Ata Reunião: Fórum de Luta pela Moradia
Data: 14/05/2019
Local: NEPHU Rua Almirante Tefé, nº. 637, 3º Andar. Centro, Niterói - RJ
Início: 18:30h
Término: 20:30h
Próxima reunião: 21/05/2019 - 18:30
INFORMES:
● A reunião se inicia com uma breve apresentação do que é o NEPHU e em que áreas
ele atua, pois há pessoas novas que ainda não conhecem o trabalho.
● Regina anuncia a Audiência pública do ITERJ que divulgou a entrega de imóveis para
moradores da comunidade do Preventório, essa é uma conquista importante e
devemos continuar na luta para que todos tenham acesso à moradia digna.
● Regina fala sobre os cortes de verba nas universidades públicas e como isso é
planejado para facilitar o domínio da população. Isso ameaça o trabalho do NEPHU,
pois os estudantes perderam suas bolsas, dificultando a permanência na universidade.
● O ato da última quarta-feira foi muito bonito e pacífico, mostrando a força da UFF.
No dia 15 o ato será ainda maior.
PONTOS DE PAUTA:
● Leitura das notícias da última semana.
● Consulta sobre interessados em uma conversa sobre aposentadoria.
● Consulta aos moradores sobre divulgação do curso de extensão nas comunidades e
prováveis interessados. Alguns moradores demonstram interesse em fazer o curso.
Lucas elaborou uma lista com as informações dos interessados.
● Leitura do ofício que será entregue à Defesa Civil, Defensoria e outros órgãos
públicos. O Fórum estabelece um prazo de 10 dias para que a reunião requerida no
ofício seja marcada. Luiz Eduardo, Gilmar e Magali assinam o ofício, representando o
Fórum de Luta pela Moradia. Na próxima sexta, dia 17 às 11:00, o ofício será
entregue. Na reunião do fórum da semana que vem será decidido o que fazer, a
depender se a reunião for marcada ou não.
● Maria da (Brasilândia - SG) fala sobre a sua situação; moradora de um prédio popular
onde reformas não regularizadas foram feitas, atualmente o mesmo se encontra com
problema de vazamento que se estende do último até o primeiro andar. Regina fica de
entrar em contato com o Elson.
● Isabel (Zilda Arns) diz que foi à câmara dos vereadores mas ainda não obteve
respostas do poder público sobre a situação do prédio. Regina diz que a Caixa tinha se
comprometido a mandar os “projetos” para o Nephu para que a equipe pudesse avaliar
mas nada foi recebido ainda. Rafael (mandato do Serafini) informa que a prefeitura
entrou com uma ação contra a Caixa e ganhou a mesma no início deste ano, por conta

disso, a Caixa teve o prazo de 60 dias para reformar ou dar uma nova opção de
moradia para os moradores mas nada foi cumprido. Rafael se compromete a ver essa
situação na prefeitura através da bancada do PSOL e do mandato do Serafini. Benny
(mandato da Talíria) também demonstra apoio.
● Eliete (Beltrão) conta sua história, que está a 9 anos nesse processo de tentar uma
moradia e diz que recebe aluguel social pelo estado. Eliete trabalhava e recebia o
aluguel social, por conta disso conseguia pagar aluguel mas agora se encontra
desempregada. Os moradores do abrigo onde ela morava receberam indenização mas
devido à sua “mudança” ela não recebeu benefício. Hoje, Eliete se encontra
desempregada e sem moradia. Regina pede que a mesma traga os documentos, que
comprovem que foi moradora do conjunto, para a próxima reunião que contará com
presença da Defensora Pública.
ENCAMINHAMENTOS:
● Conversa sobre aposentadoria será daqui a duas reuniões (28/05/2019).
● Na próxima sexta, dia 17 às 11:00, o ofício será entregue aos órgãos responsáveis. Na
próxima reunião analisaremos com os responsáveis como foi a entrega do ofício, se a
reunião foi marcada e, a partir disso, será deliberado qual o próximo passo a ser
tomado.
● Entrar em contato com o Elson para pedir vistoria em Zilda Arns (Isabel) e na
Brasilândia (Maria).
● Eliete se comprometeu a trazer os documentos que comprovem que foi moradora do
conjunto, para a próxima reunião que contará com presença da Defensora Pública.

