO 4: Item 6.1.1 do respectivo documento.



atravessador  que  (também)  tem  determinados  catadores,  

como  é  que  vai  todos  esses  viver  dentro  de  um  mesmo  

prédio, de um mesmo local? Daí a prefeitura coloca a ideia  

de  fazer  turno  de  trabalho,  só  que  como  é  que  tu  vai  

identificar qual é o teu material e qual que é o do outro? 

Como é que tu vai identificar que vai botar os teus fardos  

aqui e que amanhã eles não vão tá num outro lugar?

De mesmo modo se manifesta outro reciclador, “C.E.”:

Foi difícil fazer com que as pessoas entendessem que tinha 

que pegar o dinheiro todo e dividir igual pra todos, que eles 

tinham que aprender a dividir as coisas com os outros.

Assim, verifica-se que a comunidade possuiu grande dificuldade de adaptação no 

novo  local  uma  vez  que  não  foi  capacitada  anteriormente  para  enfrentar  a  nova 

condição. Desta feita, repise-se ser preocupante a falta de mobilização e capacitação 

comunitária, eis que tais fatores podem contribuir para que não seja efetivada a geração 

de renda e consistindo em risco de novo refúgio dessa população, em outro local, posto 

que acostumados a trabalhar na informalidade e de forma individual.

Insta, portanto de extrema importância que antes do processo de reassentamento 

da comunidade sejam desenvolvidas ações com vistas a possibilitar o fortalecimento dos 

laços de correlação e de pertencimento através do trabalho em comum na reciclagem do 

lixo.

Outro fato que é de extrema preocupação é que o novo local possuirá apenas um 

único galpão que ficará atrelado unicamente, por intermédio de contrato, ao DMLU pelo 

período de apenas dois anos o que é extremamente preocupante, visto que bastaria uma 

rescisão contratual ou uma greve destes que fosse, para ocasionar o verdadeiro caos na 

comunidade, vez que não há, até o presente momento indícios de situações alternativas 

de subsistência, o que por sua vez traz enormes indagações quanto a real viabilização de 

sustentação econômica.  Sobrevém anotar que atualmente ainda que explorados pelos 

atravessadores que mantém galpões na comunidade a mesma possui uma estabilidade 

financeira, ainda que na condição de catadores, posto que coletam resíduos diretamente 

e  livremente  no  centro  da  cidade;  alternativa  esta  que  não  será  mais  factível  a 



comunidade posto que esta será reassentada a 10km de onde provinha sua renda - centro 

da cidade.

Figura 3 – Distância entre a atual localização da Vila Chocolatão e a área de reassentamento.

Essa preocupação quanto à sustentabilidade fica explicitada no testemunho do 

proprietário de um galpão “F.A.” que dispõe:

Lá é desemprego (no reassentamento), aqui eu tenho meu capital...  

Tem  gente  que  chegou  aqui  só  com  as  roupa  do  corpo  e  se  

ergueram em cima dos pequeno galpão da Chocolatão.

Ainda que louvável o eixo GTR - Geração de Trabalho e Renda - do PTTS que: 

pretende propor alternativas de subsistência para a população da Vila do Chocolatão,  

tanto através de cursos de capacitação profissional, quanto de parcerias com entidades  

governamentais  e  não-governamentais,  de  modo  a  oportunizar  novas  formas 

laborativas  às  famílias  atendidas  neste  projeto  (PTTS;  2009)  tem-se  que  as  ações 

previstas  -  cursos  disponibilizados  :   “Confecção  de  objetos  com  garrafas  PET”,  

“Cestaria  para  confecção  de  materiais  de  decoração”,  “Curso  de  papel  machê”,  

“Decopagem  de  vidro”,  “Customização  de  roupas”,  “Confecção  de  fraldas  

descartáveis”,  “Recarga  de  cartuchos  de  impressoras”,  “Reciclagem  artesanal  de 

papéis”, “Reaproveitamento de tecidos”, não proporcionam atuação direcionada para o 

saber-fazer da organização do trabalho coletivo no novo galpão, somado ao fato de que 

sequer há informações seguras por parte dos moradores de como funcionará o galpão e 

quem irá trabalhar no local, ou ainda, sobre quem irá gerenciá-lo.

Ademais,  é  de  fundamental  importância  que  os  catadores  informais  dos 

pequenos galpões da Vila Chocolatão, antes da efetiva realocação, devem estar aptos e 

cientes do que consiste a transformação em recicladores formais,  vez que a falta de 

consciência por parte da comunidade pode ocasionar problemas como os que já foram 

constatados junto a outras experiências de reassentamento vividas, conforme se observa 

no relato que segue:

Eles  simplesmente  disseram  que  tinha  trinta  e  seis  (36)  

vagas de trabalho e a gente teve que aprender por conta,  



mas aí a gente fez um cursinho, pra gente pegar e ver como  

é que é trabalhar. Só que o cursinho por si é só um curso, ele  

não vai valer pros verdadeiros problemas que vão ter depois.  

Classificar material todo mundo consegue. O problema não 

é esse, o problema é quando a gente vai ter um acordo (em 

regime associativo).14

No mesmo sentido relata ainda outro morador reassentado na Vila Cavalhada - 

“C.E”:

Eles entregaram pra nós em média de dois anos depois que 

a  gente  tava  aqui  e  foi  uma  dificuldade  também a  gente  

trabalhar  todo  mundo junto.  Trabalhar  no  grande  grupo,  

essa  foi  a  maior  dificuldade.  Todo  mundo  aprendeu  a 

trabalhar sozinho, individual.

As demandas precisam ser objetivadas pelos cursos do eixo GTR - Geração de 

Trabalho e Renda – de modo a fomentar a mobilização produtiva que será evidenciada 

no reassentamento para que a comunidade no novo local tenha reais condições de se 

autogestionar e, a partir daí, proporcionar sua sustentabilidade econômica como meio de 

uso e de apropriação de seu território para a perpetuação e inclusão efetiva na nova área 

de assentamento.

Outrossim, importa destacar que o projeto que vem sendo desenvolvido não faz 

nenhuma previsão de como fica a situação dos proprietários de galpões/atravessadores 

que por décadas investiram em sua atividade e agora são simplesmente incluídos em um 

espaço em comum – ignorando-se toda a sua historicidade de vida e organicidades de 

trabalho, em que os investimentos efetuados e suor de seu trabalho são simplesmente 

relevados a segundo plano, sob o pretexto que o novo local propiciará uma vida mais 

digna para toda a comunidade. De modo que importa indagar: Onde está a dignidade? 

Viver com dignidade é apenas ter uma casa adequada? 

Nesse  ínterim  cabe  trazer  à  baila  o  Pacto  Internacional  sobre  os  Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, cujo Brasil é signatário que dispõe:

14 Entrevista realizada no Galpão de Reciclagem do Assentamento Cavalhada pela AGB-PA em 
01/11/2010.



Artigo 6º

§1.  Os  Estados  Membros  no  presente  Pacto  reconhecem  o 

direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida 

mediante  um  trabalho  livremente  escolhido ou  aceito  e  

tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.

6. O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Consta no PTTS do DEMHAB uma breve descrição das características da região 

do entorno da área do loteamento, localizada no Bairro Mário Quintana, zona nordeste 

do Município de Porto Alegre.

A área conhecida como Chácara da Fumaça tornou-se um 

local  destinado a  reassentamentos  promovidos  pelo  poder  

público, deslocando-se para a área um número significativo  

de  populações  removidas  de  áreas  de  risco  e  ocupações  

irregulares do restante da cidade. O bairro sofreu, então, um 

surto populacional, ocasionando uma série de demandas em 

relação a equipamentos e serviços urbanos. (PTTS, Outubro  

de 2009).

Embora, seja de conhecimento que a região e o bairro possuem equipamentos 

nas áreas da assistência social, educação e saúde, isso não significa que os mesmo sejam 

suficientes e adequados à nova realidade que se propõem o acréscimo de cerca de mais 

de mil moradores ao local. Insta salientar que os moradores vivem a dúvida e a angústia 

de não saber se no reassentamento terão pleno acesso aos mesmos direitos que hoje, em 

que pese vivam abaixo da linha da pobreza, já conseguiram efetivar, dentre os quais 

nunca é demais ressaltar como acesso a escolas, saúde, alimentação, renda e até mesmo 

transporte,  faltando,  todavia  moradia  em  condições  adequadas,  energia  elétrica, 

saneamento....

É extremamente preocupante os dados apresentados no PTTS15 veja-se que a 

comunidade hoje se situa em área cuja densidade demográfica é de 716,09 habitantes 

por  km²  e  será  reassentada  em região  cuja  densidade  demográfica  é  de  alarmantes 

15 ANEXO 4: Item 2 do respectivo documento.



4.206,19 habitantes por km², sendo de notório conhecimento das autoridades públicas 

que o local  para onde a comunidade está sendo reassentada já possui 25 ocupações 

irregulares (que com certeza necessitarão serem regularizadas – o que perpassa pela 

necessidade de espaço territorial), bem como o fato de que a região em tela possui o 

maior índice de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. Contudo, no plano de 

reassentamento  apresentado  não  há  nenhuma  evidência,  alteração  /  inclusão  dos 

equipamentos públicos ofertados a população.

Não é crível imaginar que o reassentamento dos moradores da Vila Chocolatão 

não  perpassa  por  um  planejamento  urbano  e  com  acesso  a  equipamentos  públicos 

suficientes e eficientes. Impõem-se que o processo de realocação da Vila Chocolatão 

para o Bairro Mario Quintana deve haver um planejamento sério e compromissado das 

autoridades  públicas  que  tem  por  obrigação  Constitucional  preservar  e  efetivar  os 

direitos fundamentais de todo o cidadão.

Impõem-se  deste  modo  que  na  região  de  reassentamento  sejam  acrescidos 

equipamentos públicos adequados com vista a receber os novos moradores, sob pena de 

efeito cascata em toda a população e,  em todas as suas esferas, uma vez que não é 

desconhecido que secularmente existe uma luta dos mais fracos contra os abusos dos 

mais  fortes,  dentre  eles  o  Estado  -  um  dos  mais  importantes  vilões  dos  Direitos 

Humanos – de modo que a população esquecida resta apenas buscar o Judiciário para 

ver seus direitos efetivados, abarrotando os Tribunais.

Portanto,  em  vista  da  efetivação  dos  Direitos  Fundamentais  e  Sociais  da 

população, uma vez que a Comunidade da Vila Chocolatão tem fácil acesso a diversos 

aparelhos sociais (educacionais, de saúde e de lazer) é que a área de reassentamento 

deve atender igualmente as condições que o antigo local de moradia já oferecia, sob 

pena de se estarem suprimindo direitos já efetivados.

Em  pesquisa,  por  nós  realizada,  foi  efetuado  levantamento  acerca  da 

disponibilidade dos equipamentos públicos na região, entorno do loteamento, no Bairro 

Mário Quintana, sendo enfocada a questão da educação e saúde.

6.1. Do acesso à educação

Identificação e caracterização das escolas próximas à área do loteamento



As escolas mais próximas da área de reassentamento - Bairro Mário Quintana 

são:

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Chico Mendes

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Victor Issler

• Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  Professor  Alcides 

Cunha

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Porto Alegre

A figura  a  seguir  mostra  a  localização  das  escolas  em  relação  à  área  de 

reassentamento:

Figura 4 – Localização das escolas do entorno da área de reassentamento.

A Escola Chico Mendes durante o ano de 2010 atendeu 40 (quarenta) turmas de 

1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Destas, 22 (vinte e duas) turmas são de 1ª a 4ª 



série do Ensino Fundamental, com uma média de 28 alunos por turma; e, 18 (dezoito) 

turmas de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, com uma média de trinta e dois alunos 

(32) por turma.16

A Escola Porto Alegre trabalha hoje com aproximadamente com 840 (oitocentos 

e quarenta) alunos de Ensino Fundamental que constitui a capacidade máxima que a 

infraestrutura da escola pode receber. A escola, ainda, possui 40 (quarenta) vagas em 

Educação Infantil, todas ocupadas neste ano de 2010.17

Segundo informações da  Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Sul - SEC/RS a Escola Porto Alegre apresenta a seguinte estrutura:

Tabela 2: Quadros de Turmas Ano Letivo 2010 (fonte MMR / INE)

Dados atualizados em 08/01/2011

Escola

ESC EST ENS FUN PORTO ALEGRE

1 CRE - PORTO ALEGRE 

 

 
Turmas

Alunos
Aluno/

TurmaManhã Tarde Noite Integral Total

 

EDUCACAO INFANTIL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

Jardim B 1 1   2 39 19,50 
Total 1 1   2 39 19,50 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

4a.Serie 2 1   3 71 23,66 
5a.Serie 2 2   4 119 29,75 
6a.Serie 1 2   3 72 24,00 
7a.Serie 1 1   2 44 22,00 
8a.Serie 1    1 21 21,00 
Total 7 6   13 327 25,15 
 

ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS) - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

1o.Ano 1 2   3 68 22,66 

16 Dados obtidos através de entrevista por telefone com a secretaria da escola em 08/11/2010, realizada 
pela AGB-PA. 
17 Dados obtidos através de correio eletrônico no dia 09/11/2010.



2o.Ano 3 1   4 95 23,75 
3o.Ano 1 2   3 87 29,00 
4o.Ano 1 2   3 72 24,00 
Total 6 7   13 322 24,76 
 

Total da Escola - Período letivo: 01/2010 a 12/2010

Total 14 14   28 688 24,57 
 

Através do site  da Secretaria  de Educação do Estado do Rio Grande do Sul 

verifica-se que a escola Professor Alcides Cunha dispõe da seguinte estrutura:

Tabela 3: Quadros de Turmas Ano Letivo 2010 (fonte MMR / INE)

Dados atualizados em 22/01/2011

Escola

ESC EST ENS MED PROFESSOR ALCIDES CUNHA

1 CRE - PORTO ALEGRE 

 

 
Turmas

Alunos
Aluno/

TurmaManhã Tarde Noite Integral Total

 

EDUCACAO INFANTIL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

Jardim B 1 1   2 41 20,50 
Total 1 1   2 41 20,50 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

4a.Serie 2 2   4 143 35,75 
5a.Serie  4   4 150 37,50 
6a.Serie  5 1  6 194 32,33 
7a.Serie  3 1  4 121 30,25 
8a.Serie 4  1  5 141 28,20 
Total 6 14 3  23 749 32,56 
 

ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS) - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

1o.Ano 3 3   6 133 22,16 
2o.Ano 2 2   4 132 33,00 



3o.Ano 2 2   4 132 33,00 
4o.Ano 1 1   2 62 31,00 
Total 8 8   16 459 28,68 
 

Total da Escola - Período letivo: 01/2010 a 12/2010

Total 23 23 10  56 1708 30,50 
 

Não foi possível obter os dados precisos sobre a capacidade e número de alunos 

da Escola Deputado Victor Issler, contudo em contato com a direção da mesma, obteve-

se o relato de que está atualmente no limite da sua capacidade.

A  pesquisa  realizada  nas  escolas  próximas  a  área  de  reassentamento  dos 

moradores da Vila Chocolatão evidencia que estas atuam já na sua capacidade máxima, 

sendo  evidente  o  risco  de  não  haver  vagas  suficientes  para  atender  a  demanda  de 

crianças e jovens que estão sendo realocadas para a região.

É incontroverso que, para garantia e eficiência do acesso à educação é necessário 

que a chegada de novos alunos não ocasione superlotação das classes de ensino, uma 

vez que aulas superlotadas prejudicam a qualidade e o bom rendimento escolar, tanto 

dos alunos antigos, quanto dos alunos provindos da Comunidade da Vila Chocolatão. 

E, em não havendo alteração na infraestrutura das escolas próximas a área de 

reassentamento e/ou inexistindo criação de novas unidades educacionais fica evidente 

que  haverá  sérias  dificuldades  em  atender  a  demanda  de  vagas  necessárias  para 

Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio,  visto  que  segundo 

levantamento efetuado estima-se cerca de 330 crianças em idade escolar18.

Por pertinente, cabe ressaltar que onde as crianças moradoras da Vila Chocolatão 

estão atualmente matriculadas, tais como o Colégio Estadual Paula Soares e a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Rio Janeiro, veja-se que os números falam por si só, 

evidenciando  um  número  de  alunos  por  classe  inferior  às  Escolas  próximas  do 

reassentamento, o que propicia um ambiente mais favorável ao aprendizado.

Tabela 4: Quadros de Turmas Ano Letivo 2010 (fonte MMR / INE).

Dados atualizados em 26/01/2011

Escola

18 Dado apresentado no PTTS evidencia que cerca de 45% do total populacional da Vila Chocolatão está 
em idade escolar .



COL ESTADUAL PAULA SOARES

1 CRE - PORTO ALEGRE 

 

 
Turmas

Alunos
Aluno/

TurmaManhã Tarde Noite Integral Total

 

ED P/DEF MENTAL ENS/FUN – Período letivo: 03/2010 a 12/2010

1a.Serie 1    1 9 9,00 
Total 1    1 9 9,00 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

4a.Serie 2    2 58 29,00 
5a.Serie 2    2 64 32,00 
6a.Serie 3    3 75 25,00 
7a.Serie 2    2 69 34,50 
8a.Serie 2    2 66 33,00 
Total 11    11 332 30,18 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS) - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

1o.Ano 2    2 47 23,50 
2o.Ano 2    2 44 22,00 
3o.Ano 2    2 34 17,00 
4o.Ano 1    1 28 28,00 
Total 7    7 153 21,85 

 

Total da Escola - Período letivo: 01/2010 a 12/2010

Total 19 17 7  43 1145 26,62 

 

Tabela 5: Quadros de Turmas Ano Letivo 2010 (fonte MMR / INE)

Dados atualizados em 27/01/2011

Escola

ESC EST ENS FUN RIO DE JANEIRO

1 CRE - PORTO ALEGRE 

 

 
Turmas

Alunos
Aluno/

TurmaManhã Tarde Noite Integral Total

 

ENSINO FUNDAMENTAL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

4a.Serie 1    1 23 23,00 
5a.Serie 1 2   3 74 24,66 
6a.Serie 2 1   3 71 23,66 



7a.Serie 2 1   3 64 21,33 
8a.Serie 1 1   2 60 30,00 
Total 7 5   12 292 24,33 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS) - Período letivo: 03/2010 a 12/2010

1o.Ano  1   1 25 25,00 
2o.Ano 1 1   2 30 15,00 
3o.Ano  1   1 23 23,00 
4o.Ano 1    1 29 29,00 
Total 2 3   5 107 21,40 

 

Total da Escola - Período letivo: 01/2010 a 12/2010

Total 9 8   17 399 23,47 

Ainda que fosse considerado que as escolas existentes dessem conta desse novo 

contingente  educacional  na  região  tem-se  que  nenhuma ação  está  sendo tomada no 

sentido de garantir  o acesso à escola,  para tanto cumpre observar  o calendário para 

ingresso  /  transferência,  em  que  os  prazos  para  inscrição  já  se  expiraram,  senão 

vejamos:

Tabelas 6 e 7: Calendário de ingresso e transferência na rede de educação pública 

municipal/estadual da região metropolitana de Porto Alegre. (Fonte: 

www.educacao.rs.gov.br  ).  

INGRESSO 2011

Nível/ 
Modalidade

Inscrições Matrículas

Local Período Período

Ensino 
Fundamental
(1º ano) 

Site www.educacao.rs.gov.br
ou em qualquer escola pública

13/10/2010 
a 

07/11/2010 

10/01/2011
a

14/01/2011 
Ensino Médio
(1º ano) e
Normal (1º ano) 

Site www.educacao.rs.gov.br
ou em qualquer escola pública

10/01/2011 
a 

14/01/2011 

10/01/2011
a

14/01/2011 

Educação 
Profissional 

Site www.educacao.rs.gov.br
ou na escola pretendida

13/10/2010 
a 

07/11/2010 

10/01/2011
a

14/01/2011 

TRANSFERÊNCIAS 2011

Nível/ 
Modalidade

Inscrições Matrículas

Local Período Período

Nos municípios com Demais municípios 

http://www.educacao.rs.gov.br/
http://www.educacao.rs.gov.br/
http://www.educacao.rs.gov.br/
http://www.educacao.rs.gov.br/


Central de 
Matrículas(*)

(somente Rede 
Estadual)

Ensino 
Fundamental 

Site 
www.educacao.rs.gov.br
ou em qualquer escola 
pública

Na escola pretendida
10/01/2011 

a 
14/01/2011 

14/02/2011 a 
18/02/2011 

Ensino 
Médio
(2º e 3º ano) 

Na escola pretendida Na escola pretendida 
10/01/2011 

a 
14/01/2011 

14/02/2011 a 
18/02/2011 

(*) Municípios com Central de Matrículas nas redes estadual e municipal: Alvorada, 
Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e 
Viamão.
Município com Central de Matrículas somente na rede estadual: Cachoeira do Sul.

Sobrevém ressaltar que segundo os dados do PTTS aproximadamente 23% das 

pessoas residentes na comunidade estão em idade escolar (de 7 a 14 anos) e atualmente 

97% dessa população frequenta escolas da região central de Porto Alegre 19. Portanto, é 

necessário garantir que a comunidade mantenha o pleno acesso a educação, de acordo 

com o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que dispõe:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando  

ao  pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  preparo  para  o 

exercício  da  cidadania  e  qualificação  para  o  trabalho,  

assegurando-se-lhes:

 I  -  igualdade de condições para o acesso e  permanência  na 

escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores;

IV  -  direito  de  organização  e  participação  em  entidades 

estudantis;

V  -  acesso  à  escola  pública  e  gratuita  próxima  de  sua 

residência.

Veja-se que  além de ser  impositivo por  lei,  tem-se que a  escola  próxima da 

residência facilita a dinâmica de deslocamento e de tempo de pais e filhos com até o 

estabelecimento de ensino.  Ressalte-se, ainda,  que a proximidade escola /  residência 

otimiza, também o uso do transporte público consabidamente tão deficitário em nossa 

cidade. Fato este já evidenciado na Vila Chocolatão, posto que onde esta estabelecida 

19 Dados retirados do PTTS da Vila Chocolatão (Outubro de 2009).

http://www.educacao.rs.gov.br/


atualmente basta um simples acompanhar do pai ao atravessar à rua para que o filho 

esteja  no  estabelecimento  de  ensino,  inexistindo gastos  em passagem escolar  ou  de 

tempo.

Em nossos Tribunais resta pacificada esta questão no sentido de que não basta 

oferecer vaga em qualquer creche ou escola, é necessário que a instituição indicada seja 

condizente  com as  necessidades  da  criança  e  condições  de  sua  família,  cumprindo, 

assim, o seu dever de prestar atendimento educacional à infante,  não podendo a opção 

ofertada ser distante da residência do aluno, porquanto dificultaria o acesso da criança à 

educação.

Assim, vê-se que a continuidade do acesso a Educação das crianças moradoras

da Vila Chocolatão está em risco, posto que seus direitos devem estar assegurado antes 

de qualquer medida de realocação, de modo que desde o primeiro dia do ano letivo 

tenham  a  garantida  da  continuidade  de  um  direito  já  efetivado  (ensino),  sem  a 

necessidade de que haja troca de escola no transcorrer do semestre letivo evitando-se de 

sobremaneira o interrompimento / prejuízo ao ensino infantil.

6.2 Da Educação Infantil – Creches  / Pré-Escola

Aproximadamente  22%  do  total  populacional  da  Vila  Chocolatão,  segundo 

PTTS, são crianças 0 a 6 anos o que equivale a aproximadamente 159 crianças nessa 

faixa etária20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu 

artigo 54 acrescido de parágrafos e incisos é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente,  inclusive para os que a  ele  não tiveram acesso na idade própria,  sendo 

assegurado o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade, de modo que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

Ciente  de  sua  responsabilidade  a  Prefeitura  Municipal  prevê  no  Projeto  de 

reassentamento a construção de uma creche dentro do loteamento, situado no Bairro 

Mário Quintana. Todavia, verifica-se que se aproxima o marco estimado para início do 

processo de realocação – Fevereiro de 2011 e tem-se que tal unidade de ensino ainda 

não está concluída.

Destaque-se que a comunidade constituída por cidadãos com baixíssima renda, 

situada abaixo da linha da pobreza, eis que percebem menos de 01 (um) salário mínimo, 
20 Dado retirado do PTTS da Vila Chocolatão (Outubro de 2009).



conforme  levantamento  efetuado,  cuja  refeição  depende  do  trabalho  dia-a-dia,  a 

evidência  é  que  não  têm condições  de  permanecer  em casa  cuidando dos  filhos.  A 

creche representa mais do que um mero conforto para os pais e mães da comunidade, 

mas uma liberdade para que as famílias possam obter seu sustento fora da residência 

sem precisar  deixar  seus  filhos  sozinhos  em casa ou levar  consigo  para  as  ruas  ou 

“galpões” de reciclagem.

Na entrevista abaixo  21 percebe-se a relevância da creche para a comunidade, 

bem como a preocupação da moradora com a não efetivação dos direitos que lhe cabem.

Entrevistador: - Vai ter creche?

Moradora: - Vai

Entrevistador: - Mas, a creche é pra quando?

Moradora: - Oh, lá pra junho, julho...

Entrevistador: - E como é que vai fazer sem creche?

Moradora: – Ah! É aí que ta o nosso bate boca, a gente vai  

querer trancar o pé até ter creche. Antes não tem como sair  

daqui sem creche.

Entrevistador: - Por quê?

Moradora: - É muita criança, já não vai ter o galpão pronto.

Entrevistador: - E as vagas na escola?

Moradora: - As bem pertinho não tem.

Experiências anteriores demonstram situação similar em que é promovido pelo 

ente  Municipal  o  reassentamento  da  comunidade  sem  que  estejam  assegurados  os 

equipamentos públicos, consistindo um verdadeiro retrocesso social para a comunidade. 

Para  exemplificar,  cabe  aqui  trazer  o  relato  da  moradora  de  outro  reassentamento 

efetivado no Bairro Cavalhada. “C.E.” relata como foi quando a sua Comunidade foi 

reassentada:

Quando a gente veio pra cá não tinha nada de projeto, tava  

só no papel não tinha nada construído, ficamos um ano e  

meio  sem  serviço,  todo  o  pessoal  que  dependia  disso  

21 Entrevista documentada em 24/10/2010, realizada pela AGB-PA.



também, só tinhas as casas mesmo, casas de um piso só, não  

tinha escola, não tinha creche.

6.3 Do Acesso à Saúde

Inicialmente  é  importante  ressaltar  no  projeto  de  reassentamento  que  não  há 

esclarecimento / previsão quanto ao atendimento de saúde à população. Não olvidemos, 

todavia, que os direitos a cidadania englobam acesso a todos os serviços mínimos de 

responsabilidade do Estado.

Nunca é demais repisar que atualmente a comunidade da Vila Chocolatão está 

estabelecida no centro da Cidade, de modo que a região possibilita maior facilidade e 

acesso aos equipamentos públicos. Desta feita, conta a comunidade com atendimento de 

saúde nos postos de saúde da região, havendo ainda fácil acesso aos grandes hospitais e 

emergências.

Um dos principais postos de Atendimento da comunidade é a Unidade de Saúde 

Santa Marta que encontra uma excelente gama de serviços prestados no local,  quais 

sejam: 22

• Ambulatório básico: acolhimento, atendimento clínico, pediátrico, 

ginecologia, odontologia, nutrição e procedimentos de enfermagem.

• Ambulatório  de  especialidades:  atendimento  de  cardiologia, 

cirurgião  vascular,  dermatologia,  endocrinologia,  gastroenterologia,  nefrologia, 

neurologia,  oftalmologia,  otorrinolaringologia,  pneumologia,  geriatria,  urologia, 

nutrição,  odontologia,  fonoaudiologia,  saúde mental  da criança e adolescente e 

Pró-Jovem.

• Nasca: Núcleo de Atenção Integral a Criança e Adolescente em 

Idade Escolar.

• Distribuição orientada de medicamento básicos e controlados.

• Realização de exames de Raio X dentário, eletroencefalograma, 

eletrocardiograma e audiometria.

• Programa Saúde da Família.

22Informações  obtidas  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre  em: 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?reg=5&p_secao=834 



Em contraste, ressalte-se que no bairro Mário Quintana, nas proximidades do 

reassentamento, existem apenas 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde:

(a)  Unidade  Básica  de  Saúde Morro  Santana  (Rua  Marieta  Menna 

Barreto, 210 - Morro Santana), e

(b) Estratégia Saúde da Família Jardim da Faculdade de Porto Alegre- 

FAPA (Rua Cristal da Paz, 146).

Na Unidade Básica de Saúde Morro Santana, estão cadastradas 12.109 pessoas. 

Já  na  Unidade  Básica  de  Saúde Estratégia  Saúde da  Família,  têm-se  3.101 pessoas 

cadastradas 23. De acordo com o quadro abaixo chama, a atenção o fato de a Unidade de 

Saúde FAPA não ter tido, ao longo do período demonstrado, alteração quanto ao número 

de pessoas cadastradas e em relação ao número de consultas realizadas, evidenciando 

indícios de estar a Unidade atendendo no limite de sua capacidade.

Tabela  8: Relação  dos  cadastros  da  Estratégia  Saúde  da  Família  Jardim da 

Faculdade de Porto Alegre- FAPA.

Dados de Atendimento 24

2005 2006 2007 2008

Total de Consultas 3.400 3.708 3.230 3.017

Pessoas Cadastradas 3.101 3.101 3.101

Atendimento 1.666 2.020 1.940 1.484

Exames Complementares 3.831 4.356 3.176 3.103

Encaminhamentos 682 311 304 298

Internação Domiciliar 0 0 0 0

Procedimentos 6.489 5.746 5.245 4.191

Visitas Domiciliares 6.123 6.846 5.746 4.559

No ano 2008, os valores são referentes aos meses de janeiro a setembro. Dados retirados 

do Siab dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008.

23 Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
24Informações  segundo  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre  em: 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?reg=5&p_secao=835



Além disso, sobreleva anotar que os serviços prestados nas Unidades de Saúde 

suprarreferidas são muito inferiores àqueles ofertados pelas unidades do centro, 

evidenciado verdadeiro retrocesso social, posto que comparativamente a comunidade 

terá seus direitos suprimidos e / ou reduzidos. Senão vejamos:

• Estratégia  Saúde  da  Família  Jardim  da  FAPA,  serviços  prestados  25: 

Acolhimento.  Atendimento  de  pediatria,  ginecologia  e  clínica  geral. 

Vacinação,  curativos,  medicações  injetáveis,  teste  do  pezinho  e 

distribuição  de  medicamentos.  Programas  Nascer,  Prá-Crescer, 

Esperança,  Pré-Natal,  Prá-Nenê  e  Hiperdia  (acompanhamento  de 

hipertensos e diabéticos).

• Unidade  Básica  de  Saúde  Morro  Santana,  serviços  prestados  26: 

atendimento  de  pediatria,  ginecologia,  clínica  geral  e  odontologia. 

Vacinação,  curativos,  medicações  injetáveis,  teste  do  pezinho  e 

distribuição  de  medicamentos.  Programas  Nascer,  Prá-Crescer, 

Esperança,  Pré-Natal,  Prá-Nenê,  Asma  e  Tabagismo  e  Hiperdia 

(acompanhamento de hipertensos e diabéticos).

É  consabido  por  toda  a  sociedade  a  precariedade  em  que  se  encontram  os 

serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) havendo deficiência na oferta de consultas e 

atendimentos  básicos  de  saúde  à  população,  bem  como  existente  demora  no 

agendamento de consultas e extensas filas, falta de infraestrutura e profissionais, retrato 

diário nas grandes cidades.

 A questão  da  saúde  toca  no  ponto  da  estrutura  dos  postos  de  saúde  das 

imediações do loteamento para receber as famílias que serão realocadas, lembrando que 

muitos  dependem  de  coquetéis  e  outros  medicamentos  que  garantem  a  sua 

sobrevivência, sem os quais não podem ficar, motivo pelo qual deve ser instituído novo 

posto de atendimento a fim de comportar o aumento na demanda.

Ressalta-se ainda que não existem hospitais de grande porte nas imediações do 

futuro  assentamento,  o  que  pode  ocasionar  sérias  dificuldades  no  atendimento 

emergencial que não podem ser supridos pelas Unidades Básicas de Saúde, sem falar 

que enseja transporte, gasto oneroso no orçamento dessas famílias

25  Fonte site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?reg=5&p_secao=835
26  Fonte site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?reg=17&p_secao=835



Deste modo, é evidente que a realocação da Comunidade retirada do centro e 

remetida para região do Bairro Mário Quintana, além de haver sério risco de supressão / 

redução para comunidade em questão o que trará, com certeza, consequências para toda 

a  sociedade,  necessitando,  portanto,  tal  transição  ser  efetuada  com muita  cautela  e 

planejamento adequado.

7. SOBRE O DÉFICIT DE UNIDADES HABITACIONAIS 

De acordo com o PTTS, é fato que a comunidade comporta atualmente 225  27 

unidades  habitacionais.  Todavia  é  fato  que  o  projeto  de  reassentamento  previu  a 

construção apenas de 181 (cento e oitenta e uma) moradias. Número este muito aquém 

da quantidade de famílias que habitam a Vila, havendo, portanto, um déficit habitacional 

de  44 (quarenta e quatro) moradias. Deste modo, cabe aqui a indagação: - Qual será o 

destino daqueles que não forem contemplados no processo de realocação? Quem serão 

os excluídos? 

Apenas para efeitos de argumentação, insta destacar que no presente caso pouco 

importa, se as duzentos e doze casas foram constituídas ao mesmo tempo ou se o foram 

de  forma  sucessiva,  posto  que  todas  fazem  parte  do  núcleo  habitacional  da  Vila 

Chocolatão que se constituiu exatamente em face da omissão do Estado em que parcela 

da população foi segregada a viver em condições que muito se afastam de condições 

dignas de vida do homem. 

A  consequência  deste  processo  refletiu-se  diretamente  na  formação  do 

assentamento,  sob  conjuntos  de  moradias  precárias,  sem  a  mínima  condição  de 

habitabilidade, com falta de saneamento básico, sem os requisitos básicos para se ter 

uma moradia digna. 

Cumpre que segundo diagnóstico da situação habitacional do município de Porto 

Alegre, realizada no ano da década tem-se que cerca de mais de 20% 28 da população da 

cidade já estava situada em núcleos e vilas irregulares, evidenciado claramente a falta de 

27 (PTTS, Outubro de 2009) Contudo, não considerar a exatidão do dado, já que este se contradiz.
28 Informação obtida no site do Departamento Municipal de Habitação do Município de Porto Alegre - 
DEMHAB:  http://www.pmhis-poa.com.br/diagnostico/01_diagnostico.php,  acessado  em 
28/03/10. Estudo de Diagnóstico da Situação Habitacional de Porto Alegre, realizado pelo referido órgão 
municipal no ano de 2001.

http://www.pmhis-poa.com.br/diagnostico/01_diagnostico.php


unidades habitacionais para população de baixa renda. Assim, pertinente a indagação do 

que  será  feito  com aquelas  unidades  habitacionais,  com aqueles  moradores  que  não 

serão contemplados neste processo. 

Por certo, o Departamento Municipal de Habitação já tem uma solução para a 

questão. Pena talvez que a comunidade não esteja a par desta – visto que não é outra a 

preocupação da comunidade. Maior pesar ainda talvez seja o fato de a comunidade não 

estar sendo consultada a respeito, conforme preceitua o Estatuto da Cidade.

Nunca  é  demais  relembrar  que,  segundo  o  Estatuto  da  Cidade,  os  projetos 

técnicos sociais  que se propõem a reassentar  comunidades devem ser elaborados de 

forma participativa e horizontal, priorizando a participação popular em todas as decisões 

e durante todo o processo:

Art.  2.  A  política  urbana  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno  

desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)

II – gestão democrática por meio da participação da população  

e  de  associações  representativas  dos  vários  segmentos  da 

comunidade  na  formulação,  execução  e  acompanhamento  de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

Nesse  sentido,  são  as  diretrizes  do  Ministério  das  Cidades  que  preveem  a 

necessidade de um constante diálogo entre Órgãos responsáveis e a comunidade, senão 

vejamos:

O trabalho social a ser realizado nas intervenções inclui duas 

dimensões.  Por um lado,  estabelecendo as mediações  sociais  

necessárias para a viabilização das intervenções, por meio de 

mecanismos  que  assegurem  a  participação  das  famílias  nas  

decisões  de  projeto  e  no  acompanhamento  das  obras,  

contribuindo  ao  mesmo  tempo  para  a  organização  da  

população beneficiada e  formação de  lideranças.  (Ministério  

das Cidades, 2010, p.08).



Ou seja, verifica-se do excerto acima que a população envolvida deve ser mais 

do que informada sobre o que irá ocorrer, devendo sim participar ativamente de todo o 

processo e em todas as suas fases. 

Note-se que, no caso em comento, a ausência de participação esta que não se 

visualiza apenas em relação aos moradores não contemplados no processo, mas repise-

se na execução de todo o projeto. Não é demais ousar dizer que não há participação 

efetiva  da  comunidade,  havendo,  quando  muito  e  apenas,  contato  para  informar  a 

quantas anda a execução. Para que não paire dúvidas a respeito, basta observar o plano 

de trabalho, cujo quadro, por pertinente, transcrevemos:

Tabela 9: Atividades do Plano MOC - Mobilização e Organização

 Comunitária (Fonte: PTTS – DEMAB – Outubro de 2009).

ATIVIDADES DE MOC
 

Nº
DE AÇÕES

ANTES DO 
REASSENTAMENTO

1.Visitas para aproximação para conhecimento 
sobre a realidade e expectativas da comunidade.
 
 
 

04
 

2. Reuniões mensais entre os órgãos da PMPA 
responsáveis pelos eixos: MOC-ESA-GTR.

11

3. Elaboração de relatórios mensais 10

4. Aplicação de instrumento de pesquisa para 
realização de diagnóstico socioeconômico

181

5.Reuniões mensais da equipe de trabalho do 
DEMHAB.

11

6. Reuniões mensais entre e equipe técnica do 
DEMHAB e a empresa contratada.

10

7.Visitas na região do loteamento com o grupo de 
trabalho para conhecimento da realidade.

02

8. Reuniões intersecretarias da PMPA. 06

9. Reuniões com lideranças locais para 
socialização do trabalho a ser desenvolvido.
 
.

04

10.Visitas domiciliares(conforme as ações 
planejadas)

600

11. Reunião para apresentação dos Projetos 
Arquitetônico,Urbanístico e Social e escolha 
da Comissão de Acompanhamento de Obras.

01

12. Reuniões com grupos de famílias (06 grupos 
de 30 famílias).

12



ATIVIDADES DE MOC
 

Nº
DE AÇÕES

13. Plantão Social semanal. 40

 14. Reuniões de articulação  com entidades 
que prestam ou podem prestar atendimento a esta 
população. 

02

 15.  Reuniões  entre  a  equipe  técnica  e  a 
Comissão de  Acompanhamento de Obras.

07

 16. Encontros para realização do Curso de 
Capacitação de Lideranças.

10

 17. Evento cultural e pedagógico de interesse da 
comunidade.

01

 18. Reunião com Comissão de Acompanhamento 
de Obras e lideranças para apresentação da 
proposta de distribuição das U.H.

01

 19. Assembleia com os moradores para escolha e 
eleição final do nome do loteamento, 
apresentação da distribuição das U.H. e 
orientações sobre a mudança.

01

 
ATIVIDADES DE MOC
 

Nº
DE AÇÕES

 20. Assembleia para conhecimento e esclarecimento 
sobre o contrato a ser firmado com o DEMHAB.

01
 

 21. Convocações para a abertura de P.A. no DEMHAB 181
 

 22. Aplicação de instrumento de pesquisa para 
realização de avaliação parcial do desenvolvimento do 
projeto

181
 

 23. Reassentamento das famílias para o novo local de 
moradia.

181
 

 

Veja-se que no programa previsto não há participação da comunidade, havendo 

apenas reuniões de informação/socialização/apresentação de decisões tomadas por 

terceiros sem sua participação.

Nessa senda, alguns líderes comunitários consultados revelam exatamente que 

não houve diálogo entre o/s Órgão/s Público/s e a Comunidade. O que pode ser 

confirmado, por exemplo, pelo testemunho do Seu Ademir - líder comunitário - que 

quando questionado sobre a execução do Projeto manifestou: “Quando nós soubemos 

já estava até com as casas prontas” 29.

Observe-se que além de violar a norma vigente, tem-se que a falta de 

29 Relato documentado em  entrevista realizada em Outubro de 2010.



participação, planejamento e de política habitacional adequada - ressalte-se aqui, para 

todos os moradores -, contribuirá, por certo para a manutenção de núcleos irregulares, 

seja no local atual, ou seja, em suas proximidades. 

III.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Invocando aqui a máxima presente no PTTS quanto:  a capacidade de entender,  

a  todo  instante,  onde  os  ajustes  devem  ser  feitos,  questionar-se  sempre  sobre  o 

procedimento  que  está  sendo utilizado,  ou  a  estratégia  a  ser  adotada  a  fim  de  se  

conseguir um desempenho melhor 30 visa este laudo contribuir para que sejam evitadas 

violações aos direitos fundamentais e o aperfeiçoamento do projeto desenvolvido, com 

vistas à promoção da justiça social no país, porquanto vedado pelo ordenamento vigente 

o retrocesso-social, na medida em que a dignidade da pessoa humana foi elevada como 

fundamento constitucional. 

Assim, visando a contribuir no planejamento e buscando garantir a manutenção 

dos direitos já efetivados, apresentamos aspectos relevantes que nos remetem à reflexão 

e  ao  risco  de  se  estar  incorrendo  no  presente  processo  de  reassentamento  da  Vila 

Chocolatão, num verdadeiro retrocesso, visto as inúmeras deficiências apontadas que 

revelam  que  os  direitos  outrora  conquistados  pela  comunidade,  encontram-se 

ameaçados, posto que há dúvidas quanto à continuidade do acesso a saúde, educação, 

transporte, trabalho, renda ....

A  vedação  de  não-retrocesso  social  na  ordem  democrática  caracteriza-se. 

exatamente  pela  impossibilidade  de  redução  dos  direitos  sociais  amparados  na 

Constituição,  tais  como  os  acima  elencados,  garantindo  ao  cidadão  o  acúmulo  de 

patrimônio jurídico e não mera substituição, como parece ocorrer no caso em comento, 

em que parece estarem sendo trocados outros direitos, pelo direito à moradia adequada. 

Desse modo impõe-se que seja suspenso/cancelado o processo de realocação, 

enquanto  não  sanados  os  problemas  relatados,  sob  pena  de  responsabilização  dos 

agentes públicos responsáveis.

30 PTTS DEMHAB apud Armani, Domingos. Como Elaborar Projetos ?. Tomo Editorial, p.69.
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ANEXOS

ANEXO 1: ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES 
E RECICLADORES DA VILA CHOCOLATÃO - ACRVC

Ata da Assembleia Geral de Fundação da Associação de Catadores e Recicladores 
da Vila Chocolatão - ACRVC

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dez, às dezesseis horas, em frente ao 
Galpão de Reciclagem da Vila Chocolatão, sito Avenida Loureiro da Silva, número 555, 
no  município  de  Porto  Alegre,  reuniram-se,  conforme  lista  anexa,  os  Catadores  e 
Recicladores da Vila Chocolatão, todos brasileiros residentes e domiciliados em Porto 
Alegre, tendo seus documentos expedidos pelos órgãos públicos competentes do Estado 
do Rio Grande do Sul, em Assembleia Geral com finalidade de fundar a ASSOCIAÇÃO 
DE  CATADORES  E  RECICLADORES  DA VILA CHOCOLATÃO,  com  a  sigla 
ACRVC, o que foi aprovado á unanimidade. Dando seqüência aos trabalhos foi sugerida 
e aprovada a seguinte ordem do dia: a) leitura, apreciação e aprovação do Estatuto; b) 
eleição  e  posse da  Diretoria.  c)  assuntos  gerais.  Conduzida pela  Comissão Eleitoral 
eleita especificamente para este fim, formada por Robson Falcão da Rosa, Glessi Dias 
Pires e Jairo Marques, assessorados pelo Grupo de Assessoria Justiça Popular (GAJUP), 
do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul  (UFRGS).  Como ordem do dia,  passou-se à  exposição de um breve 
histórico  dos  trabalhos,  da  sistemática  do  pleito  e  em  seguida,  para  o  momento 
específico da eleição. Apresentou-se como candidata apenas uma chapa, tendo sido esta 
denominada de “Chapa 1”. Sendo assim, a Comissão Eleitoral verificou a urna a ser 
utilizada na eleição e deu fé, passando-se ao procedimento de listagem dos votantes e 
votação.  Após,  deu-se  a  apuração  dos  votos  pela  comissão  eleitoral  que  indicou  o 
seguinte resultado total: cinqüenta e quatro (54) votos válidos, dos quais, quarenta e 
nove (49) favoráveis a “Chapa 1”, três (3) contrários e dois (2) nulos. Sendo, portanto, 
eleita a Chapa 1 com os seguintes associados em seus cargos específicos para o período 
estabelecido no estatuto e com os seguintes associados:  Presidente - Cláudio Manuel 
Silva  Ocácio  (RG  3018859961);  Vice-presidente -  Paulo  Roberto  Carvalho  (RG 
7045000796);  Secretário  Geral  -  Nadir  Teixeira  dos  Santos  (RG  1058801901); 
Segundo  Secretário -  Mário  Dias  Duarte  (RG  6040243575);  
Tesoureira  Geral -  Terezinha  Margarete  do  Rosário  (RG  1090594324)  e  
Segunda Tesoureira - Terezinha da Silva (RG 1016398974). Prosseguindo, todos foram 
empossados em seus cargos, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos declarando 
definitivamente  constituída  a  Associação  de  Catadores  e  Recicladores  da  Vila 
Chocolatão  –  ACRVC.  Ficando  estabelecido  o  GAJUP-SAJU/UFRGS  como 
responsável de encaminhar o registro junto ao Serviço de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas de Porto Alegre. E nada mais havendo a tratar, o vice-presidente agradeceu aos 
presentes a confiança, prometendo não poupar esforços para o avanço da organização 



dos catadores associados.

Cláudio Manuel Silva Ocácio Nadir Teixeira dos Santos
Presidente Primeiro Secretário

ANEXO 2: ATA DE ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA CHOCOLATÃO 
- AMVIC

Ata da Eleição da     Associação dos Moradores da Vila do Chocolatão-AMVIC  

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de  dois mil e dez, ás quatorze horas e trinta minutos, 
reuniram-se os moradores da Vila do Chocolatão, com a intenção de realizar a eleição da nova Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Moradores da Vila do Chocolatão-AMVIC. Dando início 
aos trabalhos foi composta a mesa, presidida pelo Sr. Paulo Roberto Carvalho, brasileiro, solteiro, maior, 
reciclador,  RG  nº  7045000796,   CPF  nº  408099510-53,   secretariada  pela  Sra.  Teresinha  da  Silva, 
brasileira, solteira, maior, catadora, RG nº 1016398974, CPF nº 036140599-52 e assessorada pelo Grupo 
de  Assessoria  Justiça  Popular  -  GAJUP   do  Serviço  de  Assessoria  Jurídica  Universitária  -  SAJU da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia: a) 
ratificação da posse do Vice-presidente no cargo de Presidente, bem como de todos os demais membros 
da Diretoria Executiva nos cargos imediatamente superiores;  b) ratificação da prorrogação do mandato da 
Diretoria Executiva até a presente data;  c) eleição e posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
 Na  exposição  referente  ao  primeiro  ponto  da  pauta,  foi  colocado  que  em razão  do  falecimento  do 
 Presidente Sr. Leo Antonio Genovêncio Maciel, ocorrido em trinta de novembro de dois mil e nove, e 
conforme o art. 19 alínea “a” do Estatuto Social, o Vice Presidente Sr. Adenir Rosa, brasileiro, solteiro, 
maior, comerciante, RG nº 1015798869, CPF nº 445678710-49, deveria, em razão da vacância, assumir o 
cargo de Presidente, bem como todos os demais membros da Diretoria Executiva assumirem nos cargos 
imediatamente superiores, conforme os artigos e alíneas estatutárias correspondentes, o que foi aprovado 
á  unanimidade.  Quanto  à  ratificação  da  prorrogação  do  mandato,  foi  exposto  que  em  razão  de 
especificidades organizacionais e de mobilização interna da Comunidade optou-se, extraordinariamente, 
pela prorrogação, o que foi entendido e novamente aprovado á unanimidade. Em seguida passou-se ao 
momento  do  processo  eleitoral.  Deu-se  uma  exposição  de  um  breve  histórico  dos  trabalhos  e  da 
sistemática da eleição. Após passou-se a eleição propriamente dita, tendo se apresentado como candidata 
apenas uma chapa e sendo esta denominada “chapa 1”. A  seguir, a mesa verificou a urna a ser utilizada na 
votação e deu fé, passando-se ao procedimento de listagem dos votantes e votação. Na seqüência deu-se a 
apuração que indicou o seguinte resultado: um total de cento e setenta e cinco votos (175) votos, dos 
quais, cento e sessenta um (161) votos favoráveis a “chapa 1”, dez (10) votos contrários, dois (2) votos 
em branco e dois votos nulos. Sendo, portanto, eleita a seguinte Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
para o período de mandato estabelecido no Estatuto Social da AMVIC: Presidente:  Soli Olmar da Silva, 
brasileiro,  solteiro,  maior,  autônomo,   RG nº  1049974759,  CPF  nº  625147330-49;  Vice  Presidente: 
 Francisco José Resende Sampaio, brasileiro, casado, autônomo,  RG nº 6018850237, CPF nº 349657770-
34;   Primeira  Secretária:   Vanessa de Moraes  Sampaio,  brasileira,  solteira,  maior,  estudante,  RG nº 
5085167574,  CPF  nº  012465920-96;   Segundo  Secretário:   Eberson  Luis  Collares  Teles,  brasileiro, 
solteiro, maior, serralheiro, RG nº 2041339785, CPF nº 740207570-20;   Primeiro Tesoureiro:   Robson 
Falcão da Rosa, brasileiro, solteiro, maior, motoentregador, RG nº 5093142701, CPF nº 012465920-96;  
Segundo Tesoureiro:   Claudemir Jesus  Vargas  Menezes,  brasileiro,  solteiro,  maior,  reciclador,  RG nº 
9040365521,  CPF  nº  519893010-53. Conselho  Fiscal:  Titulares;  Deoclécio  dos  Santos  Pinto  Filho, 
brasileiro,  separado, cabeleireiro, RG nº 2011894678, CPF nº 291965070-04;   Rogério Brasil Moraes, 
brasileiro, solteiro, maior, autônomo, RG nº 4008439111, CPF nº 523289030-72;  João Carlos de Souza 
Paz, brasileiro, casado, reciclador, RG nº 1028464855, CPF nº 267716160-53. Suplente: Carlos Roberto 
de Souza, brasileiro, divorciado, aposentado, RG nº 1013206592, CPF nº 291981600-44.   Ficou ainda, 
estabelecido que devido a falta de candidatos para o Conselho Fiscal, que a Diretoria   Executiva tem o 
prazo de seis meses para convocar uma nova eleição com o objetivo de preencher os cargos faltantes 
 nesta nominata eleita.  Designou-se o GAJUP (SAJU/UFRGS) como parceiro no encaminhamento junto 
ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas  de Porto Alegre. Prosseguindo todos foram empossados nos seus 



referentes cargos. Após foi dada a palavra ao Presidente que agradeceu pela confiança e convocou todos 
para que trabalhemos juntos.  E nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia, da qual lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim, pelo presidente desta Assembleia e pelos representantes legais da 
Associação dos Moradores da Vila do Chocolatão-AMVIC.

______________________________
_______________________________

Teresinha da Silva Paulo Roberto Carvalho
Secretaria da Assembléia. Presidente da Assembléia.

________________________________
________________________________

Vanessa de Moraes Sampaio Soli Olmar da Silva
Secretaria da AMVIC. Presidente da AMVIC.



ANEXO 3: QUESTIONARIO UTILIZADO JUNTO AOS PROPRIETÁRIOS DE GALPÃO DE 
RECIGLAGEM DA VILA CHOCOLATÃO.

QUESTIONÁRIO I

 (I) Qual seu nome?

(II)  Em qual  galpão  de  reciclagem você  trabalha?  Há quanto  tempo  trabalha  nesse 

galpão?

(III) Qual renda média mensal você extrai por meio desse galpão?

(IV) Que instrumentos de trabalho você possui para realizar o seu trabalho? Quais os 
tipos? Quantos são?

               4: PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – DEMHAB, OUTUBRO DE 2009.

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
PTTS

VILA DO CHOCOLATÃO



Porto Alegre, outubro de 2009. 

Departamento Municipal de Habitação
Diretor Humberto Ciulla Goulart

1. IDENTIFICAÇÃO

Programa: FNHIS
Ação/Modalidade: Apoio à provisão habitacional 
de interesse social

Empreendimento: Vila do Chocolatão Localização/Município: Porto Alegre UF: RS

Fonte de recursos: Regime de produção:

Objeto de intervenção: Vila do Chocolatão

Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Tel.: 51-32897200 e-m@il: demhab@demhab.prefpoa.com.br



Responsável Eixo de Mobilização e Organização Comunitária - Tel.: 32897242

Clarazete Gautério de Farias                Assistente Social – clarazete@demhab.prefpoa.com.br
Luciane Scheufler                                 Assistente Social – lucianes@demhab.prefpoa.com.br
Leonara Milleto Toneto                         Assistente Social – leonara@demhab.prefpoa.com.br
Denise de Menezes Ferreira                Socióloga – denisef@demhab.prefpoa.com.br

Responsável Eixo de Educação Sanitária e Ambiental - Tel: 32897257

Mari Celeste Cancelli dos Santos     Química – mcelesti@demhab.prefpoa.com.br

Responsável Eixo Geração de Trabalho e Renda

Maria Luiza Suarez Moraes – Assessora DG DEMHAB - mariasm@demhab.prefpoa.com.br – 
Tel: 32897202
Jairo Armando dos Santos – Diretor da Divisão de Projetos Sociais, Reaproveitamento e 
Reciclagem DMLU - jairoarmando@dmlu.prefpoa.com.br - Tel: 32896987

Valor do Trabalho Técnico Social: 
R$ 283.800,00

Repasse: 

R$ 1.897.480,00

Contrapartida 
Financeira: 
R$ 3.098.126,99

Contrapartida 
Física: 
R$

Outros: 
R$

Prazo do Trabalho Técnico Social: 19 meses Prazo de Obras: 10 meses

Valor do Trabalho Social Por família:
R$ 1.567,95

Nº 
Famílias

181

Nº de 
pessoas

612

% de mulheres Chefe de 
Família

58

Nº de famílias em situação 
de risco

181

Renda média 
familiar (em SM)

0,73
Nº de pessoas com 
deficiência 

05

Nº de Idosos
12

OBS.: No processo de licitação constam reajustes nos valores. Projeto 
Técnico Social: R$ 312.092,08 / Valor total da obra: R$ 5.998.738,60



2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO

2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO:

A Vila do Chocolatão, situada no Bairro Praia de Belas, insere-se 

na Região 1 (Centro) do Orçamento Participativo. 

A área ocupada distribui-se ao longo de um quarteirão formado 

pelas  Ruas  Otávio  Francisco  Caruso  da  Rocha  e  Loureiro  da  Silva  e  pela 

Avenida Augusto de Carvalho, em terreno pertencente à União; está delimitada 

por prédios federais, como o da Receita Federal, o da Delegacia Federal da 

Agricultura,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  e  o  da  Justiça 

Federal. 

O  nome  “Chocolatão”  advém  da  nomenclatura  utilizada  para 

identificar o prédio da Receita Federal, situado em frente à vila, que, por sua 

forma e cor, assemelha-se a uma barra de chocolate.

Na  região,  situam-se  também,  a  Câmara  Municipal  de  Porto 

Alegre, o Parque Harmonia, o Lago Guaíba e o Parque Marinha do Brasil.

A Região 1 do Orçamento Participativo é composta pelos bairros: 

Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro, Cidade Baixa, Farroupilha, 

Floresta,  Independência,  Jardim Botânico,  Menino Deus,  Moinhos de Vento, 

Mont´Serrat, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília e Santana, e 

tem 266.896 habitantes,  representando 19,62% da população do município. 

Com área de 26,0 km², representa 5,46% da área do município,  sendo sua 

densidade demográfica de 10.265,23 habitantes por habitantes por km². A taxa 

de  analfabetismo  é  de  0,8%  e  o  rendimento  médio  dos  responsáveis  por 

domicílio é de 16,8 salários mínimos.31

O bairro Praia de Belas possui 1.869 habitantes, representando 

0,14% da população do município. Com área de 2,61 km², representa 0,55% da 

área do município, sendo sua densidade demográfica de 716,09 habitantes por 

km².  A  taxa  de  analfabetismo  é  de  1,6%  e  o  rendimento  médio  dos 

responsáveis por domicílio é de 12,7 salários mínimos.

31 Dados obtidos do Observatório da Cidade de Porto Alegre, no site www.observapoa.com.br



Segundo o histórico do bairro Praia de Belas no século XIX, a 

região era ocupada por chácaras e sítios, e uma das primeiras chácaras à beira 

do lago Guaíba era propriedade de Antonio Rodrigues Belas. Para dar acesso 

ao  Centro,  ele  construiu  uma  estrada  que,  aos  poucos,  tornou-se  uma 

importante  passagem  quando  da  comercialização  de  escravos,  bastante 

desenvolvida na região. Devido a este destacado proprietário, o bairro passa a 

se chamar “Praia de Belas”. Em 1870, com a construção de um cais de pedra, 

a cidade volta-se para a região, e a população que residia nas proximidades da 

estrada começa a aumentar. Iniciado em 1955, é concluído em 1960 o aterro 

do lago Guaíba e, a partir de então, nasce o bairro Praia de Belas. A avenida 

que leva o mesmo nome distanciou-se das águas do lago.

O Bairro  localiza-se em área central  da cidade,  com acesso a 

serviços de água e energia elétrica, coleta de lixo e transporte público. Na área 

situam-se serviços e equipamentos públicos como postos de saúde, escolas de 

ensino fundamental e médio. 

2.2 ÁREA DE OCUPAÇÃO

Vila do 

Av. Loureiro da Silva



De acordo com o levantamento aerofotogramétrico da PMPA, no 

ano de 1982 não havia nenhum domicílio no terreno onde hoje está localizada 

a vila. As primeiras famílias começaram a chegar por volta de 1984, formando 

uma ocupação denominada pelos moradores de Aldeia, nas imediações da rua 

Otávio  Francisco Caruso da Rocha n°  600;  em meados de 1990 formou-se 

nova ocupação nas imediações da Av. Loureiro da Silva nº 515 denominada de 

Vila do Chocolatão, constituída, principalmente, por papeleiros – catadores e 

triadores de resíduos. 

Esta  comunidade  originou-se  com  a  instalação  de  galpões  de 

triagem  de  resíduos,  definindo  as  suas  características  atuais.  A  principal 

atividade de seus moradores – catação e triagem – determina a distribuição 

espacial das moradias e ordena a vida da comunidade.

A localização da vila, próxima à região central da cidade, onde se 

situam muitos prédios públicos, geradores de resíduos recicláveis nobres, é um 

atrativo para a população que sobrevive do “lixo limpo” e para quem o “fator 

deslocamento é decisivo na escolha do lugar onde morar, preferindo viver em 

favelas  (...)  pela  proximidade  aos  inúmeros  recursos,  a  viverem  em  áreas 

urbanizadas porém periféricas, onde dependem de transporte público”32.

A população é atendida nos equipamentos localizados na região; 

utilizam a  Unidade de Saúde Santa  Marta,  o  módulo  de  Assistência  Social 

Centro e, muitas das crianças freqüentam a Escola Porto Alegre; situada em 

terreno  quase  em  frente  à  vila  a  Escola  Porto  Alegre  é  um  espaço  de 

acolhimento, organização e socialização dos saberes voltado às crianças e aos 

adolescentes excluídos e em situação de rua.

32 Santini, Giovana. Vila do Chocolatão-Encontros da Collage na Arquitetura.Dissertação de 
Mestrado.Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – UFRGS, 2007, p.43.



2.3 ÁREA DE REASSENTAMENTO:

A área onde serão construídas as unidades habitacionais para as 

famílias  está  localizada  na  Avenida  Protásio  Alves,n°  9099,  Bairro  Mário 

Quintana, Região 06 do Orçamento Participativo (Nordeste).

A Região Nordeste é composta pelo bairro Mário Quintana e tem 

28.518 habitantes, representando 2,10% da população do município. Com área 

de 6,78 km², representa 1,42% da área do município, sendo sua densidade 

demográfica de 4.206,19 habitantes por km². A taxa de analfabetismo é de 7,6 

% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 2,6 salários



mínimos33.  A  região  possui  vinte  e  cinco  (25)  ocupações 

irregulares de médio porte (de 100 a 500 domicílios).

Esta  região  político-administrativa  obteve  um  Índice  de 

Vulnerabilidade Social Muito Alta; não há praticamente desigualdade de renda, 

com a  predominância  de  famílias  pobres  (67,29% das  famílias  moradoras); 

8,4% dos chefes de famílias são analfabetos e 74,4% não concluíram o ensino 

fundamental. 

O  índice  de  mortalidade  infantil  (22,3  mil  por  cem)  é  o  mais 

elevado entre as dezesseis regiões; conjuntamente o índice de envelhecimento 

é o menor das regiões, inferindo-se que a expectativa de vida é baixa.

A vulnerabilidade  habitacional,  representada  pela  irregularidade 

fundiária e a moradia em locais de risco é acentuada; 29,6% dos domicílios 

estão localizados em “aglomerados subnormais” e 43,4% são irregulares.

Oficialmente,  a  denominação  e  atuais  limites  do  bairro  Mário 

Quintana  são  novos,  designados  através  da  lei  municipal  nº  8.258  de 

21/12/1998.  Mas  a  história  dos  seus  primeiros  habitantes  está  na  antiga 

Chácara da Fumaça que, posteriormente, agregou-se ao bairro através da lei 

que o oficializou. Localizado na região norte de Porto Alegre, as origens do 

bairro  remontam à última década do século XIX -  data de 1896 o primeiro 

loteamento realizado em 144 hectares, que recebeu a denominação de Capão 

da Fumaça. A instalação de chácaras na região incorpora a denominação de 

Chácara da Fumaça ao lugar, mas essa não é a única versão para o nome, 

existindo entre seus moradores mais antigos outras versões. Na década de 80 

a área conhecida como Chácara da Fumaça tornou-se um local destinado a 

reassentamentos promovidos pelo poder público, deslocando-se para a área 

um  número  significativo  de  populações  removidas  de  áreas  de  risco  e 

ocupações irregulares do restante da cidade. O bairro sofreu, então, um surto 

populacional, ocasionando uma série de demandas em relação a equipamentos 

e serviços urbanos.

A  região  e  o  bairro  possuem  equipamentos  nas  áreas  da 

assistência social, educação e saúde. 

33 Dados obtidos do Observatório da Cidade de Porto Alegre, no site www.observapoa.com.br



3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA34

3.1 INTRODUÇÃO

As visitas domiciliares para aplicação de questionário estruturado 

com os representantes das famílias moradoras nos domicílios identificados e 

numerados na Vila do Chocolatão aconteceram durante a primeira quinzena do 

mês de julho de 2009. 

Todo o processo de trabalho de campo, com a identificação das 

construções existentes e a aplicação de questionário estruturado através de 

entrevistas familiares, foi acompanhado por representações comunitárias.

Esta  comunidade  possui  características  muito  específicas  em 

relação à origem de sua ocupação; diferentemente de outras vilas irregulares 

da cidade que nasceram como forma alternativa de resolução da condição de 

habitação,  a  Vila  do  Chocolatão  tem  um  forte  elemento  aglutinador  dos 

moradores  –  o  resíduo  sólido  produzido  pelos  bairros  do  entorno, 

principalmente o centro da cidade.

A presente  análise  baseia-se  nos  dados  coletados  através  de 

cento e setenta e seis (176) questionários estruturados aplicados35; a análise 

será projetada para o total de domicílios identificados na comunidade.

3.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Foram  identificadas  e  numeradas  225  construções,  das  quais 

quatro (04) são utilizadas para atividades comerciais, oito (08) são galpões 

para armazenamento e triagem de resíduos sólidos,  vinte e cinco (25) são 

domicílios de uso misto (três utilizados para moradia e pequenos comércios e 

vinte e dois como moradia e local para armazenamento e triagem de resíduos), 

34 Socióloga Responsável pela Pesquisa Social: Denise de Menezes Ferreira, 
chefe da Unidade de Pesquisa Socioeconômica do DEMHAB

35 Do total de 49 questionários não aplicados, 39 são em domicílios residenciais com famílias 
consideradas ausente e 10 em locais comerciais. Os questionários que faltam serão aplicados 
no dia 27 de julho de 2009, conforme acordados com as representações comunitárias.



uma (01) edificação abriga uma instituição religiosa e cento e oitenta e sete 

(187) são domicílios de uso exclusivamente residencial.

Distribuição das Construções por Tipo de Uso

TIPO  DE 

USO

SEM MORADIA COM MORADIA
Comércio Galpão Atividade 

Religiosa

Moradia 

e 

Comérci

o

Moradia 

e 

Galpão

Moradia

N° 

Construções

04 08 01 03 22 187

TOTAL 13 212

Nos domicílios com moradia (os residenciais e os de uso misto) 

habitam  duzentos e vinte e cinco (225) famílias e um total populacional de 

setecentos e trinta e duas (732) pessoas. 

Pessoas Residentes

Homens: 376 (51,3%) Mulheres: 356 (48,7%) Total: 732 pessoas

Constituição dos Grupos Familiares

Os grupos familiares são constituídos, basicamente, pelos chefes 

de  famílias,  seus  cônjuges  e  filhos.  Existem  poucos  parentes  morando 

conjuntamente e poucos desdobramentos familiares.

A média de pessoas por domicílio é pequena; apenas 3 pessoas 

por  moradia.  Entretanto  existem distorções imensas na comunidade:  muitos 

domicílios  com  pessoas  sozinhas  e  poucos  domicílios  com  um  número 

expressivo de moradores, com um adensamento interno excessivo, conforme 

representado no quadro abaixo.



Distribuição do Número de Moradores por Domicílio

N° Moradores por 

Domicílio

N° Domicílios Percentual

1 52 24,7
2 44 20,6
3 32 15,3
4 15 7,1
5 26 12,4
6 21 10,0
7 9 4,1
8 5 2,4
9 3 1,2
10 3 1,2

*+10 2 1,2
TOTAL 212 100

                    *Dos domicílios com mais de dez pessoas um possui 11 e outro 14 moradores

Condições Habitacionais

As construções identificadas são em sua maioria de sobras de 

materiais  (80%)  e  possuem  um  péssimo  estado  de  conservação, 

apresentando, em muitos casos, riscos aos moradores. Existem, também, 

principalmente em função dos inúmeros incêndios ocorridos no local, várias 

casas de emergência36 

A ocupação do solo configura acessos precários às moradias, 

com becos estreitos e locais alagadiços, além do acúmulo de lixo nas vias37; 

verificamos, assim, condições extremas de insalubridade de moradia.

O  acesso  às  redes  de  água  e  energia  elétrica  é  feito, 

exclusivamente, através de ligações clandestinas; é importante salientar que 

apenas 39% dos domicílios possuem acesso a estes dois serviços. Do restante 

das residências, a quase totalidade possui apenas acesso à energia elétrica e 

destes,  62  %  acessam  água  potável  somente  através  de  ponto  externo  à 

construção (utilizado por mais de uma residência). Na maioria dos domicílios 

não existem instalações hidro-sanitárias. A população utiliza banheiros coletivos 

36 Equipamento  fornecido  pelo  DEMHAB,  em casos  de  desabamentos,  sinistros  ou  outras 
demandas encaminhadas pela rede de assitência do município.
37 Restos dos materiais coletados e triados.



que foram construídos pelo poder público.
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A vila, apesar de existir há mais de vinte (20) anos, possui uma 

grande transitoriedade de moradores, muito provavelmente em conseqüência 

do vínculo de trabalho estabelecido com os galpões de triagem de resíduos 

existentes no local; 39% dos entrevistados afirmaram morar no local há menos 

de três (03) anos. 

Foram identificadas dezesseis (16) pessoas com deficiência, das 

quais  nove (09)  com problemas de locomoção;  destas,  apenas uma (01)  é 

cadeirante. 

Composição Etária

A estrutura etária  é bastante jovem; 69% do total  populacional 



possuem até 28 anos. A população em idade escolar (0 a 14 anos) representa 

45% do total populacional e a População em Idade Ativa, 54%. Os idosos são 

2,3% da população.

 

Distribuição da População por Faixa Etária
Faixa Etária Nº Indivíduos Percentual

Menos de 7 anos 159 21,7
De 7 a 14 anos 169 23,1
De 15 a 21 anos 89 12,2
De 22 a 28 anos 91 12,4
De 29 a 35 anos 75 10,2
De 36 a 42 anos 42 5,7
De 43 a 49 anos 52 7,1
De 50 a 54 anos 24 3,3
De 55 a 59 anos 15 2,1
De 60 a 64 anos 04 0,6
65 anos e mais 12 1,6

Total 732 100

Entre as crianças de 0 a 6 anos – 21,7%, do total populacional -, 

31%  freqüentam  estabelecimentos  de  educação  infantil;  as  crianças  e 

adolescentes entre 7 e 14 anos possuem um ótimo grau de atendimento nos 

equipamentos de ensino fundamental,  97,5% estão inseridos em escolas da 

região.
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Renda

O baixo grau de escolaridade – 6% da População em Idade Ativa 

declararam-se  analfabetos  e  52%  possuem  até  cinco  anos  de  estudo  - 

influencia a situação ocupacional e de renda desta população. As atividades 

econômicas  desenvolvidas  pela  população  em  idade  ativa  não  exigem 

qualificação  de  mão-de-obra;  são,  principalmente,  atividades  de  coleta  e 

triagem de resíduos, na maioria das vezes vinculadas a galpões de triagem de 

terceiros que irão revender este material para intermediários. Assim, 74% da 

população que está trabalhando recebe até 1 salário mínimo mensal e a renda 

per capta média é de 0,7 salário mínimo.

Entre a População em Idade Ativa, 45% declararam trabalhar com 

coleta e triagem de resíduos e 24% estão desempregados ou sem trabalho.

Responsáveis pelas Famílias

Entre  os  responsáveis  pelas famílias,  44% (99)  são homens e 

56%  (126)  são  mulheres;  58%  possuem  até  5  anos  de  estudo  e  7% 

declararam-se analfabetos.

Os responsáveis  por  família  são,  predominantemente,  oriundos 

da própria cidade de Porto Alegre, sendo que 79% sempre moraram em vilas 

irregulares; identificou-se que 9% declararam que, anteriormente, encontravam-

se em situação de rua.

A renda média é de 0,7 salário mínimo e 71% recebem até 1,0 

salário mínimo por mês.

4. JUSTIFICATIVA

O “Programa Habitação de Interesse Social” proposto pelo 

Ministério das Cidades, possui entre suas ações a modalidade de apoiar o 

Poder Público à construção habitacional de famílias de baixa renda, oferecendo 



acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de renda familiar 

mensal de até três salários mínimos, em localidades urbanas e rurais.

 A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul apresenta um 

capítulo dedicado à habitação onde, no artigo 174, está estabelecido que 

tanto  o  Estado  quanto  os  municípios  deverão  apresentar  programas 

destinados a facilitar o acesso da população à moradia. 

A Lei Orgânica do Município incluiu em seu art.  200, § 1º o 

conceito  de  Função  Social  da  Cidade,  compreendido  como  o  direito  de 

acesso de todo cidadão às condições básicas de vida.

Este projeto encontra-se,  pois em consonância com o Plano 

Diretor Municipal  e os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade cujo 

financiamento será realizado pelo FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (Ministério das Cidades).

A Vila do Chocolatão situa-se em região central da cidade em 

terreno da União com processo de reintegração de posse já deferido. A Vila 

será reassentada em área localizada na região Nordeste da cidade concedida 

pela União ao Município.

As famílias beneficiadas serão reassentadas na Avenida Protásio 

Alves n° 9099, onde serão construídas 181 - cento e oitenta e uma - unidades 

habitacionais.

 O projeto de reassentamento beneficiará as famílias através das 

novas moradias e o trabalho técnico social se propõe a incidir em outras 

esferas como a participação e a organização comunitária, educação sanitária e 

ambiental e geração de trabalho e renda. Com isso, pretende-se capacitar os 

beneficiários em relação aos seus direitos às demais políticas públicas, 

portanto, melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Com  a  mudança  de  bairro  e  região  será  necessário  buscar 

alternativas  de  capacitação  para  a  geração  de  trabalho  e  renda,  pois  esta 

comunidade  apresenta  como  peculiaridade  a  coleta  e  reciclagem  do  lixo, 

resíduos considerados nobres que podem ser coletados na região central de 



Porto Alegre. Isto é reforçado pela proximidade da Vila às vias de acesso para 

catação no Centro da cidade.  “A Vila se formou em função do lixo e essa lógica 

organiza todo sua estrutura espacial, temporal, social e econômica”.38

Entendemos que as características desta comunidade (que 

sobrevive da catação e triagem de resíduos, que situa-se na região central da 

cidade próxima a equipamentos públicos e com alto grau de vulnerabilidade) 

são a fonte de maior foco de resistência da comunidade da Vila do Chocolatão 

para a aceitação da sua transferência para o novo local de moradia. Nesta 

direção os técnicos sociais reconhecem como fundamental o trabalho 

intersecretarias, buscando integrar esta comunidade nas diferentes políticas 

sociais desenvolvidas na região. Iniciativas semelhantes já ocorreram, onde 

parcerias entre diferentes órgãos públicos e iniciativa privada foram objetos de 

projetos parcialmente executados.39 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver atividades de Mobilização e Organização 

Comunitária - MOC, Educação Sanitária e Ambiental - ESA e Geração Trabalho 

e Renda - GTR que preparem as famílias para a transferência ao novo local de 

moradia propiciando melhores condições de vida.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

38 Santini, Giovana. Vila do Chocolatão-Encontros da Collage na Arquitetura.Dissertação de 
Mestrado.Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – UFRGS, 2007, p.38.

39 Projeto de inclusão Social da Vila Chocolatão elaborado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e 
Atividades Gerenciadas pela Captare da PMPA



a) Incentivar a participação comunitária nas diversas etapas 

do processo de reassentamento buscando o envolvimento dos sujeitos deste 

processo;

b) Identificar  os  recursos  comunitários  no  novo  local  de 

moradia incentivando o acesso e a utilização da rede de serviços existente;

c) Viabilizar  espaços  de  discussão  onde  a  comunidade 

atendida possa realizar trocas entre si;

d) Encaminhar as demandas referentes às políticas públicas 

de interesse da comunidade em relação ao processo de reassentamento;

e) Mobilizar  a  comunidade  para  a  identificação  e 

fortalecimento das lideranças locais;

f) Capacitar e qualificar as lideranças locais à participação no 

processo de reassentamento;

g) Identificar  as  instituições  parceiras  que  atuam  na 

comunidade  buscando  o  fortalecimento  de  suas  ações  junto  à  população 

envolvida;

h) Potencializar  o  trabalho  intersecretarias  visando  o 

desenvolvimento dos três eixos propostos neste projeto (MOC-ESA-GTR);

i) Trabalhar noções de educação sanitária e ambiental com 

vistas na formação de agentes multiplicadores ambientais para que as famílias 

preservem o seu novo local de moradia;

j) Oportunizar conhecimentos voltados para as questões de 

higiene,  saúde  preventiva,  saneamento  básico,  controle  de  vetores  e  de 

recursos  hídricos,  preservação  ambiental,  separação  de  resíduos,  coleta 

seletiva  e  outros  temas  de  interesse  dos  moradores,  visando  melhores 

condições de vida para a comunidade beneficiária;

k) Proporcionar espaços de discussão acerca das noções e 

regras de convivência, bem como o cuidado e a preservação do novo local de 

moradia;



l) Capacitar  os  moradores  da  comunidade  com  cursos 

voltados à geração de trabalho e renda desta população;

m) Organizar  os  moradores  interessados  sob  forma  de 

Associação ou Cooperativa  inserindo-os no  programa da coleta  seletiva  do 

DMLU.

METODOLOGIA

Entende-se por metodologia o caminho a ser percorrido, ou seja, 

o conjunto de procedimentos sistemáticos a serem desenvolvidos para se 

alcançar os objetivos. 

Os procedimentos metodológicos neste projeto serão permeados 

por ações com enfoque participativo que pressupõe estabelecer relações de 

horizontalidade e parceria entre a população e equipe de trabalho buscando 

incentivar a organização comunitária.

A participação da comunidade em todos os momentos deste 

projeto será estimulada através de um processo educativo que leve os 

indivíduos a refletirem sobre a realidade em que vivem. Este processo objetiva 

também, a integração social dos moradores da Vila do Chocolatão, bem como 

o desenvolvimento da autogestão individual e comunitária .

Os eixos do projeto – Mobilização e Organização Comunitária, 

Educação Sanitária e Ambiental e Geração de Trabalho e Renda – através do 

trabalho social desenvolvido buscarão atender as expectativas da comunidade 

a partir do desenvolvimento de relações transparentes e horizontais. Entende-

se que a gestão participativa acontece somente quando são estimuladas e 

aprofundadas as relações de parceria e solidariedade entre a equipe técnica e 

a comunidade trabalhada.



As famílias beneficiárias participarão de reuniões, oficinas, trocas 

de experiências, atividades e cursos de capacitação profissional, de modo a 

compreender o processo no qual estão envolvidas. Também, está prevista a 

formação de comissão de acompanhamento de obras, a ser eleita pelos grupos 

de famílias, buscando fortalecer e assegurar o desenvolvimento do processo, 

de  forma  democrática  e  participativa,  tanto  antes,  quanto  após  o 

reassentamento.

No decorrer da implementação do empreendimento, bem como 

após a conclusão do mesmo, serão desenvolvidas ações que contemplem os 

três eixos do projeto. Durante os dezenove meses de trabalho, dez meses se 

referem à etapa antes do reassentamento e nove meses à etapa posterior. 

Importante salientar que será realizada a elaboração, aplicação e análise de 

um instrumento de pesquisa para avaliação.

O trabalho técnico social (Serviço Social, Sociologia e Educação 

Ambiental),  será  desenvolvido  com  as  demais  equipes  do  DEMHAB 

(Arquitetura,  Direito,  Engenharia,  Assessoria  Comunitária  e  Coordenação 

Imobiliária). Além destes profissionais será contratada uma equipe de trabalho 

composta pelas seguintes áreas: Serviço Social, Biologia e Sociologia.

Neste processo buscaremos também trabalhar com outros órgãos 

da Prefeitura e entidades parceiras objetivando estabelecer ações conjuntas 

para  o  atendimento  da  comunidade  envolvida.  Serão  também  contratados 

estagiários e instrutores ou entidades para ministrar os cursos de capacitação 

profissional.  No  que  se  refere  ao  Eixo  Geração  de  Trabalho  e  Renda  o 

Departamento  Municipal  de  Limpeza  Urbana  –  DMLU será  um dos  órgãos 

responsável pelas atividades desenvolvidas; também o DEMHAB, através da 

Equipe de Educação Ambiental, estará coordenando algumas das oficinas de 

Geração de Trabalho e Renda propostas para esta comunidade. 

Neste sentido, visando afinar a atuação dos diferentes atores e 

buscando garantir a tomada de decisões de forma co-responsável, pretende-se 

obedecer  a  uma  sistemática  de  acordos  e  reuniões  entre  as  equipes  de 

técnicos  envolvidas,  os  profissionais  contratados  e  representantes  da 

comunidade. 

É importante sinalizar que o processo de trabalho estabelecido 



com a comunidade poderá sofrer alterações, tanto nas atividades propostas 

quanto no cronograma de execução, no intuito de readequar as ações 

conforme os indicativos que se apresentem.

Abaixo seguem as etapas do trabalho para o reassentamento, 

obedecendo as linhas dos três eixos: MOC, ESA e GTR.

6.1 EIXO DE ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA – MOC

6.1.1 ATIVIDADES ANTES DO REASSENTAMENTO

As atividades de MOC estão voltadas a orientar, mobilizar, 

esclarecer, capacitar, organizar e preparar esta comunidade.

Esta etapa é constituída de dez meses e, representa a descrição 

do processo de trabalho a ser desenvolvido até o momento do reassentamento 

das famílias para o novo local de moradia. Para tanto serão desenvolvidas as 

seguintes atividades:

1. Realização  de  visitas  para  aproximação  para  conhecimento  sobre  a 

realidade e expectativas da comunidade;

2. Participação de reuniões entre os órgãos da PMPA responsáveis pelos 

eixos  -  MOC  –  ESA –  GTR  -  buscando  a  integração  dos  atores 

envolvidos e o acompanhamento da execução do trabalho;

3. Elaboração de relatórios mensais;

4. Realização de diagnóstico socioeconômico da comunidade, através de 

pesquisa de campo;

5. Realização de reuniões da equipe de trabalho do DEMHAB;

6. Realização de reuniões com a equipe contratada para apresentação da 

equipe  técnica  responsável,  para  organização  das  reuniões  de 

monitoramento e, para a explanação das atividades e etapas do projeto; 

7. Realização de visita  na  região  do  novo loteamento,  com o  grupo de 

trabalho, coletando informações para conhecimento da realidade local;



8. Realização  de  reuniões  intersecretarias  para  integrar  as  políticas  de 

atendimento às necessidades oriundas desta população;

9. Realização de reuniões com as lideranças locais, para a socialização do 

trabalho a ser desenvolvido;

10.Realização de Visitas Domiciliares junto às famílias beneficiárias para 

convocá-las a participar de reuniões e atividades a serem desenvolvidas; 

orientá-las  em  relação  ao  processo  implementado;  incentivá-las  à 

mobilização  e  organização  comunitária;  realizar  ações  e 

encaminhamentos relativos ao cadastramento das famílias; assim como 

outras ações necessárias;

11. Realização de reuniões com as lideranças locais para socialização dos 

dados  do  diagnóstico  socioeconômico  e  definição  de  critérios  de 

atendimento das famílias;

12.Elaboração  de  sistema  de  monitoramento  e  de  instrumentos  de 

avaliação;

13.Aplicação de instrumento de pesquisa para a realização de avaliação 

parcial do desenvolvimento do projeto;

14.Realização  de  reunião  para  apresentação  dos  Projetos  Arquitetônico, 

Urbanístico  e  Social  e  escolha  dos  representantes  da  Comissão  de 

Acompanhamento de Obras, formada por lideranças e representantes 

das famílias;

15.Realização de reuniões organizadas em seis (06) grupos de trinta (30) 

famílias com o objetivo de orientá-las para visita às obras;

16.Realização de reuniões organizadas em seis (06) grupos de trinta (30) 

famílias com os objetivos de orientá-las a respeito dos encargos sociais 

decorrentes  do  projeto  de  reassentamento,  tais  como:  luz  e  água  e 

realizar discussão preparatória para a escolha do nome do loteamento; e 

demais assuntos de interesse da comunidade pertinentes ao processo 

de reassentamento;



17.Realização de Plantões Sociais semanais buscando a interlocução das 

equipes  de  trabalho  e  as  necessidades  apresentadas  pelas  famílias 

beneficiárias;

18.Realização  de  reunião  de  articulação  com  entidades  que  atuam  ou 

possam vir a atuar junto a esta comunidade;

19.Realização  de  reunião  junto  à  Fundação  de  Assistência  Social  e 

Cidadania – FASC – para a inclusão das famílias no CADÚNICO;

20.Elaboração de cartilhas;

21.Elaboração de material informativo; 

22.Realização  de  reunião  entre  a  equipe  técnica  e  a  Comissão  de 

Acompanhamento de Obras;

23.Encontros para realização do Curso para Capacitação de Lideranças;

24.Realização  de  eventos  culturais  e  pedagógicos  de  interesse  da 

comunidade,  buscando  apoio  e  parcerias  de  outras  secretarias  e 

entidades;

25.Realização de reunião com a Comissão de Acompanhamento de Obras 

e  lideranças  para  apresentação  da  proposta  de  distribuição  das 

unidades habitacionais no empreendimento;

26.Realização de visitas orientadas, com a Comissão de Acompanhamento 

de Obras e grupos de famílias, às obras do empreendimento

27.Realização  de  Assembléia  com  os  moradores  para  conhecimento  e 

esclarecimentos sobre o contrato a ser firmado com o DEMHAB;

28.Realização de Assembléia com os moradores para a escolha e eleição 

final do nome do loteamento, apresentação da distribuição das unidades 

habitacionais e orientação sobre a mudança para o empreendimento;

29.Realização  de  entrega  das  convocações  para  abertura  de  Processo 

Administrativo no DEMHAB, para pesquisa cadastral  e elaboração de 

contrato;

30.Reassentamento das 181 famílias para o novo local de moradia.



6.1.2 ATIVIDADES APÓS O REASSENTAMENTO

A pós-ocupação é caracterizada pela conclusão das obras e 

ocupação das famílias no novo local de moradia. As atividades desenvolvidas 

nessa etapa objetivam a sustentabilidade do empreendimento nos seus 

aspectos físicos, sociais e ambientais.

Este, também, é o momento de formatação final da avaliação do 

projeto, englobando o resultado imediato de ações desenvolvidas e a 

satisfação das famílias em relação ao processo de reassentamento. 

As atividades a serem desenvolvidas nesta etapa são:

1. Realização de visitas  domiciliares  junto  às  famílias  beneficiadas para 

convocá-las  para  as  atividades  a  serem  desenvolvidas,  bem  como 

encaminhamentos de outras ações;

2. Realização  de  Plantão  Social  semanal  para  encaminhamentos  das 

demandas da comunidade;

3. Continuação dos Encontros para conclusão do Curso de Capacitação de 

Lideranças;

4. Realização  de  reuniões  com  a  Associação  de  Moradores  e  demais 

lideranças locais (Clube de Mães, Grupo de Jovens);

5. Realização de reuniões entre a equipe técnica do DEMHAB e a empresa 

contratada;

6. Realização de reuniões com grupo de trabalho do DEMHAB;

7. Realização de reuniões intersecretarias;

8.  Realização de evento cultural;

9. Realização de entrevistas com as famílias relocalizadas, para aplicação 

de  instrumento  estruturado  de  pesquisa  de  avaliação  do  projeto  de 

trabalho;

10.Elaboração de relatório final.



6.1.3 QUADRO DE QUANTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MOC

ATIVIDADES DE MOC Nº
DE AÇÕES

A
N

T
E

S
 D

O
 R

E
A

S
S

E
N

TA
M

E
N

T
O 1.Visitas para aproximação para conhecimento sobre a 

realidade e expectativas da comunidade.
04

2. Reuniões mensais entre os órgãos da PMPA 
responsáveis pelos eixos: MOC-ESA-GTR.

11

3. Elaboração de relatórios mensais 10

4. Aplicação de instrumento de pesquisa para realização 
de diagnóstico socioeconômico

181

5.Reuniões mensais da equipe de trabalho do DEMHAB. 11

6. Reuniões mensais entre e equipe técnica do DEMHAB 
e a empresa contratada.

10

7.Visitas na região do loteamento com o grupo de 
trabalho para conhecimento da realidade.

02

8. Reuniões intersecretarias da PMPA. 06

9. Reuniões com lideranças locais para socialização do 
trabalho a ser desenvolvido.

04

10.Visitas domiciliares(conforme as ações planejadas) 600

11.  Reunião  para  apresentação  dos  Projetos 
Arquitetônico,Urbanístico e Social e escolha 
da Comissão de Acompanhamento de Obras.

01

12. Reuniões com grupos de famílias (06 grupos de 30 
famílias).

12

13. Plantão Social semanal. 40

14. Reuniões de articulação  com entidades que prestam 
ou podem prestar atendimento a esta população. 

02

15. Reuniões entre a equipe técnica e a Comissão de 
Acompanhamento de Obras.

07

16. Encontros para realização do Curso de Capacitação 
de Lideranças.

10

17. Evento cultural e pedagógico de interesse da 
comunidade.

01

18. Reunião com Comissão de Acompanhamento de 
Obras e lideranças para apresentação da proposta de 
distribuição das U.H.

01



ATIVIDADES DE MOC Nº
DE AÇÕES

19. Assembléia com os moradores para escolha e 
eleição final do nome do loteamento, apresentação da 
distribuição das U.H. e orientações sobre a mudança.

01



ATIVIDADES DE MOC Nº
DE AÇÕES

20. Assembléia para conhecimento e esclarecimento 
sobre o contrato a ser firmado com o DEMHAB.

01

21. Convocações para a abertura de P.A. no DEMHAB 181

22. Aplicação de instrumento de pesquisa para 
realização de avaliação parcial do desenvolvimento do 
projeto

181

23. Reassentamento das famílias para o novo local de 
moradia.

181

A
P

Ó
S

 O
 R

E
A

S
S

E
N

TA
M

E
N

T
O 1. Visitas domiciliares para convocação para as 

atividades e encaminhamentos
50

2. Plantão Social semanal 36

3. Elaboração de relatórios mensais 08

4. Continuação dos Encontros para conclusão do Curso 
de Capacitação de Lideranças. 

10

5. Reuniões com a Associação de Moradores e demais 
lideranças locais

06

6. Reuniões entre a equipe técnica do DEMHAB e a 
empresa contratada.

09

7. Reuniões com o grupo de trabalho do DEMHAB. 09

8. Reuniões Intrersecretarias. 02

9. Realização de Evento Cultural 01

10. Realizaçação de entrevistas para Avaliação Pós-
ocupacional  

362

11. Elaboração de relatório final 01

TOTAL 1.952



6.2 EIXO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL - ESA

“A  Educação  Ambiental  é  um  processo 
permanente,  no  qual  o  indivíduo  e  a  comunidade  tomam 
consciência do seu meio-ambiente e adquirem o conhecimento, 
os valores, as habilidades, as experiências e a determinação que 
os tornam capazes de agir, individual e coletivamente na busca de  
soluções  para  os  problemas  ambientais,  presentes  e  futuros”.  
(princípios  básicos  da  Educação  Ambiental  da  Conferência  de 
Tbilisi - Paris - UNESCO, 1980).

A instituição que atua com educação ambiental no município é o 

Comitê Gestor  de Educação Ambiental (CGEA), formado por diversos órgãos 

da PMPA. Este Comitê realiza cursos de Educação Ambiental e Território para 

as comunidades, a fim de formar multiplicadores de Educação Ambiental.  As 

iniciativas de trabalho socioambiental em andamento e/ou previstas na região, 

serão desenvolvidas no decorrer do Trabalho Técnico Social. 

6.2.1 ATIVIDADES ANTES DO REASSENTAMENTO

1. Realização de Visitas Domiciliares na área de intervenção, com o intuito 

de reconhecimento e levantamento dos problemas ambientais do local, a fim 

de orientar as regras de convivência visando à mudança de hábitos;

2. Realização de reuniões com grupos de famílias. Serão realizadas com 

três  grupos  de  famílias  distintas,  em  média  com  60  pessoas,  03 

reuniões/palestras de incentivos à educação ambiental, visando à mobilização 

e participação dos beneficiários. Estas atividades estão planejadas conforme 

segue:

a) Reflexão  acerca  dos  problemas  levantados  nas  visitas 

domiciliares e formas de superação. Com base nestas reflexões, trabalhar-se-á 

orientações quanto aos problemas relativos aos animais domésticos, animais 

vetores e coleta seletiva do lixo.

b) Orientação quanto as possíveis mudanças de hábitos, quanto à 

higiene e limpeza, tanto pessoal, quanto coletivamente.



c) Reflexão acerca  das  regras  de  convivência  com a  vizinhança, 

cuidado  com  os  equipamentos  comunitários,  espaços  coletivos  e  com  o 

ambiente.

3. Realização  de  três  (03)  encontros  com  recicladores objetivando  a 

socialização de informações quanto aos cuidados com o meio ambiente;

4. Realização  do  Curso  de  Agentes  Multiplicadores  de  Educação 

Ambiental.  Será  realizado  um  curso,  com  duração  de  20  horas,  sendo  o 

conteúdo programático previsto, descriminado abaixo:

a) Coleta seletiva do lixo;

b) 2Higiene e Saúde preventiva (pessoal e coletiva);

c) Cuidado com a unidade habitacional  (pátio,  rede de água, luz, 

animais domésticos);

d) Importância e cuidados com o ambiente (água, ar e solo);

e) Cuidado com o novo local de moradia. (mais especifico com os 

espaços  coletivos,  como,  por  exemplo,  praça,  plantio  de  árvores  e 

equipamentos coletivos);

5. Realização de visitas domiciliares para aplicação de um instrumento de 

avaliação das atividades ambientais executadas.

6. Elaboração de relatórios mensais.

6.2.2 ATIVIDADES APÓS O REASSENTAMENTO

1. Realização de Visitas Domiciliares para entrega de uma cartilha com 

orientação quanto aos cuidados relativos à unidade habitacional, bem como de 

convites para as demais atividades programadas;

2. Realização  de  reuniões  /  oficinas  com  os  recicladores,  objetivando 

retomar as noções recebidas na 1ª fase;

3. Realização de reuniões / oficinas mensais com os grupos de Agentes 

Multiplicadores de Educação Ambiental, buscando fortalecê-los quanto à 

responsabilidade de atuar ativamente junto aos demais moradores com 

vistas à mudança de hábitos;



4. Realização  de  Plantio  Coletivo de  20  mudas  de  árvores  no  novo 

empreendimento;

5. Realização de Visitas Domiciliares para aplicação de um instrumento de 

avaliação das questões ambientais;

6. Elaboração  de  relatórios  mensais  e  relatório  final  das  atividades  de 

Educação Sanitária e Ambiental.

6.2.3 QUANTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ESA

ATIVIDADES DE ESA N°
AÇÕES

A
N

T
E

S
 D

O
 

R
E

A
S

S
E

N
TA

M
E

N
T

O Visitas domiciliares para aplicação de 
questionário e registros fotográficos

600

Reunião/Oficina 30

Curso de Agentes Multiplicadores de ESA 01

Aplicação de instrumento de avaliação das 
atividades ambientais

600

A
P

Ó
S

 O
 

R
E

A
S

S
E

N
TA

M
E

N
T

O Visitas domiciliares 181

Reunião/Oficina 12

Reunião/assessoramento 03

Plantio coletivo/comunitário 01

Visitas domiciliares para aplicação do 
questionário ambiental

181

TOTAL 1.609



6.3 PLANILHA DE CUSTOS DOS EIXOS MOC E ESA

N.° Material Quantidade Preço 
Unitário

Valor Total 
(R$)

1. Alfinetes Cabeça Colorida 03 caixas 2,50 7,50

2. Apontador 15 unidades 0,15 2,25

3. Barbantes Médio 2 rolos 4,00 8,00

4. Borracha 25 unidades 0,20 5,00

5. Cartilhas 400 
unidades

19,00 7.600,00

6. CD 20 unidades 2,50 50,00

7. Clips 04 caixas 2,00 8,00

8. Cola Líquida Tipo Grande 11 unidades 2,00 22,00

9. Cópia Reprográfica 18.150 
unidades

0,08 1.452,00

10
.

Encadernações 05 unidades 5,00 25,00

11. Fita Adesiva 5 unidades 6,50 32,50

12
.

Folha de Cartolina (Brancas e 
Coloridas)

100 
unidades

1,00 100,00

13
.

Folhas A4 / Ofício 70 pacotes 10,50 735,00

14
.

Folhas de Isopor 08 unidades 15,00 120,00

15
.

Furador de Papel 01 unidade 17,00 17,00

16
.

Grampeador 01 unidade 17,40 17,40

17
.

Grampos para Grampeador 01 caixas 3,00 3,00



18
.

Hidrocor (24 cores) 08 caixas 14,00 112,00

19
.

Lápis (24 cores) 16 caixas 8,50 136,00

20
.

Lápis de Cera (12 cores) 50 caixas 2,20 110,00

21
.

Lápis Preto 31 unidades 0,45 13,95

N.° Material Quantidade Preço 
Unitário

Valor Total 
(R$)

22
.

Material Informativo 400 
unidades

3,00 1.200,00

23
.

Painéis do Tipo Papelão Natural 
Bismarck (80 X 100 cm, espessura 
2,8 mm)

10 unidades 10,00 100,00

24
.

Pen-Drive 2GB 02 unidades 30,00 60,00

25
.

Pincel Atômico 51 unidades 1,00 51,00

26
.

Régua 04 unidades 0,30 1,20

27
.

Reprodução de Fotos Coloridas 
Papel Simples

300 
unidades

1,00 300,00

28
.

Tesouras Sem Ponta 30 unidades 5,00 150,00

29
.

Tintas Guache (6 cores) 40 unidades 1,59 63,60

 Valor Total 12.502,40

Fonte: a tomada de preços foi realizada junto à equipe de compras da PMPA.

6.4 EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA - GTR

Pretende-se propor alternativas de subsistência para a população 



da Vila  do Chocolatão,  tanto através de cursos de capacitação profissional, 

quanto de parcerias com entidades governamentais e não-governamentais, de 

modo oportunizar novas formas laborativas às famílias atendidas neste projeto. 

Quanto às ações deste eixo, seguem abaixo:

6.4.1 ATIVIDADES

1. Realização de Curso de Confecção de Objetos com Garrafas Pet. Ao 

final  do  curso  os  participantes  estarão  aptos  a  confeccionar  puffs, 

bolsas, mesas, cortinas, embalagens e arranjos. Carga horária: duração 

de um mês - 3 aulas por semana – 4h por aula - 48h por mês. O valor da 

hora/aula é de R$ 25,00.

2. Realização  de  Curso  de  Cestaria  para  Confecção  de  Materiais  de 

Decoração aproveitando todos os tipos de papéis. Concluindo o curso os 

alunos serão capazes de produzir vasos, cestas, porta-retratos, porta-

revista  e  outros.  Carga  horária:  duração  de  um  mês  -  3  aulas  por 

semana – 4h por aula -  48h por mês. O valor da hora/aula é de R$ 

25,00.

3. Realização  de  Curso  de  Papel  Machê.  Este  curso  desenvolverá  nos 

participantes a capacidade de produzir diversos tipos de produto como, 

por exemplo, imãs de geladeira, fantoches, cartões de visita, cartões de 

casamento, cartões de aniversário, entre outros produtos. Carga horária: 

duração de um mês - 3 aulas por semana – 4h por aula - 48h por mês. O 

valor da hora/aula é de R$ 25,00.

4. Realização de Curso de Decopagem em vidro utilizando como matéria-

prima  todos  os  tipos  de  vidro.  O  curso  consiste  em  desenvolver  a 

habilidade de decorar o vidro por meio de aplicação de tecidos, papel e 

outros  materiais.  Carga  horária:  duração  de  um  mês  -  3  aulas  por 

semana – 4h por aula -  48h por mês. O valor da hora/aula é de R$ 

25,00.

5. Realização de Curso de Customização de Roupas e Acessórios. Este 

curso consiste em reaproveitar e transformar roupas (calças, camisas, 

casacos, vestidos, coletes, etc) e acessórios (bijuterias, cintos, bolsas e 



outros)  utilizando  tecidos,  couro,  fuxico,  flores,  tricô,  crochê,  etc. 

Também  inclui  noções  de  crochê,  tricô,  confecção  de  almofadas, 

tapetes, colchas, entre outras. Carga horária: duração de um mes - 4 

aulas por semana – 6h por aula – 96h. O valor da hora/aula é de R$ 

37,50.

6. Realização  de  Curso  de  Capacitação  para  Confecção  de  Fraldas 

Descartáveis. O curso terá a duração de uma semana e capacitará os 

alunos  a  trabalharem  com  a  máquina  de  fraldas  descartáveis, 

organizando-os  em  cooperativa.  Será  ministrado  por  profissionais 

voluntários,  que  realizarão  o  acompanhamento  da  produção  por  um 

período  de  sete  meses  (um  orientador  que  apresentará  o  sistema 

cooperativado);  um  contador  para  fundação  da  cooperativa  e  um 

administrador em gestão);

7. Realização  de  Curso  de  Recarga  de  Cartuchos  de  Impressoras.  A 

Reciclagem  de  Cartuchos  de  Impressoras  se  justifica  face  aos  altos 

custos  desses  suprimentos  para  reposição,  que  muitas  vezes, 

apresentam  valores  semelhantes  ao  do  próprio  equipamento.  Essa 

prática pode reduzir  sensivelmente  os gastos  dos usuários  de  certos 

equipamentos de informática e através da utilização de equipamentos 

muito simples, que não exigem conhecimentos que vão além do seu 

perfeito  manuseio,  podem  significar  considerável  ganho  para  os 

recicladores.  Os  trabalhadores  que  optarem  por  esse  curso  serão 

organizados em cooperativas. Carga horária: duração de cinco meses - 

2 aulas por semana – 4h por aula – 160 h. Será feito em parceria com os 

Técnicos  do  DMLU,  a  partir  da  interpretação  dos  manuais  que 

acompanham os equipamentos a serem adquiridos para esta finalidade. 

Com a realização desse curso aproximadamente 30 pessoas poderão 

ser qualificadas, vindo a reaproveitar até 800 cartuchos/mês. 

8. Realização de Curso de Reciclagem Artesanal de Papéis.  O Curso de 

Reciclagem  Artesanal  de  Papel  objetiva  agregar  valor  a  um  dos 

materiais mais abundantes na Coleta Seletiva: os Papéis. Este material, 

quando reciclado de forma artesanal pode ser utilizado e comercializado 

sob a forma de folhas nos tamanhos padronizados pelo mercado (A3 e 



A4)  ou  ainda  como  matéria-prima  para  trabalhos  artesanais  ou  de 

Cartonagem.  Os  trabalhadores  que  optarem  por  esse  curso  serão 

organizados  em  cooperativas. Será  ministrado  conjuntamente  por 

profissional da área e por Técnicos do DMLU, cabendo ao primeiro um 

Curso com a seguinte carga horária: duração de três meses - 2 aulas por 

semana – 4h por aula – 96 h. O valor da hora/aula é de R$ 20,80. A 

carga horária restante, ou seja: um mês – 2 aulas por semana – 4 horas 

aula – 32 h será feito por Técnicos do DMLU, perfazendo um total de 4 

meses.  Os  papéis  utilizados  para  a  realização  do  curso  serão 

provenientes da Coleta Seletiva realizada pelo Departamento Municipal 

de  Limpeza  Urbana  na  cidade.  Com  a  realização  desse  curso 

aproximadamente 30 pessoas poderão ser qualificadas, vindo a produzir 

uma média de 1200 folhas de papel reciclado tamanho A4.

9. Realização  do  Curso  de  Reaproveitamento  de  Tecidos.  O  Curso  de 

Reaproveitamento  de  Tecidos  trabalhará  com  retalhos  de  diferentes 

formas e tamanhos, originados das sobras das indústrias do vestuário e 

da fabricação de móveis, podendo resultar na fabricação de novas peças 

ou na costumização de peças já existentes. São tecidos descartados 

pelas  empresas,  cujo  destino  seria  o  Aterro  Sanitário  utilizado  pelo 

município para o descarte dos resíduos. Os trabalhadores que optarem 

por esse curso serão organizados em cooperativas. Será ministrado por 

profissionais  da  área de costura,  por  um período de 4  meses assim 

distribuídos: 1 mês – 1 aula por sema – 4 horas aula – 16 horas para o 

treinamento  na  utilização  e  conservação  das  máquinas  de  costura  a 

serem adquiridas para essa finalidade. Os conteúdos serão ministrados 

pelo  próprio  fabricante  e  seu  custo  está  incluído  no  valor  dos 

equipamentos; 3 meses – 3 aulas por semana – 4 horas aulas – 144 h. 

O custo da hora/aula  é  de R$ 20,83.  Com a realização desse curso 

aproximadamente 30 pessoas poderão ser qualificadas, vindo a produzir 

uma média de 1200 folhas de papel reciclado tamanho A4.



6.4.2 QUADRO RESUMO DOS CURSOS

6.4.3. PLANILHA DE CUSTOS DO CURSO DE GTR

CURSO
N° 

HORAS/AULA

VALOR/HORA

(R$)

TOTAL

(R$)

Curso de Confecção de Objetos 
com Garrafas Pet

48 25,00 1.200,00

Curso  de  Cestaria  para 
Confecção  de  Materiais  de 
Decoração

48 25,00 1.200,00

Curso de Papel Machê 48 25,00 1.200,00

Curso de Decopagem 48 25,00 1.200,00

Curso  de  Customização  de 
Roupas e Acessórios

96 37,50 3.600,00

Curso Recarga de Cartuchos

Equipamentos,  Móveis  e 
Insumos

15.720,00

Curso Reciclagem Artesanal de 
Papéis

Equipamentos,  Móveis  e 
Insumos

R$ 5.695,00

Profissional para Treinamento 96 20,83 R$ 2.000,00

Custo Total Curso 7.695,00

Curso  Reaproveitamento  de 
Tecidos

Equipamento,  Móveis  e 
Insumos

R$ 10.670,00

Profisssional para Treinamento 144 20,83 R$ 3.000,00

Insumos  para  acabamentos 
Reaproveitamentos  Tecidos 
(linhas, botões. Fechos, etc).

R$ 1.600,00

Custo Total Curso 15.270,00

Curso  Fabricação  Fraldas 
Descartáveis

Equipamento e Insumos 7.405,40

TOTAL R$ 54.490,40



CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE TECIDOS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

30
. Máquina de Costura reta / Industrial 1 unidade R$ 1.230,00 R$ 1.230,00

31
.

Máquina de costura Overlock / cinco fios /
Industrial / Completa

1 unidade R$ 1. 760.00 R$ 1.760,00

32
.

Máquina de costura Zig-Zag /
Semi-industrial / Média Produção

2 unidades R$ 2.240,00 R$ 4.480,00

33
.

Mesa revestimento em melanina
Medidas: 1,20 m x 0,80 m

2 unidades R$ 350,00 R$ 700,00

34
.

Cadeiras fixas
Revestimento: courino

6 unidades R$ 75,00 R$ 450,00

35
. Aparelho de viés 2 unidades R$ 22,00 R$ 44,00

36
. Tesouras  8 unidades R$ 39,90 R$ 319,20

37
. Óleo para máquinas 2 litros R$ 7,50 R$ 15,00

38
. Ferro de passar roupa a vapor 3 unidades R$ 78,00 R$ 234,00

39
.

Tábuas  de  passar  roupa  com  estrutura  em 
madeira.

3 unidades R$ 55,73 R$ 167,20

40
. Cabides Plásticos 24 unidades R$ 1,40 R$ 33,60

41
. Araras  Metálicas Retas 2 unidade R$ 122,40 R$ 244,80

42
.

Tecido tricoline
Cor: Branco

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

43
.

Tecido Tricoline
Cor: Vermelho

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

44
.

Tecido Tricoline
Cor: Azul

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

45
.

Tecido Tricoline
Cor: Amarelo

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65



46
.

Tecido Tricoline
Cor: Marrom

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

47
.

Tecido Tricoline
Cor: Preto

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

48
.

Tecido Tricoline
Cor: Lilás

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

49
.

Tecido Tricoline
Cor: Creme

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE TECIDOS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

50
.

Tecido Tricoline
Cor: Verde

7,5 m R$ 9,68 R$ 72,65

51
.

Alfinetes de Aço Longos
Cabeça colorida

4 pacotes
36 unid./cada

R$ 5,90 R$ 23,63

52
. Alfinetes de Aço

2 caixas
100 unid./cada

R$ 4,32 R$ 8,64

53
. Alfineteiras 4 unidade R$ 10,18 R$ 40,72

54
. Agulheiro 4 unidades R$ 10,32 R$ 41,28

55
. Giz para Costura 4 unidades R$ 1,2 R$ 4,80

56
. Fitas Métricas Plásticas 8 unidades R$ 1,44 R$ 11,52

57
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Branco

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

58
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Vermelho

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

59
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Amarelo

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

60
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Marrom

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

61
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Azul

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42



62
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Verde

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

63
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Preto

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

64
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Creme

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

65
.

Linha 100% Poliéster
Cor: Lilás

3 carretéis R$ 6,14 R$ 18,42

66
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Branco

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

67
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Vermelho

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

68
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Amarelo

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

69
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Marrom

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

70
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Azul

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE TECIDOS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

71
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Verde

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

72
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Preto

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

73
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Creme

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

74
.

Linha Reta 50 / Pesponto
100% Poliéster
Cor: Lilás

4 carretel R$ 11,42 R$ 45,68

75
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Branco

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

76
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Vermelho

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

77
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Amarelo

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06



78
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Azul

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

79
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Verde

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

80
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Marrom

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

81
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Preto

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

82
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Creme

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

83
.

Linha Reta 120
100% Poliéster
Cor: Lilás

3 carretéis R$ 2,02 R$ 6,06

84
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Branco

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

85
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Vermelho

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

86
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Amarelo

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

87
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Azul

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

88
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Verde

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

89
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Marrom

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48



CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE TECIDOS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

90
.

Linha text. 100a
100% Poliéster
Cor: Preto

3 carretéis R$ 2,16 R$ 6,48

91
.

Tecido Algodão
Cor: Branco

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

92
.

Tecido Algodão
Cor: Vermelho

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

93
.

Tecido Algodão
Cor: Azul

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

94
.

Tecido Algodão
Cor: Amarelo

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

95
.

Tecido Algodão
Cor: Marrom

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

96
.

Tecido Algodão
Cor: Preto

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

97
.

Tecido Algodão
Cor: Lilás

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

98
.

Tecido Algodão
Cor: Creme

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

99
.

Tecido Algodão
Cor: Verde

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

10
0.

Tecido: Algodão
Cor: Crua

7,5 m R$ 15,00 R$ 112,50

TOTAL
                                                         R$ 

12.270,00

6.4.4.  PLANILHA DE CUSTOS DO CURSO DE GTR



CURSO DE RECICLAGEM ARTESANAL DE PAPÉIS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

1.
Prensas Hidráulicas Manuais
Capacidade: 15 Toneladas

2 unidades R$ 775,00 R$ 1.550,00

2.
Liquidificadores Manuais Basculantes
Capacidade: 25 Litros 2 unidades R$ 990,00 R$ 1.980,00

3. Varais Metálicos Extensíveis 4 unidades R$ 135,00 R$ 540,00

4. Prendedores de Roupa de Madeira 20 dúzias R$ 1,99 R$ 40,00

5. Caixas Plásticas 20 Litros 5 unidades R$ 55,00 R$ 275,00

6. Caixas Plásticas 25 Litros 3 unidades R$ 65,00 R$ 195,00

7. Canecas de Alumínio 1 Litro 3 unidades R$ 38,3 R$ 115,00

       8.
Mesa revestimento em melanina
Medidas: 1,20 m x 0,80 m

2 unidades R$ 350,00 R$ 700,00

9.
Cadeiras fixas
Revestimento: courino

4 unidades R$ 75,00 R$ 300,00

TOTAL
                                                           R$ 

5.695,00
         

6.4.5. PLANILHA DE CUSTOS DO CURSO DE GTR

CURSO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

1.
Recarregador de Cartuchos Pretos
Modelo: 900 Autoflex

1 unidade R$ 5.826,25 R$ 5.826,25

2.
Recarregador de Cartuchos Coloridos
Modelo: Tricolor

1 unidade R$ 6.075,00 R$ 6.075,00

3.
Agulha em Aço Inox
Tamanho: P

3 unidades R$ 23,75 R$ 71,25

4.
Agulha em Aço Inox
Tamanho: M

3 unidades R$ 23,75 R$ 71,25

5.
Agulha em Aço Inox
Tamanho: G

3 unidades R$ 23,75 R$ 71,25

6. Tinta Preta Pigmentada 250 ml 2 unidades R$ 25,00 R$ 50,00

7. Tinta Cyan Corante 250 ml 2 unidade R$ 25,00 R$ 50,00

8. Tinta Magenta Corante 250 ml 2 unidades R$ 25,00 R$ 50,00



9. Tinta Amarela Corante 250 ml 2 unidades R$ 25,00 R$ 50,00

10. Ultrasom 110 V 1 unidade R$ 390,00 R$ 390,00

11.
Máquina de Teste
16/17/26/27

1 unidade R$ 375,00 R$ 375,00

12.
Máquina de Teste
20/25/26/29/49

1 unidade R$ 375,00 R$ 375,00

13.
Máquina de Teste
21/22/27/28/56/57/58

1 unidade R$ 375,00 R$ 375,00

14.
Máquina de Teste
50/70/80

1 unidade R$ 375,00 R$ 375,00

15.
Máquinas de Teste
92 a 100

1 unidade R$ 375,00 R$ 375,00

16. Adaptador para Cânon BCO 1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

17.
Adaptador para HP 
20/26/29

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

18.
Adaptador para HP 
21/27/56

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

19.
Adaptador para HP
92/94

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

20.
Adaptador para HP 
96/98

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

CURSO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

21.
Adaptador para Lex 
16/17

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

22.
Adaptador para Lex 
50/70

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

23.
Adaptador para Lex 
17/23/78/41

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

24.
Adaptador para HP
22/28/57/93/97

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

25.
Adaptador para HP
25/49

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

26.
Adaptador para Lex 
26/27

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

27.
Adaptador para Lex 
60/80/85/20/25

1 unidade R$ 37,50 R$ 37,50

28.
Mesa revestimento em melanina
Medidas: 1,20 m x 0,80 m

2 unidades R$ 350,00 R$ 700,00

29.
Cadeiras fixas
Revestimento: courino

4 unidades R$ 75,00 R$ 300,00

TOTAL
                                                        R$ 

15.720,00



6.4.6. PLANILHA DE CUSTOS DO CURSO DE GTR

CURSO DE FABRICAÇÃO DE FRALDAS

N.° Materiais Quantidades Preço Unitário Valor Total (R$)

01 Máquina de fralda descartável 01 R$ 1.430,00 R$ 1.430,00

02
Kit geriátrico com 4000 fraldas descartáveis 
Cada kit de 1.000 fraldas custa R$ 790,00

04 kit, totalizando 
(4.000) fraldas 

geriátricas 
R$ 790,00 R$ 3.160,00

03
Kit infantil 14.000 fraldas descartáveis cada kit 

de 1000 fraldas custa R$ 201,10

14 kit 
totalizando ,

(14.000)fraldas 
infantis

R$ 201,10 R$ 2.815,40

TOTAL
                                                            R$ 

7.405,40

7. AVALIAÇÃO

“(...)é a capacidade de entender,  a  todo instante,  
onde os ajustes devem ser feitos, questionar-se sempre sobre o 
procedimento  que  está  sendo  utilizado,  ou  a  estratégia  a  ser  
adotada a fim de se conseguir um desempenho melhor.” (Armani,  
Domingos. Como Elaborar Projetos?.Tomo Editorial, p. 69)

É importante lembrar que o gerenciamento de um projeto ocorre 

através de um “controle” constante das suas atividades, objetivos e resultados. 

Isto  se  dá  através  do  monitoramento  e  da  avaliação  do  projeto  em 

implementação.

O acompanhamento  sistemático  da  execução das  atividades  e 

ações  desenvolvidas  no  projeto  é  necessário  para  que  a  consecução  dos 

objetivos possa ser verificada. Este é o processo de monitoramento. Assim, há 

a  necessidade  de  construir  e  operacionalizar  um  sistema  que  possibilite 

acompanhar o processo de evolução do Projeto de Trabalho Técnico Social. 

À  avaliação,  outra  dimensão  do  acompanhamento  do  projeto, 

cabe o papel de “analisar criticamente o andamento do projeto segundo seus 



objetivos”40 ( Armani,Domingos. Como Elaborar Projetos?. Tomo Editorial, p 71). 

Neste  projeto  ela  deverá  mensurar  o  grau  de  satisfação  das  famílias 

envolvidas,  as  metas  atingidas  e  os  pontos  vulneráveis  do  trabalho 

implementado.

Serão realizadas duas avaliações intermediárias; a primeira dois 

meses antes da conclusão das obras de construção das unidades habitacionais 

e a segunda três meses após o reassentamento das famílias.

A avaliação final  deverá ocorrer  após o sexto mês em que as 

famílias  estiverem  no  novo  local  de  moradia  e  contemplará,  também,  os 

aspectos  físico,  social  e  ambiental  do  empreendimento.  Nesta  avaliação 

deverão ser considerados os efeitos da relocalização nas condições de vida da 

população através da  comparação do comportamento  de  algumas variáveis 

entre a situação anterior e a posterior à mudança.

A  avaliação  contemplará  fatores  como  a  participação  da 

população,  a  condição  de  habitabilidade,  o  grau  de  satisfação  com  as 

atividades e com o empreendimento.

8. PARCERIAS

Serão realizadas reuniões com as órgãos abaixo para a definição 

das  ações  pertinentes,  buscando  a  sustentabilidade  do  programa  de 

reassentamento  das  famílias  da  Vila  do  Chocolatão.  Sendo  assim,  cada 

secretaria desenvolverá ações que objetivem a permanência destas famílias na 

região do reassentamento.

 SMDHSU – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana;

 SMGAE – Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico;

 FASC- Fundação Social e Comunitária;

 SMGL -  Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local;

 SMED- Secretaria Municipal de Educação;

 CAR-CENTRO- Centro Administrativo Regional;

 CAR-NORDESTE – Centro Administrativo Regional

 DMLU- Departamento Municipal de Limpeza Urbana;

40 Armani, Comingos. Como Elaborar Projetos? Tomo Editorial, p. 71, 2000.



 SMIC- Secretaria Municipal  de Indústria e Comércio;

 SMS- Secretaria Municipal de Saúde.

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

9.1. EIXO MOC

ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1. Visitas  para 
aproximação  e 
conhecimento  sobre  a 
realidade e expectativas 
da  comunidade 
(Associação  de 
Moradores  e 
lideranças).
2. Pesquisa  de  campo 
para  realização  de 
diagnóstico 
socioeconômico 
3. Reuniões  com  as 
lideranças  locais  para 
socialização do trabalho 
a ser desenvolvido.
4. Reunião  de 
articulação  com 
entidades que atuam ou 
possam vir a atuar junto 
a esta comunidade.
5. Elaboração  de 
cartilhas.       
6. Participação  de 
reuniões  entre  os 
órgãos  da  PMPA 
responsáveis  pelos 
eixos -MOC-ESA-GTR - 
buscando  a  integração 
dos atores envolvidos e 
o  acompanhamento  da 
execução do trabalho.



ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

7. Reuniões da equipe 
de  trabalho  do 
DEMHAB. 

8. Reuniões  com  a 
equipe  contratada  para 
apresentação da equipe 
técnica  responsável, 
para  organização  das 
reuniões  de 
monitoramento  e,  para 
a  explanação  das 
atividades  e  etapas  do 
projeto.
9. Reunião  com  as 
lideranças  locais  para 
socialização  do 
diagnóstico 
socioeconômico  e 
definição  dos  critérios 
de  atendimento  das 
famílias.
10.Visitas na região do 
loteamento com o grupo 
de  trabalho,  coletando 
informações  para 
conhecimento  da 
realidade local.
11. Reunião  para 
apresentação do projeto 
Arquitetônico, 
Urbanístico,  Social  e 
escolha  dos 
representantes  da 
Comissão  de  Obras 
formada  por  lideranças 
e  representantes  das 
famílias.



ATIVIDADES Período (19 meses)
Antes do Reassentamento

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12.Realização  de 
reunião  junto  a  FASC 
para  inclusão  das 
famílias no CADÚNICO

13.Elaboração  de 
sistema  de 
monitoramento  e 
instrumentos  de 
avaliação
14.Aplicação  de 
instrumento  de 
pesquisa  para 
realização  de 
avaliações  do 
desenvolvimento  do 
projeto.
15.Reuniões 
intersecretarias  para 
integrar  as  políticas  de 
atendimento  às 
necessidades  oriundas 
desta população.
16.Visitas  domiciliares 
junto  às  famílias 
beneficiárias.
17.Plantões  semanais 
em todas as etapas do 
projeto  buscando  a 
interlocução  das 
equipes  de  trabalho  e 
as  necessidades 
apresentadas  pelas 
famílias beneficiadas.



ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

18.Elaboração  de 
material informativo.
19.Reunião  entre  a 
equipe  técnica  e  a 
Comissão  de 
Acompanhamento  de 
Obras.

20.Encontros  para 
realização do Curso de 
Capacitação  de 
Lideranças.
21.Eventos  culturais  e 
pedagógicos  de 
interesse  da 
comunidade 
22.Reuniões  com 
grupos  de  30  famílias 
para  escolha  do  nome 
do loteamento e demais 
assuntos  referentes  ao 
reassentamento 
23.Reuniões  com 
grupos  de  30  famílias 
para  orientação  para 
visita às obras 
24.Visitas às obras.       
25.Assembléia  para 
conhecimento  e 
esclarecimento  sobre  o 
contrato  a  ser  firmado 
com o DEMHAB.
26.Entrega  das 
convocações  para 
abertura  de  expediente 
para pesquisa cadastral 
e  elaboração  de 
contrato.

ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

27.Reunião  com  a 
Comissão  de 



Acompanhamento  de 
Obras e lideranças para 
apresentação  da 
proposta de distribuição 
das  unidades 
habitacionais  no 
empreendimento.

28.Assembléia  com  os 
moradores  para  a 
escolha  e  eleição  final 
do nome do loteamento, 
apresentação  da 
distribuição  das 
unidades  habitacionais 
e  orientação  sobre  a 
mudança. 
29.Reassentamento 
das 181 famílias para o 
novo local de moradia 
30.Reuniões  com  a 
Associação  de 
Moradores.
31.Elaboração  de 
relatórios mensais 
32.Elaboração  de 
relatório final 

9.2 EIXO ESA

ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1. Visitas Domiciliares.
2. Reunião  /  Oficina 
com grupos de famílias.
3. Reunião  com 
recicladores.
4. Curso  com  agentes 
multiplicadores  de 
Educação Ambiental.
5. Avaliação das ações 



antes  do 
Reassentamento.
6. Reunião  /  Oficina 
com  grupo  de  agentes 
multiplicadores  de 
Educação Ambiental
7. Plantio coletivo.
8. Aplicação  do 
questionário ambiental.
9. Elaboração  de 
relatórios mensais
10.Avaliação e relatório 
final.

9.3. EIXO GTR

ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1. Pesquisa  de 
interesse  da 
comunidade.
2. Inscrição  dos 
interessados.
3. Realização de curso 
de  confecção  de 
objetos  com  garrafas 
pet.
4. Realização de curso 
cestaria.
5. Realização de curso 
de papel machê.
6. Realização de curso 
de  decopagem  em 
vidro.
7. Realização de curso 
de  customização  de 
roupas e acessórios.
8. Realização de curso 
de recarga de cartuchos 



de  impressoras  – 
subetapa:  manuseio de 
equipamentos;

8.1.  Continuação do curso 
de recarga de cartuchos de 
impressoras  –  subetapa: 
prática  de  recarga  de 
cartuchos;
8.2.  Continuação  do 

curso  de  recarga  de 
cartuchos  de 
impressoras  – 
subetapa: 
Acompanhamento 
processos



ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

9. Realização de curso 
de reciclagem artesanal 
de  papéis  –  subetapa: 
técnicas  de  fabricação 
de papéis;

9.1.  Continuação do curso 
de reciclagem artesanal de 
papéis – subetapa: prática 
de fabricação de papéis;
9.2.  Continuação do curso 
de reciclagem artesanal de 
papéis  –  subetapa: 
acompanhamento 
processos.

10.  Curso  de 
reaproveitamento  de 
tecidos  –  subetapa: 
manuseio  e 
conservação  de 
equipamentos;

10.1. Continuação do curso 
de  reaproveitamento  de 
tecidos  –  subetapa: 
aprendizado moldes;
10.2. Continuação do curso 
de  reaproveitamento  de 
tecidos  –  subetapa: 
aprendizado cortes;
10.3. Continuação do curso 
de  reaproveitamento  de 
tecidos  –  subetapa: 
padronização  de 
acabamentos;
10.4. Continuação do curso 
de  reaproveitamento  de 
tecidos  –  subetapa: 
acompanhamento 
processos.



ATIVIDADES
Período (19 meses)

Antes do Reassentamento
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

11. Curso de Fabricação de 
Fraldas Descartáveis
12.  Elaboração  de 
relatórios mensais

13.  Elaboração  de 
avaliação e relatório final

10. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS EIXOS 
MOC – ESA - GTR

*No valor da hora-aula está incluído o material para a realização das aulas

PROFISSIONAL

N° 

PROFISSIONA

IS

VALOR 

HORA

(R$)

N° 

HORAS/MÊ

S

VALOR/ 

MÊS

(R$)

TOTAL DE 

MESES

VALOR 

TOTAL

(R$)

Assistente Social 01 21,875 160 3.500,00 19 66.500,00

Biólogo 01 21,875 160 3.500,00 19 66.500,00

Sociólogo 01 22,50 80 1.800,00 16 28.800,00

Estagiário Serviço Social 01 4,166 120 500,00 19 9.500,00

Estagiário Biologia 01 4,166 120 500,00 19 9.500,00

Profissional  para 
Treinamento  Curso  de 
Reciclagem  Artesanal  de 
Papel

01 500,00 04 2.000,00

Profissional  para 
Treinamento  Curso  de 
Reaproveitamento  de 
Tecidos

01 750,00 04 3.000,00

Estagiário GTR 02 4,69 120 562,80 12 13.507,20

*Oficineiro de GTR 01 25,00 48 1.200,00 04 4.800,00

Oficineiro  de  GTR  para 
Curso  de  Reaproveitamento 
de Tecidos

01
37,50

96 3.600,00 01 3.600,00

TOTAL 16.412,80 207.707,20



12.  CRONOGRAMA  DE  DESEMBOLSO 
FINANCEIRO

Meses Recursos 
Humanos

MOC
R$

Recursos 
Materiais
MOC-ESA

R$

Curso 
Capacitação 
Lideranças

R$

Cartilhas para 
Cursos

MOC
R$

Recursos 
Humanos GTR

R$

Recursos 
Materiais

GTR
R$

9.800,00   9.800,00
9.800,00 2.502,40 1.125,60 13.428,00
9.800,00 1.125,60 10.925,60
9.800,00 5.000,00 1.250,00 2.325,60 18.375,60
9.800,00 4.500,00 3.575,60 33.685,00 51.560,60
9.800,00 3.575,60 13.375,60
9.800,00 3.575,60 13.375,60
9.800,00 5.000,00 2.375,60 17.175,60
9.800,00 4.725,60 14.525,60
8.000,00 3.000,00 1.125,60 12.125,60
8.000,00 1.125,60 7.405,40 16.531,00
8.000,00 5.000,00 1.250,00 1.125,60 15.375,60
9.800,00 1.125,60 10.925,60
9.800,00 2.500,00 12.300,00
9.800,00 9.800,00
9.800,00 5.000,00 14.800,00
9.800,00   9.800,00
9.800,00   9.800,00
9.800,00   9.800,00

TOTAL 180.800,00 12.502,40 20.000,00 2.500,00 26.907,20 41.090,40 283.800,00



13. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Responsáveis Eixos Mobilização e Organização Comunitária e 
Educação Sanitária e Ambiental

Coordenadora Técnica Social
Assistente Social – Leonara Miletto Tonetto

 CRESS 4530

_______________________________________
 Chefe de Unidade

Socióloga – Denise de Menezes Ferreira

Nome
Formação 
Acadêmica

Atribuição na 
Equipe

Clarazete Gautério de Farias
clarazete@demhab.prefpoa.com.br

Assistente Social Técnica 
Responsável

Denise de Menezes Ferreira
denisef@demhab.prefpoa.com.br

Socióloga Técnica 
Responsável

Luciane Scheufler
lucianes@demhab.prefpoa.com.br

Assistente Social Técnica 
Responsável

Leonara Miletto Tonetto
leonara@demhab.prefpoa.com.br

Assistente Social Coordenadora 
Técnica Social 

Rogério  G. de Los Santos 
rogériof@demhab.prefpoa.com.br

Arquiteto Técnico 
Responsável

Mari Celeste Cancelli dos Santos
mceleste@demhab.prefpoa.com.br

Química Chefe de 
equipe

Márcio André da Silva
márcios@demhab.prefpoa.com.br

Assessor 
Comunitário

Elisa Maria La Flor
elisaf@demhab.prefpoa.com.br

Assessor 
Comunitário

mailto:elisaf@demhab.prefpoa.com.br
mailto:m%C3%A1rcios@demhab.prefpoa.com.br
mailto:mceleste@demhab.prefpoa.com.br
mailto:rog%C3%A9riof@demhab.prefpoa.com.br
mailto:leonara@demhab.prefpoa.com.br
mailto:lucianes@demhab.prefpoa.com.br
mailto:denisef@demhab.prefpoa.com.br
mailto:clarazete@demhab.prefpoa.com.br


_
Técnica Social

Assistente Social – Luciane Scheufler

 Mat. 67872.0

Técnica Social
Assistente Social – Clarazete Gautério de 

Farias

 CRESS 3571

Chefe de Equipe
Química – Mari Celesti Canceli dos Santos

 

Responsáveis Eixo Geração de Trabalho e Renda

   
Maria Luiza Suarez Moraes - Assessora Direção DEMHAB
Coordenação PAC - Programa de Aceleramento e Crescimento – Porto Alegre
Formação Acadêmica - Assistente Social
Pós Graduada em Gestão Pública -UFRGS/ Elaboração Projetos Sociais e 
Culturais – UFRGS / Análises Práticas Serviço Social - Unisinos
Email: mariasm@demhabprefpoa.com.br  ou marialuiza_rs@yahoo.com.br 

mailto:marialuiza_rs@yahoo.com.br
mailto:mariasm@demhabprefpoa.com.br


Fone: 51-9996-0-17/ 51-9961-26-69 /3289.72.01
 

__________________________________________
Maria Luiza Suarez Moraes

Jairo Armando dos Santos - Diretor da Divisão de Projetos Sociais, 
Reaproveitamento e Reciclagem DMLU
Formação Acadêmica - Advogado - ULBRA - Universidade Luterana do Brasil
Email: jairoarmando@dmlu.prefpoa.com.br
Fone: 51- 9632.95.25  ou 3289.68.66

__________________________________________
Jairo Armando dos Santos

ANEXO 5: IMAGENS REGISTRADAS NO DIA DA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES – 09/10/2010.
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