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CONVERSAS

DE JANELA

DERRUBAMOS O PL 388, CONQUISTAMOS A AEIS, 
E AGORA?

Olá!

Está na hora de atualizar as 
notícias do Movimento. Muita 
luta aconteceu desde o nosso 
ú l t i m o  e n co nt ro,  a l g u n s  
avanços, mas muita estrada 
ainda pela frente.

Nossa MANCHETE traz um 
pouco dessa história recente, 
contando como chegamos na 
AEIS, qual a importância dessa 
conquista e como podemos 
fazer para avançar. 

Importante também é saber 
o n d e  a n d a m o s  n e s s a  
caminhada, o que TÁ ROLANDO,  
ou seja, quais estão sendo 
nossas principais demandas, 
onde estamos buscando apoio, 
onde estamos tendo avanços e 
o n d e  o s  p r o c e s s o s  n ã o  
avançam. 

 
Relatar nossas conquistas e 
mostrar onde estamos são 
informações importantes para 
entender os próximos passos 
que estão sendo propostos. A 
luta em defesa do Morro Santa 
Teresa é de todos nós.

Boa Leitura!

MANCHETE

Após a derrabada do PL 388, que previa a venda da área de do Estado instituiu por Decreto um Grupo de Trabalho, 
domínio da FASE no Morro Santa Teresa, o Movimento obteve envolvendo diferentes Secretarias do Estado para trabalhar o 
alguns avanços de ordem normativa, como o Decreto do Morro. No entanto, é fato que esse GT pouco reuniu desde a 
Governador (Decreto n.º 49.256), que instituiu um Grupo de criação do Decreto e que mesmo diante  de inúmeras 
Trabalho Institucional para trabalhar as questões referentes ao solicitações, o Movimento não integra esse GT. 
Morro. Em agosto de 2013 outra conquista do Movimento 
ganhou destaque: a Lei que zoneou a área da FASE no Morro Outras esferas também apontam para a necessidade de um 
Santa Teresa. olhar e de uma intervenção multisetorial, multi-institucional e 

multidisciplinar, como as decisões e encaminhamentos dados 
A Lei Complementar 717/2013 que foi aprovada por no âmbito do Processo n.º 001/1.09.0093594-8 (que tramita na 
unanimidade na Câmara de Vereadores e sancionada pelo 5º Vara da fazenda Pública), impulsionado pelo Ministério 
Executivo Municipal foi resultado de uma construção coletiva Público do Estado cujo último despacho foi dado no final do 
das comunidades e seus apoiadores. Mais que a elaboração mês de janeiro de 2014. 
minuciosamente discutida e rediscutida em inúmeras reuniões 
do Movimento, foi um processo de incidência junto aos atores Independente da forma como o Estado irá intervir, é fato que 
institucionais (vereadores e prefeito) que se utilizou de uma um diagnóstico preciso da área se faz necessário. Esse 
forte campanha pela sua  aprovação. diagnóstico é o trabalho que foi contratado pelo Estado e que 

foi desenvolvido pela empresa ENGPLUS. É de conhecimento 
A proposta encaminhada foi aprovada sem emendas, e buscou que esse trabalho identifica as famílias, as matriculas e o 
conciliar o tripé do Movimento, ou seja, a questão ambiental, território através da topografia, da identificação de vegetações, 
habitacional e institucional. Nesse sentido, o Projeto de Lei dos tipos de solo, das áreas de risco e as suas classificações. 
buscou contemplar os diferentes usos existente no Morro em Segundo informações do Estado, esses estudos estão em 
duas Áreas Especiais instituídas no Plano Diretor de Porto processo de finalização, no qual a Secretaria de Habitação, 
Alegre: a AEIS (Área Especial de Interesse Social) e a AEIA (Áreas através do Departamento de Regularização Fundiária, está 
Especiais de Interesse Ambiental), sendo que na AEIA houve a revisando o trabalho realizado pela empresa. Importante 
preocupação de se gravar as Áreas de Interesse Cultural e as destacar que essa finalização já tem mais de 5 meses. 
Áreas de Preservação do Ambiente Natural, a primeira 
contemplando as edificações da FASE e a segunda as áreas Diante do quadro exposto, duas questões são tidas como 
ambientalmente sensíveis do Morro. estratégicas para avançar. A primeira diz respeito a posse, ou 

seja: garantir que o Estado assine os Contratos de CUEM 
Essas demarcações são importantes porque impõe mais Coletiva antes do final do ano. A segunda é buscar a 
restrições ao uso e a ocupação do solo do Morro, devido ao consolidação de um espaço, que envolva todos os atores, 
caráter de preservação que é atribuído ao território. Ele não institucionais e sociais, para estabelecer soluções e 
impede o uso e a ocupação, mas define regras para utilizar (que procedimentos concretos para todas as demandas do Morro. É 
é o regime urbanístico) que inviabilizam economicamente nesse sentido que as ações do Movimento tem se direcionado.
intervenções de interesse mercantil, retraindo o interesse do 
mercado imobiliário sobre a área. Em termos de 
procedimentos administrativos, para esse tipo de zoneamento 
há a exigência de um estudo de viabilidade para a ocupação, o 
que também acaba restringindo, à priori, visto que o estudo de 
viabilidade deve ser aprovado no CMDUA onde há a presença 
de diferentes atores institucionais e sociais.

Na prática, o Movimento entende que outras estratégias são 
necessárias para a preservação do Morro e para garantir todos 
os direitos  postos em suas demandas. No caso da moradia, por 
exemplo, além do zoneamento é imprescindível garantir a 
posse das famílias e que as obras de urbanização e qualificação 
do espaço urbano e das moradias ocorram. Essas ações são 
importantes para a preservação do ambiente natural, que 
demandam ainda por outras de ordem normativa  e 
institucional para a delimitação, classificação e definição de 
estratégias de usos e preservação para a área. Com relação ao 
patrimônio cultural, além da demarcação é importante que 
sejam definidas as formas para utilização das edificações 
primando pela preservação e manutenção das edificações ali 
existentes. 

Não há dúvidas, na visão do Movimento e também do Estado, 
que essas questões devem andar junto. Tanto é que o Governo 
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Rolando...
TÁ  REUNIÕES DO MOVIMENTO  COM A SEHABS  

Com o intuito de avançar nas questões da regularização Contudo, através desse espaço o Movimento está podendo 

fundiária, a SEHABS vem recebendo representantes do Movimento acessar informações e auxiliar de forma propositiva nos desafios e 

em Defesa do Morro Santa Teresa para tratar sobre as questões obstáculos que são apresentados pelo Governo. Um desses obstáculos 

relativas ao processo de regularização fundiária, mais tem sido o desencontro de informações das diferentes esferas e 

especificamente com relação à Concessão de Uso Especial para fins secretarias do governo além da demora de conclussão dos trabalhos 

de Moradia - CUEM.  Essas reuniões estão ocorrendo desde março técnicos da ENGEPLUS. A compreensão sobre essas dinâmicas tem 

de 2014 com uma media de 2 encontros mensais. O objetivo sido o argumento do Movimento rumo à constituição de um espaço, (no 

desses encontros era, inicialmente, delinear os melhores caminhos executivo ou no judiciário) que agregue todos os atores envolvidos com 

para a regularização fundiária e trabalhar de forma conjunta pela as demandas do Morro Santa Teresa para uma definição mais clara de 

sua efetivação, o que não está sendo possível frente a ausência de atribuições e de responsabilidades de cada uma. Estão envolvidos com 

informações técnicas, as quais devem vir do trabalho realizado o Morro Santa Teresa, a Secretaria de Habitação do Estado, Secretaria 

pela ENGEPLUS. Segundo as informações do Estado, foram de Meio Ambiente do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, a FASE, o 

solicitadas complementações aos trabalhos realizados pela Ministério Público, a CEEE, a Prefeitura de Porto Alegre e o Judiciário. As 

Empresa. Essa complementações dizem respeito às matriculas das comunidades do Morro são parte deste debate a sua inclusão nesse 

áreas e a espacialização (desenhos delas em um mapa). Essa é espaço de decisão é garantida pelo Estatuto da Cidade - Lei Federal 

uma informação importante para a regularização fundiária. 10.527/2001, Art. 2º, incisos XIII e XIV. 

PARA GARANTIR MORADIA, PRECISAMOS ANTES GARANTIR A TERRA!

É inegável que a luta do Morro Santa Teresa logrou avanços comunidades do Morro Santa Teresa sem garantir a terra.  A luta dessas 

significativos: conseguiu derrubar a venda da área, conseguiu o comunidades, desde as investidas do Estado para a sua venda, em 2009, mostra a 

reconhecimento do direito à moradia por parte do governo estadual, necessidade, diante da vulnerabilidade que essas famílias tem com relação às 

conseguiu demarcar um zoneamento  alinhado com as suas demandas. No suas posses. Em 2009 elas já tinham o direito à posse reconhecido pela MP 

entanto é importante ter em mente que as demandas postas nessa luta não 2.220/2001, mas isso não impediu que o Estado tentasse vender a terra e nem 

nasceram com a tentativa de venda da área. Há de se ter consciência facilitou a luta para evitar a venda. Por isso, o entendimento é que se há o direito, 

também que entre esses avanços e uma materialidade do direito à moradia e há, ele deve estar materializado, neste primeiro momento, em um documento 

ou do real acesso à uma cidade mais justa há um longo caminho a ser assinado pelo Estado: a CUEM – Concessão de Uso Especial para fins de Moradia. 

percorrido. Ainda temos uma grande caminhada rumo a realização de um Por óbvio que a CUEM, sozinha, não garante direito à moradia e à cidade. Ela 

projeto integrado  e com a  participação popular! E para realizar essa precisa da qualificação do ambiente e da moradia também, o que demanda 

caminha, precisamos GARANTIR A TERRA. projetos e recursos. No entanto, sem terra não há como avançar, e por isso as 

Não tem como garantir ou promover os direitos demandados pelas comunidades do Morro Santa Teresa exigem agora a CUEM Coletiva.

QUESTÕES EMERGENCIAIS DAS COMUNIDADES DO MORRO

O tempo da vida não é o tempo da burocracia, das leis e dos projetos. A vida demanda ações emergenciais que são essenciais a sua manutenção. No caso do Morro 
Santa Teresa, a luz tem sido essa demanda. Das quatro comunidades que estão inseridas na área da FASE, três não tem luz regular, o que vem ao longo dos anos trazendo 
inúmeros transtornos além de por em risco a vida das famílias que lá moram. É importante dizer que a luz, mesmo sendo decorrente de um processo de urbanização, é 
entendida como uma necessidade básica para o ser humano e por isso existe hoje Programas do Governo que trabalham para atender essas demandas. Diante disso, as 
comunidades vem buscando apoio para conseguir luz em caráter emergencial,  em diferentes espaços do poder público: câmara de vereadores, prefeitura municipal, 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Secretaria de Habitação e CEEE, sendo que essas duas últimas iniciaram movimentos em 2014 que visam viabilizar a luz nas 
comunidades. 

No caso da Vila União Santa Teresa, a comunidade propôs uma parceria coma Prefeitura de Porto Alegre utilizando o recursos ganhado pela comunidade no Orçamento 
Participativo, mas a proposta não obteve êxitos.  Os projetos para um atendimento emergencial estão sendo elaborados e a viabilidade do fornecimento está em fase de 
análises e negociações na   Secretaria de Habitação.  Na vila Gaúcha, a previsão de colocação dos postes está prevista para a primeira quinzena de julho. Na vila Padre Caciquem 
as tratativas são com relação à individualização da luz dos moradores. 

MP RECEBE SEHABS E LIDERANÇAS DO MORRO SANTA TERESA

 FOCAM NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MORRO

A CAMPANHA AGORA, É PELA CONCESSÃO COLETIVA!

No dia 18 de março de 2014, às 16 horas, na Sala de Reuniões do CAO, 10º Engeplus será possível ter respostas, e construir propostas a partir de elementos 
andar - Torre Norte do Ministério Público do Estado – Promotoria de Urbanismo, técnicos que fundamentarão o  que será a base para a elaboração dos projetos 
estiveram presentes representantes do Movimento (Vila Gaúcha, União Santa Teresa técnicos executivos de intervenção no Morro.  Com base nisso, disse que retomará as 
e Padre cacique, SENGE, AGB, CDES, Acesso) além da vereadora Sofia Cavedon e do reuniões com o GT (Decreto 49.256). Na sequencia foram projetados e apresentados 
Secretario de Habitação do Estado e seus técnicos, o arquiteto João Henrique e a pela  SEHABS,  os resultados do trabalho da ENGEPLUS, com enfoque nas situações 
advogada Jacqueline Severo. Essa Audiência foi solicitada para que o titular da cadastrais e de risco. 
SEHABS desse informações sobre a situação dos levantamentos técnicos, realizados Como encaminhamento, o Secretario se comprometeu a reunir em 30 dias 
pela Empresa Engeplus, necessários ao processo de regularização fundiária das com as comunidades para expor um equacionamento para a regularização fundiária, 
comunidades que habitam a área da FASE no Morro Santa Teresa, sobre o Pedido de com proposta de solução para as habitações nas APPs, bem como a proteção 
Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, solicitado em março de 2012, sobre ambiental para parque, a partir de reunião com a SEMA. Disse que a parir daí a 
o  atendimento ao Decreto 49.256 de julho de 2012 que determina formação de GT comunidade seria chamada a participar do processo. Ele estima que até o fim do ano 
para propor solução conjunta para a situação habitacional, ambiental e de soluções seja possível contratar o projeto de urbanização. 
para a FASE, bem como solução para as recentes ocupações que estão acontecendo Com relação as novas ocupações explanou sobre a proposta do Estado em 
no Morro Santa Teresa. anos atrás, de cercar a área e a posição contrária de parte da comunidade, que fez com 

O secretário Marcel Frison iniciou seu pronunciamento citando as que ele cancelasse o processo licitatório do cercamento. Disse que se a comunidade 
dificuldades para as tratativas de regularização fundiária. Relatou sobre a licitação e quiser essa pode ser uma alternativa, visto que o Estado não tem estrutura para 
contratação dos serviços de levantamento cujos relatórios a empresa Engeplus fiscalizar (figura do cargo de fiscal)  a área do Morro e não pode dispor da Brigada 
entregou em julho passado, incompletos, apontando a necessária complementação Militar para essa finalidade.  Citou a questão do “congelamento” da área a partir da 
dos estudos técnicos, em especial da espacialização das matriculas e dos laudos finalização do cadastro e da topografia, visto que está no cadastro estará 
conclusivos sobre as áreas de risco. contemplado no projeto. Sobre esse ponto a Vereadora Sofia Cavedon sugeriu que a 

Segundo o Secretário, hoje, após a complementação  a ser realizada pela lista de beneficiários fosse publicada em Edital. 


