Ata Reunião: Fórum de Luta pela Moradia
Data: 02/04/2019
Local: NEPHU Rua Almirante Tefé, nº. 637, 3º Andar. Centro, Niterói - RJ
Início: 18:30h
Término: 21:00h
Próxima reunião: 09/04/2019 - 18:30h na Rodoviária de Niterói

Informes:

A reunião foi iniciada com uma breve apresentação do NEPHU e do Fórum de
luta pela moradia para aqueles que foram pela primeira vez, os convidando para
Ato público seguido por audiência do dia 08/04.

Pauta:
Organização da audiência pública do dia 08/04/19:
Organização dos slides a serem apresentados e solicitação de mais fotos para os
moradores.
Determinação de pontos essenciais de cada comunidade a serem abordados
pelos representantes e encaminhamentos a serem feitos.
Mama África: Falar do projeto e situação urgente; solicitação a Cynthia para
auxiliar em um roteiro do que falar; entregar caderno do projeto para responsável
da secretaria de habitação.
Carol falou sobre a situação em Teixeira de Freitas e que já mandou um
documento para Emusa.

Moradora de Boa Esperança cita 2 locais dentro da comunidade capazes de
suprir as necessidades dos moradores que estão em uma ocupação.Regina diz
ser possível o recurso de usucapião nessas propriedades
Castro Alves: Zeis aprovada; pedem por melhorias na comunidade, “quero que
minha comunidade seja tratada” ; papel da prefeitura .
Casarão Presidente Domiciano: Interditado há mais de 10 anos; buscando uma
moradia digna; pessoas com mobilidade reduzida . Regina pediu para falar sobre
promessa pela Minha Casa, Minha Vida e cobrar que seja para todos e gratuita
devido a situação de risco.
Cosme, da Teixeira de Freitas, fala sobre 2010 na Tragédia do Bumba e falta de
visibilidade da mídia sobre as outras comunidades. Regina ressalta que mesmo
com muitas pessoas na Audiência pública é difícil a materialização dos acordos e
salienta a importância da participação de todos.
Danilo e Ana Paulo do MTST ressaltam a importância de entrar em contato com
a imprensa para mostrar a população de Niterói que a luta é legítima. Falam
também sobre organização do ato com faixas, cartazes, trajeto e equipe de
segurança para organizar e representar o grupo em caso de algum de diálogo
com a polícia.
Jurujuba: Layane pede que o representante não seja um morador, visto que a
comunidade está com medo de se expor devido a repressão; Preventório se
oferece para representar ; Marcinho, morador de Jurujuba, é escolhido para
representar.
Sábado, 06/04, haverá reunião no CRAS - Preventório, Peixe e Galo e Salinas
Casa das Viúvas: Tatiana diz que o terreno é habitado pelas viúvas há mais de
40 anos e que sofrem constantes ameaças e pede ajuda para conseguir a
escritura.

Fazendinha: Cobrar do ITERJ o levantamento do arruamento e parcelamento;
citar que área foi delimitada como ZEIS.
Planejamento do ato do dia 08/04/2019 com moradores, acordando confecção de
faixas, cor de roupa e adesivo para uso no dia.
Determinação de grupo de segurança para auxiliar na organização da execução
do ato constituído por integrantes determinados das comunidades.
Filmagem de chamada para a audiência e ato com representantes de cada
comunidade.
Após a concentração nas barcas, ato será realizado da Rua da Conceição a
Câmara Municipal.
Anúncio da reunião do dia 09/04/19 no auditório da rodoviária de Niterói pelo
COMPUR.

