Ata Reunião: Fórum de Luta pela Moradia
Data: 30/04/2019
Local: NEPHU Rua Almirante Tefé, nº. 637, 3º Andar. Centro, Niterói - RJ
Início: 18:30h
Término: 20:30h
Próxima reunião: 14/05/2019 - 18:30h

INFORMES:
● MEC bloqueia 30% do orçamento de 3 universidades federais (UFF, UnB e
UFBA). Convocação das comunidades para o ato em defesa da UFF no dia
08/05.
● Prefeitura do Rio anuncia construção de parque na parte alta da comunidade da
Muzema, em homenagem aos 24 mortos no desabamento de dois prédios.
● Presidente defende corte de 30% da verba das universidades.
● Prefeitura de Niterói inicia Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PSA).
● Setor privado joga toalha e aguarda definição do Minha Casa Minha Vida.
● Ato contra a Reforma da Previdência 01/05. (Propor uma reunião para a próxima
semana 09/05 para discutir a Reforma da Previdência, aprender sobre a
Previdência Social e aposentadoria no geral.)
● Representante do MTST convoca comunidades para participar da campanha
“Periferia sem Fome”.
● Reforçar a ideia de que a luta pela moradia deve ser coletiva.

ASSUNTO:
Alerta sobre possíveis abordagens por conta da visibilidade que o NEPHU-UFF vem
ganhando.
Não abandonar a luta coletiva.
O QUE FOI CONVERSADO:
Regina exemplifica falando sobre a Assessoria Técnica do NEPHU-UFF feita em
parceria com a Prefeitura de Niterói. Acordo que na época, preparou titulação para
três comunidades (Lazareto, Monan Pequeno e Lara Vilela), porém quando eleito o
Prefeito Godofredo Pinto rompeu com a Universidade e comunicou as lideranças das
comunidades que, os que não comparecessem ao NEPHU-UFF teriam obras. Não
se sabe de comunidades que tiveram obras efetuadas na época.
Regina cita também a passeata e a audiência pública, onde logo após foi anunciado
o lançamento das Obras de Correção dos Riscos. Depois, uma chama para
Audiência Pública no Preventório para organizar a entrega de quinhentos títulos.
Luiz relata que não houve entrega de documentos. Lembra também que no próximo
ano ocorrem nas eleições e que as promessas de entregas de documentos são
mentira.
Moradora do Preventório relata que há desencorajamento para o comparecimento
da comunidade as Reuniões do Fórum.
Regina propõe as comunidades assinarem um acordo de acompanhamento. Citou
os exemplos de Jurujuba, Salinas e Peixe Galo que assinaram um pedido de
assessoria.

ASSUNTO:
Reunião com a Defesa Civil.
O QUE FOI DISCUTIDO:
Cynthia coloca em questão a necessidade de uma reunião com a Defesa Civil, pela
ausência de dados de quais comunidades serão feitas as obras. Foi enviado um
ofício a Defesa Civil requisitando esses dados, porém pelo fato do tempo de
resposta ser longo, é necessário ter uma outra forma de os conseguir.
O QUE FOI DECIDIDO:
O envio de um ofício a Defesa Civil solicitando reunião conjunta das comunidades,
com um prazo de 10 dias para seu agendamento após o envio, e resgate do
compromisso assumido de fazer reuniões mensais com as mesmas.
Onde no dia 09/05 os moradores das comunidades virão ao NEPHU-UFF assiná-lo.
A entrega do ofício será feita com representantes de todas as comunidades
presentes. Se expirado o prazo dos 10 dias para agendamento e não houver
resposta, as comunidades, juntamente ao NEPHU-UFF se organizarão para um
possível ida sem agendamento reivindicando a reunião.

ASSUNTO:
Audiência Pública de Regularização Fundiária.
O QUE FOI DISCUTIDO:
Regina relata as péssimas condições da apresentação por isso pediu o material da
apresentação para mostrar a comunidade para explicar melhor como a

Regularização deve ser feita. Até a atual data não foi recebido nada em relação, o
que a levou a solicitar novamente.

ASSUNTO:
Curso de Extensão.
O QUE FOI DISCUTIDO:
Regina explica o conteúdo do curso e convida a comunidade a participar a fim de
realizar troca de conhecimento, a partir de 22/05. Foram distribuídos folhetos para
divulgação do curso nas comunidades.

ASSUNTO:
Reunião com o Ministério Público.
O QUE FOI DISCUTIDO:
Regina explica que se não houver resposta ao longo da semana, o fórum fará um
ofício ao Ministério Público para as comunidades entregarem.

ASSUNTO:
Secretaria de Habitação.
O QUE FOI DISCUTIDO:
A necessidade de enviar um documento para Secretaria de Habitação pois existem
pessoas não localizadas em áreas de risco mas precisam de obras, urbanização,
regularização fundiária e Mama África tem projetos que precisam ser implantados.
Além de ser o único órgão do governo presente na audiência.

ASSUNTO:
Casarão
O QUE FOI DISCUTIDO:
Regina explica que se iniciou o cadastramento e coleta de documentos dos
moradores do Casarão. Explica também que a Prefeitura queria diminuir o número
de cadastros (de 26 tirariam 9). Para prevenir está havendo o recolhimento de dois
tipos de documento: identificação do titular e comprovação de tempo de moradia.

