REUNIÃO DO CONSELHO POPULAR-RJ
Data: 29/08/2018
Local: PASTORAL DE FAVELAS - RUA CÂNDIDO MENDES, 28 GLÓRIA.
Início: 15h30min
Término: 17h30min
Presentes: Barrinha, NEPHU-UFF, Manguinhos, MCP, RioOnWatch, Novo Palmares,
Cantagalo, NUTH, Pastoral de Favelas, Rádio Sonda, Rocinha, Indiana, Estradinha,
Ocupação Cândido Mendes, mandatos de Renato Cinco, Flávio Serafini e Reimont, Vila
Autódromo
Pauta:
1.Demandas das comunidades.
2. Audiências públicas.
Informes:
Houve uma audiência sobre a ocupação Povo Sem Medo da Pavuna que criou um grupo
de trabalho para resolver a questão da ocupação. A prefeitura não tocou esse GT pra frente
e agora os moradores estão fazendo pressão para que o GT se reúna. Houve inclusive uma
tensão durante o último ato. Pelo menos o ato teve algum efeito, pois a prefeitura entrou em
contato com o NUTH. Vamos convidá-los novamente para nossa próxima reunião.
O NEPHU/UFF está com um curso sobre direito à cidade. O curso ocorre todas as quintas
às 18 horas no centro de Niterói. Existe também o Fórum de Luta pela Moradia de Niterói
que faz reuniões às terças de 15 em 15 dias no centro de Niterói.
Teresa agradece pelas oficinas sobre o TTC que ocorreram na defensoria e nas
comunidades. Existe um GT para pensar a legislação urbanística e apoiar comunidades que
queiram se engajar em formas de planejamento e regularização participativas e outros
processos. Qualquer comunidade que queira promover o debate sobre o TTC será
bem-vinda.
Dia 20 foi lançado o edital para fomento de políticas de assistência técnica para habitação
de interesse social. São alguns eixos:projetos de regularização, requalificação habitacional,
planos urbanísticos para comunidades ameaçadas etc. Terá uma reunião para esclarecer
as questões burocráticas relacionadas ao edital no início de setembro. Lucas vai colocar no
grupo.
Após a audiência pública da Frente Parlamentar Contra as remoções e os Despejos, o
mandato de Renato Cinco está buscando o retorno com a secretaria de habitação sobre as
demandas colocadas pelos movimentos no dia da audiência.

1. Demandas das comunidades
Cantagalo: teve o PAC em 2008, que gerou resistência e muitas reuniões com o NUTH na
comunidade para minimizar os impactos das remoções. O caso lá é um pouco diferente,
pois foram construídas unidades habitacionais na própria comunidade. O problema é que o
Estado parou as obras das unidades habitacionais que os moradores removidos
receberiam. A entrega das chaves está atrasada e os moradores estão nessa luta e
negociação com o Estado.
Vila Hípica: a dona Haydee conseguiu uma reunião com o ICMBio lá em Brasília. O
Conselho está fazendo uma vaquinha pra ajudar a comprar a passagem. A comunidade
está há quatro anos sem luz e os moradores vivem em situação muito precária. É muito
importante a nossa ajuda.
Indiana: há boatos novamente de remoção de uma parte da comunidade. O governo de
Crivella está agindo da mesma forma que o Eduardo Paes na Indiana. Amanhã terá uma
assembleia na comunidade às 19 horas na Leão XIII. Seria bom o Conselho e a Pastoral
estarem presentes. Os boatos de remoção têm relação com a parte do canal. Os moradores
souberam dos boatos de remoção por terceiros, e não pela associação de moradores da
comunidade. Os moradores estão preocupados, pois não dá pra confiar na prefeitura. A
demanda é que a Pastoral e o Conselho estejam mais presentes na comunidade. A Indiana
ainda não tem possibilidades de regularização, por isso ainda é uma situação muito
fragilizada. A comunidade ainda tem muito que brigar pela regularização.
Rádio Sonda: os representantes da comunidade estiveram em Brasília numa reunião, na
qual o coronel da Aeronáutica que participa do caso não esteve presente. O ponto positivo
foi a presença da SPU. Houve também uma reunião positiva na AGU, onde toda a
explicação sobre o caso da Rádio Sonda foi detalhado. Os procuradores se colocaram à
disposição de levar o caso da Rádio Sonda para a câmara de Conciliação. A SPU já está
concordando com a regularização fundiária da comunidade. Agora precisamos conseguir
que a Aeronáutica desista daquele espaço. A luta agora é que a Aeronáutica suspenda as
ações até as negociações da câmara de Conciliação. Amanhã ocorrerá uma audiência
pública na Ilha sobre o projeto de lei de uso e ocupação do solo às 19 horas no Cocotá
(biblioteca pública). Terá um representante da prefeitura presente.

Informação para todas as comunidades: existe um acervo na Catedral que pode servir de
consulta para as comunidades no caso de dúvidas sobre a propriedade de terras urbanas. A
Rádio Sonda suspeita que o terreno da comunidade pertença ao Mosteiro de São Bento,
por exemplo, e não à União. Isso é algo útil para todas as comunidades.
Horto: estamos aguardando resposta sobre a audiência do Horto que está ocorrendo em
Brasília hoje.

Barrinha: a liminar será julgada dia 19 de setembro.
Estradinha: o prefeito Eduardo Paes removeu 255 famílias. Foram 85 famílias que
construíram a resistência e conseguiram permanecer. Hoje a comunidade foi reocupada e
está totalmente diferente. O tráfico fez doação de vários terrenos. A resistência e os
moradores não têm mais as rédeas da comunidade. Ainda há uma associação e uma
comissão, mas que não têm se engajado na luta coletiva. Existem dois processos: um com
sentença que reconhece a permanência e um outro para fazer as obras de urbanização.
Existia um grupo de arquitetos que debateu e planejou essa urbanização junto à comissão
de moradores antiga. Podemos tentar enquanto Conselho retomar esse processo de debate
com os moradores. O NUTH vai tentar marcar com a comissão.
2. Audiência Pública
Dia 27 de setembro às 14 horas vamos ter uma audiência pública. A ideia é que seja uma
audiência com um objeto amplo para abarcar todas as comunidades. Vamos marcar uma
reunião com Tales pra acertar os detalhes na segunda-feira às 17 horas na ADPU.

Próxima reunião dia 26 de setembro.
Relatoria: Fernanda C. Frias.

