
Ata Reunião: Fórum de Luta pela Moradia                                          

Data: 16/04/2019 

Local: NEPHU Rua Almirante Tefé, nº. 637, 3º Andar. Centro, Niterói - RJ 

Início: 18:30h 

Término: 20:30h 

Próxima reunião: 30/04/2019 - 18:30h 

 

ASSUNTO: Carta de reivindicações para o Ministério Público sobre a audiência pública 

realizada na semana passada. 

O QUE FOI CONVERSADO: Cynthia iniciou a reunião lendo a carta de reivindicações             

feita pelo Fórum de Luta pela Moradia após a audiência do dia 08/04. Na última               

semana, foi pedido pelo Ministério Público que a carta fosse desmembrada para que o              

processo de cada comunidade constasse separadamente. O Fórum vai reformular a           

carta de acordo com este pedido e ,por isso, cada morador deveria ouvir atentamente e               

alertar caso alguma demanda não estivesse listada no documento.  

O QUE FOI DECIDIDO: A ideia é criar negociações e tentar atender a todas as               

demandas colocadas pelas comunidades. O NEPHU pediu que os moradores que           

possuem renda de 0 até 1.800 e que tem interesse em ir para o Minha Casa Minha                 

Vida Jardim das Paineiras, desde que a prefeitura atenda às demandas de            

infraestrutura, se manifestassem com o objetivo de quantificar por comunidade essas           

famílias. (Lembrando que esse documento é apenas para fim de conhecimento do            

NEPHU, assim, não sendo um documento oficial a ser encaminhado à prefeitura). 

 

ASSUNTO: Curso de extensão. 

O QUE FOI CONVERSADO: O curso de extensão realizado pelo NEPHU surgiu a 

partir da demanda levada pela comunidade Fazendinha Sapê, que passou por uma 



ameaça de remoção em 2010, e a partir disso se organizou e buscou o conhecimento 

necessário para resistir ao processo. Assim, no ano passado foi feito um curso de 

extensão entre moradores, estudantes e técnicos para debater o direito à cidade e à 

moradia. Uma lista foi passada na reunião e os interessados em participar deixaram os 

dados. A ampla divulgação entre as comunidades ainda será feita e o período regular 

de inscrições será aberto em breve. 

 

ASSUNTO: Audiência Pública no dia 17/04/2019, às 20h na Câmara Municipal de 

Niterói, sobre a 2ª fase do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável.  

O QUE FOI CONVERSADO: É importante a presença dos moradores com faixas para 

que a presença das comunidades seja notada pelos parlamentares. Devemos exigir a 

participação popular no processo. 

 

ASSUNTO: Lançamento do programa de contenção às encostas, pelo prefeito Rodrigo 

Neves, no Jambeiro, dia 17/04/2019 às 10h. 

O QUE FOI CONVERSADO: O prefeito fará uma apresentação no Solar do Jambeiro 

sobre o programa de contenção de encostas. É importante a presença das 

comunidades com faixas. 

 

 

 

 

 

 


