
   CONJUNTO PALMEIRA
É o bairro com menor IDH de Fortaleza (0,018), índice comparável as regiões mais pobres da África. 
Tamanha pobreza se justifi ca pela dívida social do poder público com essa região, surgida na década 
de 70, oriunda de despejos efetivados pela Prefeitura, na orla marítima de Fortaleza, para especulação 
imobiliária. O bairro sempre se caracterizou pela grande capacidade de mobilização e organização popu-
lar e pelos mutirões comunitários que culminaram com a urbanização da comunidade na década de 90.

A partir de 2017 o Conjunto Palmeira iniciou um processo de Regularização Fundiária de todos os imó-
veis. Inicialmente 1.000 casas foram contempladas pela Prefeitura (HABITAFOR). Depois, foi estendido  
para mais 4.000 imóveis assegurados pelo Governo do Estado, ainda não fi nalizado.

   DESAFIOS INICIAIS
Desde que iniciou o processo de Regularização Fundiária o Comitê do Bairro se colocou diante de 04 
grandes desafi os para além da entrega das escrituras:

1- Garantir que a Matrícula dos imóveis fi casse em nome dos moradores, superando o antigo Termo 
de Concessão de Uso adotado no município. Essa conquista foi alcançada através de uma  nova  
lei sancionada pela Prefeitura.

2- Assegurar que após o processo de Regularização Fundiária, o banco de dados com o diagnóstico 
socioeconômico e o georreferenciamento dos imóveis, fi casse a disposição das associações locais, 
ajudando a comunidade no seu planejamento estratégico , elaboração de projetos socioeconômi-
cos e de fortalecimento da organização comunitária.

3- Que junto com a Regularização Fundiária chegassem Políticas Públicas de desenvolvimento sus-
tentável, evitando processos de gentrifi cação e especulação imobiliária no bairro, tão comuns nas 
periferias de Fortaleza.  O comitê elegeu seis projetos estruturantes.

4- Que fossem utilizadas no processo de Regularização Fundiária ferramentas que ajudassem no 
processo de representatividade, organização, empoderamento e fortalecimento socioeconômico 
das associações locais favarecendo, inclusive, a criação de uma cooperativa para Regularização 
Fundiária.  

RESIGNIFICANDO O “PAPEL DA CASA”
 NO CONJUNTO PALMEIRA



Associações e Conselhos Populares do Comitê de Regularização Fundiária do Conjunto Palmeira
Contato: 3969.9617

PARA CONTINUAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO CONJUNTO PALMEIRA É NECESSÁRIO:

A)Imediata entrega das 230 escrituras que já estão prontas na HABITAFOR, em uma festa popular 
na comunidade, que protagonize o Comitê do Bairro e os Conselhos de Quarteirão  e celebre os 
47 anos do Conjunto Palmeira.

B)Que as demais peças técnicas sejam ime-
diatamente encaminhadas para o Cartó-
rio, objetivando a escrituração de mais 
1.700 famílias que já foram cadastradas 
desde 2018.

C)Que seja reiniciado um novo cadastramen-
to para contemplar 2.000 casas que não 
foram localizadas,  respeitando as meto-
dologias participativas de Regularização Fundiária criada pela comunidade e contratando Coope-
rativas/associações locais para fazer o cadastramento socioeconômico.

D)Que seja disponibilizado para a comunidade o banco de dados do cadastro socioeconômico e do 
georreferenciamento dos imóveis já beneficiados, conforme acordado anteriormente.

E)Que seja iniciado o conjunto de projetos de desenvolvimento sustentável selecionados pelo Comitê  
do Bairro, evitando a gentrificação e a especulação imobiliária na comunidade, após a entrega do 
“papel da casa”. 

Fortaleza, 13 de Fevereiro de 2020

   METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

Para realização da Regularização Fundiária no Conjunto Palmeira foram criadas as seguintes Metodolo-
gias Participativas.:

COMITÊ DO BAIRRO: formado por 30 representantes: 18 lideranças representando as Associações 
e Conselhos do bairro, 07 representantes da Prefeitura e do Governo do Estado,  02 representantes 
da empresa contratada para o cadastro socioeconômico e 03 representas da Equipe Pedagógica. Era a 
instância máxima de monitoramento e deliberação  sobre execução dos trabalhos  de Regularização Fun-
diária no Bairro, com acompanhamento através de relatórios, planilhas e Cartografias elaboradas pela 
Equipe Pedagógica. 

CONSELHO DO QUARTEIRÃO:  um espaço associativo e colaborativo circunscrito aos moradores de 
um determinado quarteirão. A organização por  quarteirão facilitava a participação dos moradores por-
que todos se conheciam e já tinham laços de solidariedade. Somente após a formação do Conselho do 
Quarteirão, os cadastradores da Regularização Fundiária entravam nas residências para o levantamento 
socioeconômico das famílias  e a medição das casas. O Papel do Conselho era mobilizar e apoiar o ca-
dastramento no quarteirão e mediar possíveis conflitos familiares (ou com locatários) sobre a real pro-
priedade desta ou daquela residência. Além do mais, um morador fiscalizava o outro, para entrega de 
documentos e resolução dos problemas, de forma que a Regularização Fundiária se agilizasse. Após o 
Cadastramento, o Comitê seguia com outras ações sociais no quarteirão.

BODEGÃO DA SOLIDARIEDADE: espaço de comercialização, a baixo custo, de produtos  arrecadados 
por voluntários e em grandes redes de supermercados. O lucro do Bodegão foi reinvestido para o traba-
lho educativo e de conscientização dos moradores sobre a importância do “Papel da Casa”. Com esses 
recursos foi possível organizar  as assembleias populares para formação  dos Conselhos de Quarteirão, 
mobilizar para audiências públicas e outras ações educativas realizadas pela própria comunidade. O Bo-
degão continuou ativo mesmo depois de encerrado os trabalhos.

EQUIPE PEDAGÓGICA E DE FISCALIZAÇÃO: o Governo do Estado contratou, através de processo 
seletivo, 8 pessoas da comunidade que tinham o papel de fiscalizar em campo o trabalho de Regulariza-
ção Fundiária, preparar relatórios consistentes para subsidiar as reuniões do Comitê do Bairro, realizar 
avaliações quanto o grau de satisfação dos moradores e servir como uma secretaria de registro dos do-
cumentos sobre a Regularização Fundiária no bairro.  


