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1. Apresentação 

O Projeto DIST (Desenvolvimento Integrado e Sustentável do CH Valdariosa e seu entorno) tem 

por objetivo a elaboração do Diagnóstico Técnico Comunitário e, a partir dele, construir um 

Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável e implantar uma Agenda Local no CH 

Parque Valdariosa e no entorno. Este Diagnóstico foi realizado e validado junto aos moradores 

do CH e seu entorno. 

Ao mesmo tempo, era importante a identificação e implantação de uma institucionalidade 

local participativa, capaz de protagonizar a implementação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável e da Agenda Local. 

A proposta de constituição de uma institucionalidade local no território é um importante 

elemento para garantir a sustentabilidade do processo – e, em especial, do Plano de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável. 

Foi constatado um baixo nível de organização política no CH, centrado fundamentalmente na 

eleição dos síndicos dos três blocos. Igualmente, não existe uma forte base organizativa no 

entorno. Sendo assim, o procedimento inicial foi de sensibilização e escuta, encaminhando o 

processo para uma discussão que foi orientada para a construção concomitante do Plano de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável e sua base institucional como estratégia 

metodológica capaz de garantir a legitimidade do processo e sua sustentabilidade no tempo 

futuro. 

 

2. Consolidação da Institucionalidade Local 

A Institucionalidade Local se constitui a partir da criação de uma rede de atores sociais 

identificados durante toda a fase de construção do Diagnóstico Local (Entrevistas, Encontros 

de Diálogo, Pesquisa Amostral). Como um passo adiante à realização do Diagnóstico, 

instituições, grupos e indivíduos atuantes e de referência do CH Valdariosa e do entorno se 

juntam para pensar e criar alternativas de desenvolvimento para o mesmo, bem como, pensar 

com um espírito cooperativo esta institucionalidade terá papel de elaborar uma análise 

conjunta do contexto atual e propor diretrizes para a região em uma perspectiva decenal.  

O processo desencadeado na fase do Diagnóstico dá impulso para a constituição desta 
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institucionalidade local. Uma vez constituída, incentiva-se a definição conjunta de sua missão, 

formas de participação e de funcionamento. 

Esta Institucionalidade Local é também um ponto de aglutinação de demandas do CH 

Valdariosa e de seu entorno e de possibilidades reivindicativas junto aos poderes públicos 

locais. É, ainda, um foco de busca e atração permanente de novos parceiros e novos projetos, 

bem como ações para a localidade, e pode vir a se transformar em uma importante forma de 

expressão e organização coletiva local. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável é um instrumento importante que 

confere visibilidade e legitimidade a institucionalidade local à medida que qualifica suas 

propostas. Serve ainda de “cartão de visita” para o território, que se apresenta através dele, 

como unido e bem organizado, e de base para a formulação de projetos de referência que 

podem vir a alavancar recursos e apoios para as ações neles identificadas. 

O reconhecimento desta nova institucionalidade pelo poder público local é fundamental. O 

Plano de Desenvolvimento, discutido e apresentado coletivamente, deve ser valorizado pela 

Prefeitura e absorvido como uma referência para ações nesta região. Este amadurecimento 

nas relações poder público/sociedade civil é um processo que exigirá dos atores reflexão e 

entendimento quanto às conjunturas vivenciadas e a capacidade de ampliar contatos e abrir 

constantes possibilidades de diálogo.  

As vias de interlocução com as autoridades pública, a prefeitura do município e agentes 

privados, além daquelas porventura estabelecidas com agências estaduais e federais, não 

substitui a própria ação organizada/institucionalizada dos moradores. Identificar 

potencialidades e obstáculos a essa organização/institucionalização é um passo importante em 

relação à governança do território. Nesse sentido, um dos intentos estratégicos do trabalho de 

pesquisa e gestão é ter a sensibilidade despertada para a constituição de “sujeitos coletivos” 

no transcurso das melhorias a serem projetadas ou mesmo implementadas.  

 

2.1. Reuniões com as representações/referências locais 

Estabeleceu-se como meta do projeto a criação de uma institucionalidade (um sujeito coletivo) 

capaz de encarnar operacional e dar a “direção política estratégica” para o Plano de 



  2.3 Consolidação da Inst itucionalidade Local  
 

5 

 

Desenvolvimento. Esta institucionalidade buscaria reunir os atores e moradores dos três 

condomínios e do entorno, principalmente articulados pelo Clube de Futebol Dom Bosco. 

Esta iniciativa foi suplantada por outra iniciativa dos próprios moradores: a criação de uma 

institucionalidade atrelada ao PMCMV e que reunisse todos os moradores dos CHs do 

município de Queimados. Era uma ideia do síndico do condomínio C (3), Joseilton Ferreira, que 

a apresentou à equipe do #maisvaldariosa e ao grupo participante. Sendo assim, achou-se 

importante reunir as intenções dos moradores e o objetivo inicial do projeto. Além dos três 

condomínios do CH Valdariosa, somaram-se outros dois condomínios, o CH Ulisses Guimarães 

e o CH Paulo Duque. A ideia é que outros Conjuntos, que estão sendo construídos no 

município, sejam convidados a incorporar a associação, fortalecendo os propósitos e 

ampliando as ações e projetos. 

Foram realizadas reuniões de apresentação dos objetivos da Associação com os moradores e 

síndicos interessados, com orientações da equipe do #maisvaldariosa (ver anexo I: 25/11/2014 

e 27/11/2014).  

No dia 04 de fevereiro de 2015, foi realizada a Assembleia Geral de Fundação da Associação de 

moradores dos Conjuntos Habitacionais do Minha Casa Minha Vida de Queimados, com a 

formalização da admissão dos associados e eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. (ver 

anexo II) 

Foram eleitos os seguintes membros: 

Para Diretoria: Joseilton Ferreira como Presidente, Carlos Eduardo Pifanes como Vice-

Presidente, Alex de Almeida Rosco como Vice-Presidente, Aline Amorim Silva como Secretária, 

Lucilene Santos da Silva Oliveira como Vice-Secretária, José Marcos Pereira Pontes como 

Tesoureiro e Ricardo Muniz como Vice Tesoureiro. Para o Conselho Fiscal: Paulo José Ribeiro 

Magalhães, Leônidas Cardoso Junior e Tábata Rodrigues Lugão. 

Esta Institucionalidade surgiu da base social e foi incubada e montada com a assessoria técnica 

e financeira do Projeto #maisvaldariosa. 

Reúne os três condomínios do CH Parque Valdariosa, mais os CH Ulisses Guimarães e Paulo 

Duque, que totalizam cerca de 2000 moradias 
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2.3.2 Consolidação da institucionalidade local 

Após exaustivas reuniões e eleita a diretoria com equilíbrios entre os diversos condomínios, foi 

constituída, com assessoria jurídica financiada pelo Projeto #maisvaldariosa, o Estatuto Social, 

elaborando uma Ata da Assembleia Geral de Fundação da Associação. (ver Anexo III) 

Esta Institucionalidade deverá compartilhar inicialmente o escritório do Projeto e terá como 

compromisso coletivo e público a busca por maior excelência na administração dos 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. Deverá conter uma expressiva base 

social, com amplo respaldo e mecanismos institucionais de validação para a construção e 

implantação de iniciativas, assim como formas de transparência capazes de disseminar uma 

nova cultura política na localidade, marcada por práticas de desconcentração e 

descentralização de poder e de deflagração de processos democráticos. 

O objetivo estratégico da criação da institucionalidade local, segundo seus participantes, é 

buscar autonomia, sustentabilidade e maior cooperação administrativa e contábil entre todos 

os empreendimentos, bem como proporcionar vias de negociação com o poder público e 

iniciativas privadas que garantam a continuidade e a sustentabilidade política da expressão de 

demandas e solução de problemas. 

Assume-se, também, o compromisso de acompanhar a execução e efetividade do Plano de 

Desenvolvimento Local de Valdariosa e estender para os outros Conjuntos Habitacionais do 

PMCMV em Queimados o processo desencadeado nesta localidade. Para tanto, os membros 

da Associação participarão com a equipe do #maisvaldariosa das reuniões com o Poder 

Público, na construção de protocolos de parcerias com as Secretarias Municipais, garantindo a 

continuidade das ações do Plano de Desenvolvimento no Território. Trata-se, portanto, de 

localizar e buscar fortalecer as fontes de agregação dos moradores em torno de demandas 

dirigidas às agências privadas e públicas, de forma a favorecer a assimilação de um mínimo de 

“espírito de governança” em vista das origens diversas dos indivíduos e de incipientes 

motivações à participação institucionalizada, que é um aspecto que ultrapassa de muito os 

muros de Valdariosa: é um traço constitutivo da cidadania incompleta na sociedade brasileira. 

Tal experiência de formação e robustecimento de uma institucionalidade local é insubstituível 

para a constituição do “sujeito coletivo” – realista e não idealizado – em Valdariosa. A gestão 

do DIST #maisvaldariosa procura ter a sensibilidade aguçada para o surgimento de indivíduos 

aptos a exercer capacidades de “liderança” e que tal comprometimento é passível de 
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flutuações. As fontes de agregação são variadas e alcançam desde formas compartilhadas de 

gestão dos empreendimentos, busca de alternativas a sustentabilidade dos empreendimentos, 

preservação física da área coletiva dos condomínios, negociações com os moradores e 

comerciantes do entorno ou ainda, em plano mais geral, a responsabilidade do poder público 

com questões pontuais, como a falta d’água, consequências desastrosas quando da ocorrência 

de chuvas torrenciais, a questão de segurança pública, entre outras. 

Trata-se, portanto, de localizar e buscar fortalecer as fontes de agregação dos moradores em 

torno de demandas dirigidas às agências privadas e públicas, de forma a favorecer a 

assimilação de um mínimo de “espírito de governança” em vista das origens diversas dos 

indivíduos e de incipientes motivações à participação institucionalizada, que é um aspecto que 

ultrapassa de muito os muros de Valdariosa: é um traço constitutivo da cidadania incompleta 

na sociedade brasileira. 

No dia 20 de maio de 2015, a Ata da Assembleia de Fundação e o Estatuto da Associação de 

Moradores foram registrados no Cartório do 3ª Ofício de Justiça de Queimados. (Ver Anexo III). 

Os membros foram responsáveis por inscrever a Associação no CNPJ. 

No dia 26 de maio de 2015, os membros da Associação reuniram-se com a equipe do 

#maisvaldariosa para trabalhar as questões da missão e objetivos do grupo. Foram levantados 

os principais problemas e como a associação poderia buscar soluções para resolvê-los. Neste 

dia, foi entregue aos membros a documentação registrada em Cartório (Ata da Assembleia de 

Fundação e Estatuto). (Ver anexo IV). 

Outra reunião de assessoramento e acompanhamento foi realizada no dia 03 de junho de 

2015, desta vez no Condomínio Residencial Deputado Ulisses Guimarães, um dos condomínios 

que não faz parte do projeto #maisvaldariosa, mas que foi integrado à Associação de 

Moradores dos CH do Minha Casa Minha Vida de Queimados. Os objetivos desta reunião 

eram: aprovar a Missão da Associação e elaborar um Plano de Ações.  

A visão da Associação de moradores é: 

“Ser a primeira Associação de Moradores dos Empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida de Queimados com o intuito de buscar, de forma coletiva, soluções para os 

problemas dos territórios, visando uma vida mais digna para todos e todas.” 
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Sobre o Plano de Ações, o grupo definiu que estas deveriam sempre buscar os seguintes 

princípios: Autonomia; Sustentabilidade; Cooperação Administrativa e Contábil. 

A próxima reunião está agendada para o dia 24 de junho, onde será retomada a construção do 

Plano de ação, além de serem definidas as ações de capacitação para a formação dos 

associados. Estão sendo levantadas as habilidades e aptidões de cada associado para 

direcioná-los adequadamente para um tipo de capacitação, além de orientações específicas 

feitas pela equipe do #maisvaldariosa. 

Uma vez constituída em fevereiro de 2015, registrada em maio corrente e está em processo de 

regularização junto a Receita Federal (CNPJ), a Associação está definindo conjuntamente a 

missão, formas de participação e de funcionamento.   

Após esta fase, os próximos passos serão de elaboração de um plano de ação e a definição de 

capacitações necessárias e desejadas.  

As reuniões dos associados serão contínuas e agendadas de acordo com as demandas do 

grupo. 

 

3. Próximos Passos  

Partindo da percepção e do entendimento de que uma das bases para o desenvolvimento local 

sustentável está no fortalecimento dos atores locais, a proposta de constituição de uma 

institucionalidade local no CH Parque Valdariosa e no seu entorno é um importante elemento 

para garantir a sustentabilidade do processo e, mais ainda, no Plano de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável. Uma vez constituída a Associação dos Moradores dos Conjuntos 

Habitacionais do Minha Casa Minha Vida de Queimados, incentiva-se a definição conjunta de 

sua missão, formas de participação e de funcionamento. 

O objetivo estratégico da criação da Associação, segundo seus participantes, é buscar 

autonomia, sustentabilidade e maior cooperação administrativa e contábil entre todos os 

empreendimentos, bem como proporcionar vias de negociação com o poder público e 

iniciativas privadas que garantam a continuidade e a sustentabilidade política da expressão de 

demandas e solução de problemas. 
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Proposta de Trabalho 

Esta proposta tem duração de seis meses e seu objetivo é consolidar as ações do Projeto 

#maisvaldariosa referentes à Institucionalidade Local até agosto de 2015: Estruturação da 

Associação de Moradores dos CH do Minha Casa Minha Vida de Queimados, Organização da 

Associação, Definição de Ações Estratégicas e Capacitação. 

Objeto: Assessorar e acompanhar a estruturação e organização da Associação implantada, 

favorecendo a criação de sinergia local e fortalecendo a Associação em seu processo de 

desenvolvimento. 

Metas da proposta: 

 Associação estruturada e atuando com autonomia;   

 Identificação das ações estratégicas prioritárias da Associação; 

 Elaboração de um plano de ação; 

 Capacitação dos membros da Associação. 

 

Ações a serem desenvolvidas: 

De acordo com os objetivos do Projeto #maisvaldariosa, que visa fortalecer as ações de 

estruturação, organização e capacitação de atores estratégicos da Associação, propõe-se as 

seguintes ações: 

Ações de apoio à estruturação da Associação 

Levantar as necessidades de estruturação da Associação, a partir da realização de reuniões 

com a equipe do projeto #maisvaldariosa e parceiros. Trata-se de apoiar os membros da 

Associação dando suporte técnico necessário para regularização da institucionalidade local. 

 Regulamentação da Associação 

 Definição da Missão 

 Definição da Visão de Futuro 

 Definição das Competências e funções dos membros 

 Definição das Ações Estratégicas 
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Ações de apoio a organização da Associação 

Levantar as necessidades de gestão e de fortalecimento da Associação a partir da realização de 

reuniões com a equipe do projeto #maisvaldariosa e parceiros. Trata-se de abordar e reforçar 

as responsabilidades e a articulação política, aperfeiçoando temas e discussões com os atores 

estratégicos da Associação, para o alcance de seu pleno funcionamento e sustentabilidade. 

 Elaboração do Plano de Ação 

 Análise e discussão sobre os fatores importantes para a articulação com o poder 

público e o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Local de Valdariosa 

 Identificação de fragilidades locais que exigem aperfeiçoamento, com ativa 

participação dos membros da Associação 

Ações de Capacitação para os membros da Associação 

Levantar a necessidade de capacitação dos membros da Associação, com objetivo de refletir, 

em conjunto, acerca das possibilidades de sustentabilidade da Associação após o término do 

apoio do Projeto #maisvaldariosa. 

Possibilitar a realização de encontros para discutir as seguintes temáticas: 

 Democracia, Conquista de Direitos e Cidadania. 

 Movimentos Sociais: como surgem e como se estruturam hoje? 

 Papel e comportamento das lideranças Comunitárias. 

 Relação Poder Público Local e Sociedade, Limites e Possibilidades. 

 Fortalecimento da Interlocução com o Poder Público. 

 Sustentabilidade. 

 

Ações de Avaliação 

Durante todo o processo haverá uma especial atenção no registro de elementos que poderão 

ser vistos como capazes de ser reaplicados em outras experiências. Nesse sentido, aquelas 

dimensões que dizem respeito às particularidades locais daqueles que podem servir como 

"lições apreendidas" serão isoladas, no sentido de sua capacidade de generalização. Este 
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processo pode servir como elemento capaz de orientar a reaplicabilidade da experiência 

deflagrada. 

 

Prazo da Proposta 

 Março a agosto de 2015 

 

Etapas da Proposta 

 

 

ETAPAS DA PROPOSTA 

1º e 2° mês 

 Regulamentação da Associação 
 Definição da Missão 
 Definição da Visão de Futuro 
 Definição das Competências e funções dos membros 

3° e 4° mês 

 Definição das Ações Estratégicas; 
 Análise e discussão sobre os fatores importantes para a articulação com o poder 

público e o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Local de Valdariosa; 
 Identificação de fragilidades locais que exigem aperfeiçoamento com ativa 

participação dos membros da Associação. 

5º ao 6 mês 

 Possibilitar a realização de encontros para discutir as seguintes temáticas: 

 Democracia, Conquista de Direitos e Cidadania; 

 Movimentos Sociais: como surgem e como se estruturam hoje? 

 Papel e comportamento das lideranças Comunitárias; 

 Relação Poder Público Local e Sociedade, Limites e Possibilidades; 

 Fortalecimento da Interlocução com o Poder Público, 

 Sustentabilidade. 

1° ao 6°mês 
 Avaliação e monitoramento 
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ANEXOS 

Anexo I: Reuniões de apresentação dos objetivos da Associação com os moradores e síndicos 

interessados 

 Fotos da reunião do dia 25/11/2014  

 

 



  2.3 Consolidação da Inst itucionalidade Local  
 

13 

 

 

 

 

 

 

 



  2.3 Consolidação da Inst itucionalidade Local  
 

14 

 

 Fotos da reunião do dia 27/11/2014 
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 Lista de Presença da reunião do dia 27/11/2014 
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Anexo II: Assembleia de Fundação da Associação de Moradores dos CH do Minha Casa Minha 

Vida de Queimados dia 04/02/2015 

 Fotos da Assembleia do dia 04/02/2015 
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 Lista de Presença da Assembleia do dia 04/02/2015 
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Anexo III: Ata da Assembleia de Fundação e Estatuto da Associação de Moradores dos CH do 

Minha Casa Minha Vida de Queimados 

 Ata da Assembleia registrada 
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 Estatuto registrado 
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Anexo IV: Reunião da Associação de Moradores do dia 26/05/2015 

  Lista de presença 
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 Fotos da reunião 

 

 

 

 



  2.3 Consolidação da Inst itucionalidade Local  
 

33 

 

 Ata da reunião 

Reunião de Assessoramento e Acompanhamento  

Dia: 26 de maio de 2015 

Local: IBASE 

Horário: 15h 

Participantes: Membros da Associação dos Empreendimentos Minha Casa Minha Vida - 

Marcos, Lene, Alex, Ricardo Muniz (Musa), Aline, Ibase – Sandra e Tábata, IETS – Leônidas, 

Kelly e Raquel, MTST – Robson. 

Pauta: 

 Entrega da documentação; 

 Definição da Missão da Associação; 

 Troca de experiência entre organizações da sociedade civil, 

 Encaminhamentos 

Às 15h iniciou-se a reunião com uma rodada de apresentação de todos os presentes e leitura 

da pauta, acordou-se que a reunião seria presidida por Sandra e secretariada pela Tábata. 

Dando prosseguimento foi entregue a documentação da Associação devidamente registrada 

em cartório: Ata da Assembleia Geral de Fundação da Associação de Moradores dos Conjuntos 

Habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Queimados e seu Estatuto. Todos leram os 

documentos e atestaram sua legitimidade. 

Os participantes da Associação expuseram sobre os diversos problemas comuns dos 

Condomínios, com os quais todos se identificam. Entre eles: problemas estruturais nos 

prédios, dívidas com contas de água e luz, inadimplência, dificuldade de manter os espaços 

coletivos. 

O vice-presidente Alex, síndico do Condomínio Ulisses Guimarães, destacou que na sua visão a 

administração condominial dos Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida 

devem ter apoio permanente do poder público para sua manutenção. 
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Para discussão da Missão da Associação foi pensada a metodologia em que todos deveriam 

apresentar duas ideias, expostas em tarjetas, sobre sua percepção de qual seria os objetivos da 

instituição. Todos contribuíram participando da dinâmica e expondo seu ponto de vista. Na 

fase seguinte foi lida por todos as anotações que foram transcritas para um quadro geral. 

Sandra elencou as opiniões, que unidas formaram o que a princípio formatava a ideia da 

Missão: 

“Solucionar problemas de forma coletiva, para se ter uma vida mais digna para os moradores 

dos empreendimentos do PMCMV.” 

A técnica do IETS - Kelly Miranda contribui com a discussão sugerindo que todos devem 

também pensar sobre qual é a “Visão de Futuro” da Associação, e sugere que os membros 

ampliem a ideia proposta de “Missão”. 

O Tesoureiro da Associação, Marco Pontes, síndico do Condomínio Parque Valdariosa III, diz 

que na sua percepção a visão da Associação é: “Todos somos um só em busca de um objetivo 

só: melhorar a qualidade de vida.”. 

Acordou-se entre os participantes que todos deveriam pensar mais profundamente sobre 

estas questões para que na próxima reunião se pudesse ter maior clareza desta definição. 

Como próximo ponto de pauta foi dada a palavra ao convidado da sociedade civil Robson que 

se apresentou e falou um pouco dos desafios e conquistas dos movimentos de moradia. 

Destacou que a luta é árdua, e que pelo que ouviu é importante entender que não somos 

especialistas em tudo, cabe a Associação buscar especialistas que venham a auxiliar nos 

diagnósticos e a Associação buscar as melhores formas de encaminhamentos, como procurar 

alguma associação de arquitetos para realizar uma avaliação dos conjuntos, de forma que dê 

apoio legal para buscarem o direito às garantias de manutenção das empreiteiras 

construtoras. 

O grupo entendeu também que o diálogo é a melhor solução para divergências entre eles e 

que sua união é que levará a conquistar o objetivo comum. 

Agendou-se um próximo encontro para o dia 03 de junho corrente no Condomínio Ulisses 

Guimarães às 10h30min, para que se terminasse a discutir sobre a “missão” da Associação e 

outros desdobramentos. Acordou-se que as reuniões serão rotativas entre os Condomínios. 
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Anexo V: Reunião da Associação de moradores do dia 03 de junho de 2015 

 Lista de presença 
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 Fotos 
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 Ata da reunião 

Reunião de Assessoramento e Acompanhamento  

Dia: 03 de junho de 2015 

Local: Condomínio Residencial Deputado Ulisses Guimarães 

Horário: 10h30min 

Participantes: Membros da Associação dos Empreendimentos Minha Casa Minha Vida - 

Marcos, Lucilene, Alex, Aline, Joseilton, Carlos, Ibase – Sandra e Tábata, IETS – Leônidas. 

Pauta: 

 Acordar a “Missão” da Associação; 

 Plano de Ações e definição do apoio de formação/capacitação através do 

projeto #maisvaldariosa. 

 Informes sobre o processo de regulamentação da Associação. 

Às 11h deu início a reunião do projeto #maisvaldariosa com a Associação de Moradores dos 

Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, os participantes se apresentaram e 

foi acordado que o encontro seria presidido pela Sandra e secretariada pela Tábata. O senhor 

Carlos Pifanes, síndico do Condomínio Paulo Duque e Vice-presidente da Associação, e o 

senhor Joseilton Ferreira, presidente do Conselho do Condomínio Parque Valdariosa III e 

presidente da Associação, que não estiveram na reunião anterior que ocorreu no dia 26/05/15 

na sede do Ibase – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas foram elucidados sobre 

as questões que haviam sido abordadas para que pudessem acompanhar o processo. 

Primeiramente, o presidente da Associação deu informação que está agendada a ida a Receita 

Federal de Nova Iguaçu, na segunda quinzena de junho, para dar entrada na inscrição do CNPJ. 

Em seguida passou-se a discutir o ponto de pauta sobre a discussão da “Missão” da 

Associação. O presidente Joseilton e o vice-presidente Carlos Pifanes se posicionaram quanto 

ao que pensam sobre este tema, o presidente destacou a importância da autonomia política e 

financeira da Associação e o Carlos assinalou que uma instituição desta magnitude deve ser 

pensada enquanto instrumento dos Condomínios e para os condomínios MCMV, 
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preocupando-se com ações que pensem de forma ampla “para fora” dos Condomínios e de 

forma local “para dentro dos Condomínios”. 

O debate sobre a Missão da Associação contemplou questões referentes ao acesso aos direitos 

constitucionais e os projetos sociais, ressaltando-se o que é de direito e obrigação do poder 

público e deve ser exigido e o que pode ser solicitado em termos de Projetos para os 

territórios. 

A Missão da Associação ficou acordada com a seguinte redação: 

“Ser a primeira Associação de Moradores dos Empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida de Queimados com o intuito de buscar, de forma coletiva, soluções para os 

problemas dos territórios, visando uma vida mais digna para todos e todas.” 

A discussão ampliou-se para outras definições como sua Visão de Futuro: 

“Maior excelência na administração dos empreendimentos MCMV.” 

Para definição do Plano de Ações o grupo ressaltou que seria importante discutir sobre quais 

princípios deveriam estar sedimentados os ideais da Associação. Segundo eles seria: 

 Autonomia; 

 Sustentabilidade; 

 Transparência. 

O grupo iniciou a discussão inclusive das possíveis ações que viessem fortalecer estes 

princípios, não concluindo nesse encontro, porém algumas questões foram levantadas: 

Autonomia: precisam de: documentação (CNPJ), agregar parceiros e organização e 

transparência administrativa e financeira. 

Quanto a autonomia o grupo levantou a importância de possuírem uma sede própria, sabendo 

que temporariamente a Associação está alocada no atual endereço do escritório de campo do 

projeto #maisvaldariosa (até outubro de 2015). Destacaram que, posteriormente, farão a 

transferência provisória da documentação da Associação para  um espaço que está sendo 

planejando no Condomínio Parque Valdariosa III e durante esse processo irão buscar a doação 
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de um terreno junto ao poder público para a construção de uma sede própria e independente 

dos Conjuntos Habitacionais. 

Acordou-se dar continuidade ao debate no próximo encontro, pelo adiantado da hora, Ficou 

acertado que na próxima reunião os participantes trarão propostas de ação e de capacitação, 

pré-agendado para o dia 17/06, às 10h30min no Condomínio Paulo Duque – Rua Políbeo, 162 

– Jd. Queimados. 

A lista de presente foi assinada no livro ata da Associação. 

 

 

 

 

 

 


