ATA SUMARISSIMA DA REUNIÃO DE MORADORES –24/04/10
QUARTOZOLIT – PORTELINHA N. 260- TIMBAU – MARÉ
Aos vinte e quatro dias do mês de abril, às 9:00 horas em primeira convocação e às
10:00h em segunda e ultima Convocação com qualquer numero, reuniram-se os
moradores e convidados da Ocupação do prédio, sito: Rua Capitão Carlos n/. 260 da
PORTELINHA do mesmo número,. Para presidir a reunião foi escolhido o professor
Ricardo Palheta, e para Secretariar a mesa sem nenhuma restrição, a Estagiária de
Serviço Social, a Sra. Marta, convidado pelo Professor Ricardo, e o Assistente Social,
JOACIL, para ajudar na organização dos moradores. Colocado em Votação, foi aprovado
por unanimidade. Com a palavra a Sra. Secretária Leu a pauta de reivindicações da
reunião passada sem nenhuma restrição. Em seguida a Mesa passou a palavra ao Sr.
Reinaldo Cunha, fez um breve relato das providências já tomadas, como 1- Limpeza dos
corredores do prédio que tem sido feita precariamente, já que não conta com a
colaboração de todos; 2-Limpeza da cisterna do prédio em mutirão; Esse trabalho foi feito
com a mão de obra dos próprios moradores (Guaraci, Plabo, Ricardo e Reinaldo); 3;fechamento dos buracos dos elevadores; 4- Necessidade do fechamento e abertura do
portão do prédio( toca das chaves); 5- Tirada de madeiras velhas do segundo andar e
colocação de tijolos; Compra de canos e uma bomba para levar água pro predio, dentre
outras. Essas medidas foram até o momento, as mais importantes. Em seguida a mesa
leu algumas providencias que Ainda faltam na ordem de prioridades: 1- Definição do
espaço do primeiro andar com o Sr. Manoel, do Grupo Ipiranga, para o atendimento
personalizado as famílias, Idosos, Gestantes, e Guarda de três Computadores;2Conscientização dos moradores para não jogar entulho no lixo na frente do prédio, já que
os garis já disseram que não vão levar; 3- Estudo da Estrutura do prédio por engenheiro
ou arquiteto da UFRJ, a serem convidados pelo professor Ricardo; 4- Criar uma taxa de
manutenção com o apoio de moradores, para resolver o problema do lixo na Portelinha e
pequenas obras. Foi sugerido que essa caixinha ficasse sobre a responsabilidade do Sr.
Gerson e o Professor Ricardo; 5- Viabilidade de colocar linhas de telefone com acesso a
internet, já que a OI, recusa instala-la. 6 – Legalização da luz por moradia, como forma de
facilitar a aquisição do imóvel por usucapião; 7- Ver a numeração do prédio, e da
Portelinha, para facilitar a chegada de correspondência pelos correios. (As cartas tem sido
entregues no Bar do Gerson, que tem se prontificado a entregar aos moradores. 7- utilizar
o salão do segundo andar para atividades culturais e de lazer pelos moradores;.8- Foram
sugeridos temas de palestras a serem articulados: Grávides na adolescência; Doenças
sexualmente transmissíveis e uso de preservativos; Usucapião como se adquire a
propriedade, (REQUISITOS).9- Ocupação das crianças com atividades esportivas e
culturais; 10-Criação de Oficinas de musica e apoio ao Trabalho do Professor Ricardo, na
compra de equipamentos; 11- Uso do material do Estúdio para suporte educacional;
Criação de uma oficina de artesanato. 12- Levantamento Econômico e Social, para saber
o quantitativo de famílias existentes na Portelinha.(esse formato de pesquisa, será
encaminhado pelo Assistente Social JOACIL ao Professor Ricardo, para trabalho de
campo. Em seguida o Sr. Presidente passou para o ultimo ponto, Assuntos Gerais: O
Assistente Social Sr. JOACIL, falou da necessidade de Seguir o Planejamento, para
termos credibilidade com os Moradores e autoridades.Segurar um pouco a ansiedade, já
que existem muitas demandas. Não esquecer de ver a situação fundiária do Prédio. Sem
orador escrito, o Sr. Presidente encerrou a reunião com a outorga de todos, convidando a
todos, para a próxima reunião a ser realizada no sábado, dia 15/05/10 às 9:30 horas.

