ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Avaliação e Gestão de Informação
Rua Com Calaça, 1399, - Bairro Poço, Maceió/AL, CEP 57025-640
Telefone: (82) 3315-1030 - www.assistenciasocial.al.gov.br
DESPACHO
PROCESSO

E:01204.0000001643/2021

INTERESSADO Supremo Tribunal Federal
ASSUNTO

Demanda Externa: Judiciário

1. Trata-se dos autos de solicitação por meio do Processo SEI nº 1204.1643/2021, que tem
como interessado o Supremo Tribunal Federal;
2. O presente documento visa esclarecer a ação de desocupação do Edifício Maria Moreno,
prédio público pertencente ao patrimônio do Governo do Estado, localizado na Praça dos
Martírios, no bairro do Centro;
3. Esta Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES) participou juntamente com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG), o
Gabinete Civil do Estado, o Gerenciamento de Crise da Polícia Militar Alagoas, Secretaria
Municipal de Assistência Social (Semas) e lideranças do Movimento da Frente Nacional de
Luta Campo e Cidade (FNL) - da articulação para buscar estratégias de desocupação do
respectivo prédio, uma vez que este se encontra sob o risco de desabamento, conforme
laudo técnico em posse da Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil do Estado;
4. Nesse sentido, diversas ações foram realizadas; dentre elas, 1) identificação dos indivíduos
e suas famílias para determinação do perfil socioeconômico das famílias que residiam no
local; 2) direcionamento necessário para realocar as famílias identificadas sob intervenção
do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (ITERAL), em comum acordo com as
respectivas famílias e o movimento social que as representa;
5. Cumpri-nos informar que esta Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADES), no que se refere as medidas de enfrentamento diante da emergência de
saúde pública decorrentes da COVID-19, com o objetivo de apoiar os municípios no
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional, no âmbito de
sua competência enquanto órgão gestor da Política de Assistência Social, realizou,
durante o ano de 2020, as seguintes ações:
Distribuição para os 102 municípios de benefício eventual de alimentação (200 mil cestas
básicas), às famílias em situação de vulnerabilidade social, na condição de pobreza
extrema, inseridas no CadÚnico por meio do Projeto de complementação alimentar para
as famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelas situações de
calamidade pública e emergência em virtude do COVID-19 (coronavírus);
Despacho SEADES SAGI 6961466
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Distribuição diária de 1000 (mil) quentinhas, fornecidas pelo Restaurante Popular Prato
Cheio, para instituições sociais do município de Maceió, em articulação com a Secretaria da
Mulher e Direitos Humanos (SEMUDH) e a Arquidiocese de Maceió.
Articulação e disponibilização de espaços físicos com a Secretaria Estadual de Educação
para acolhida de emergência para o atendimento da população em situação de rua;
Implantação do Centro de Acolhimento e Isolamento Social - CAIS, por um período de 04
meses, através de parceria com a Fundação ITAU Social, onde ofertou um espaço físico
adequado ao recebimento de pessoas que, em face do cenário de adoecimento decorrente
da pandemia e em situação de vulnerabilidade social e que após terem contraído a
COVID19 e estando de alta médica e impossibilitadas de retorno ao lar, quer seja, por não o
possuírem ou por outros fatores limitantes, assim como o evitamento do risco de se
exporem e a outras pessoas. Foram disponibilizadas 500 vagas, proporcionando aos
acolhidos atenção, cuidados e condições dignas até o seu reestabelecimento.
6. Destacamos que, durante o ano de 2021 a SEADES segue no enfrentamento a pandemia
com as ações:
O valor da alimentação fornecida pelo Restaurante Popular foi reduzido, tanto as quentinhas,
quanto o bandejão passaram a custar R$ 2,00 (dois reais);
Lançamento do Cartão Cria – Programa de Transferência de Renda do Estado, que irá
beneficiar gestantes e famílias com crianças de até seis anos de idade, em situação de
extrema pobreza, com o valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, o programa atenderá a um
total de 180 mil famílias e já vem beneficiando aproximadamente 30 mil;
Cofinanciamento inédito aos Serviços socioassistenciais de média e alta complexidade:
Centro Pop (Arapiraca, Maceió e Palmeira dos Índios), Centro-Dia (Maceió) e Residência
Inclusiva (Maceió);
Realização de Termo de Fomento para financiamento integral do Serviço de Acolhimento
Institucional para adultos e famílias em situação de Rua, ofertado pela Organização Não
governamental CASA de RANQUINES, no município de Maceió. Trata-se de um serviço
destinado ao acolhimento provisório, com estrutura para acolher pessoas e grupos
familiares com privacidade, é previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por
abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em transito e sem condições de
se sustentarem. Com capacidade de atendimento para 400 pessoas, tendo um investimento
de R$ 1.920.000,00 (hum milhão, novecentos e vinte mil).
Aquisição de 250 mil cestas básicas para serem distribuídas as famílias em situação de
extrema pobreza dos 102 municípios alagoanos.
7. Dada a excepcionalidade da situação de pandemia a SEADES tem somado esforços
naquilo que é o grande mote da Política Pública de Assistência Social_ a Proteção Social;
8. Disponibilizamo-nos para dirimir quaisquer dúvidas que possa surgir.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Daniella Teixeira De Castro
Souza Gazzaneo, Superintendente em 30/04/2021, às 13:36, conforme
horário oficial de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6961466 e o código CRC E173B9B0.
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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Superintendência de Políticas de Habitação
Rua Cincinato Pinto, nº 530, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-070
Telefone: (82) 3315-3780 - www.infraestrutura.al.gov.br
DESPACHO
PROCESSO

E:01204.0000001643/2021

INTERESSADO Supremo Tribunal Federal
ASSUNTO

Demanda Externa: Judiciário

À SPAA,
Ciente do procedimento administrativo e do direito de um ocupante permanecer em
sua moradia enquanto vigorar o estado de calamidade pública informamos:
1. Existem dois projetos habitacionais em desenvolvimento na SEINFRA que
necessitará de procedimentos de desocupação e reintegração de poses de
habitações, imóveis e/ou terras: Conclusão de Habitações de Interesse Social e
Projeto Integrado do Vale do Reginaldo;
2. O primeiro consiste na conclusão de habitações que tiveram sua execução
iniciadas através dos programas federais MCMV-Oferta Pública e Operações Coletivas
e não foram concluídas. A demanda e responsabilidade pelos beneﬁciários, bem
como pela pose das áreas dos conjuntos habitacionais, ﬁcam a cargo das prefeituras
municipais, sendo delas a obrigação, em caso de invasão, de desocupação e
reintegração de pose.
Devido a estes conjuntos estarem invadidos, esta será uma ação que necessitará da
remoção dos não beneficiários.
3. O segundo projeto consiste na urbanização do Vale do Reginaldo com
desocupação das áreas para execução das obras e realocação dos moradores na
mesma área. Existem áreas com invasões cujas pessoas não consta na relação dos
beneﬁciários e que necessitaram serem removidas, sem, entretanto, serem inseridas
neste projeto.
As obras deste projeto estão paralisadas, não estando ocorrendo ações de
desocupação e reintegração de pose.
Os tratos com os beneﬁciários ﬁcam sob responsabilidade da Superintendência de
Despacho SEINFRA SPHAB 6963852
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Projetos Sociais, tendo esta a possibilidade de proporcionar maiores esclarecimentos.
4. Quanto as futuras ações, nos comprometemos, dentro dos nossos projetos, com
o combate ao novo coronavírus e o respeito a vida e a dignidade humana.
LORENA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO
Superintendente de Políticas de Habitação
Documento assinado eletronicamente por Lorena Coimbra Cerqueira
Tenório, Superintendente em 30/04/2021, às 12:01, conforme horário
oficial de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6963852 e o código CRC 99E6C5B6.
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ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS
Coordenadoria Jurídica
Av. da Paz, 1200, - Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-050
Telefone: (82) 3315-6147 - www.iteral.al.gov.br
DESPACHO
PROCESSO

E:01204.0000001643/2021

INTERESSADO Supremo Tribunal Federal
ASSUNTO

Demanda Externa: Judiciário

Trata-se de processo instaurado por meio de Ofício oriundo do Supremo
Tribunal Federal – STF, o qual notiﬁca o Governador do Estado de Alagoas para
ciência e adoção das providências cabíveis na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, com pedido de Medida Cautelar – ADPF 828 MC, ajuizada pelo
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
Os autos foram remetidos a este Instituto de Terras e Reforma Agrária
de Alagoas – ITERAL e demais órgãos interessados, pela Procuradoria Judicial –
PJ/PGE, para que prestem informações, no intuito de subsidiar a elaboração da
defesa do Governador do Estado.
Diante do Despacho PGE/PJ (6954917), objetivamente aos reivindicantes
por moradia temos três situações:
a um) uma parte dos reivindicantes que ocupavam o prédio do Antigo
Instituto de Previdência do município de Maceió, situado no centro, continuaram no
mesmo local de forma provisória (aguardando o projeto para a concretização do
programa de moradia) e não precária;
a dois) uma outra parte dos reivindicantes, ocupantes do Edf. Maria
Moreno que lá estavam de forma provisória (aguardando o projeto para a
concretização do programa de moradia) e precária, foram realocados, não havendo
o que se falar em reintegração de posse. Salientamos a realocação foi realizada por
incentivo do Estado – para preservação das vidas que alí se encontravam porque o
prédio objeto da ocupação estava sob o risco iminente de desabamento, de forma
consensual – após serem ouvidas as lideranças das partes envolvidas e acordarem
entre si a forma como seria conduzida a aludida realocação com todos os direitos
respeitados para área pertencente ao Estado de Alagoas – Acampamento Dandara
no Benedito Bentes.
Despacho ITERAL CJUR 6967228
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a três) Informamos ainda que uma área próxima ao Parque Memorial do
Benedito Bentes, também pertencente ao Estado, foi liberada para os acampados
sendo doadas sementes e disponibilizados tratores para arar a terra, com o intuito
de incentivar o plantio.
Ainda cumpre ressaltar que o Estado de Alagoas, tem prioridade com o
cumprimento dos preceitos fundamentais constitucionais, para tanto já possui um
Comitê de Conﬂitos Agrários e que atualmente está sendo formado o Comitê de
Conflitos Urbanos para otimizar situações como a acima descrita.
No tocante aos demais esclarecimentos dos subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4,
cabe a esse Instituto de Terras informar que:
O Estado de Alagoas vem cumprindo todas as recomendações do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, no tocante às ações de desapropriação. No âmbito
extrajudicial ou administrativo, informamos o ITERAL apenas viabiliza as
desocupações, não sendo de sua competência promover nenhuma ação de
remoção, despejo, desocupação ou reintegrações de posse.
Ante o exposto, retornamos os autos à PGE/PJ para ciência, e
permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que
entendam necessários.
Documento assinado eletronicamente por Maria Daniele Vieira Lima de
Menezes, Coordenadora em 30/04/2021, às 13:41, conforme horário oficial
de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6967228 e o código CRC 61B87A31.
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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO
Superintendência de Gestão Patrimonial
Rua Dr. Cincinato Pinto, 503, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050
Telefone: (82) 3315-1515 - www.seplag.al.gov.br
DESPACHO
PROCESSO

E:01204.0000001643/2021

INTERESSADO Supremo Tribunal Federal
ASSUNTO

Demanda Externa: Judiciário

Trata-se de processo instaurado por meio de Ofício oriundo do Supremo Tribunal
Federal – STF, o qual notiﬁca o Governador do Estado de Alagoas para ciência e
adoção das providências cabíveis na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, com pedido de Medida Cautelar – ADPF 828 MC, ajuizada pelo Partido
Socialismo e Liberdade – PSOL.
Os autos foram remetidos a esta Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e
Patrimônio – SEPLAG, e demais órgãos interessados, pela Procuradoria Judicial –
PJ/PGE, para que prestem informações, no intuito de subsidiar a elaboração da
defesa do Governador do Estado, sendo ressaltado o prazo para o cumprimento da
solicitação até às 17:00hrs do dia 30/04/2021.
Diante do Despacho PGE/PJ (6939972), especificamente ao item 4 e subitens 4.1, 4.2,
4.3 e 4.4, cabe a esta Superintendência de Gestão Patrimonial – SGP/SEPLAG
informar apenas que, embora existam ações de reintegração de posse em curso,
sendo algumas promovidas durante a pandemia da Covid-19, não houveram
decisões judiciais determinando que o Estado seja reintegrado nos imóveis, objetos
das ações.
No âmbito extrajudicial ou administrativo, informamos que esta SEPLAG não
promoveu nenhuma ação de remoção, despejo, desocupação ou reintegrações de
posse, durante a mencionada pandemia.
No que tange a questão da desocupação do prédio público pertencente ao
patrimônio do Governo do Estado, localizado na Praça dos Martírios, no bairro do
Centro, denominado Edifício Maria Moreno, esta SGP informa que participou (junto
da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES, do
Gabinete Civil do Estado, do Gerenciamento de Crise da Polícia Militar Alagoas, da
Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, e das lideranças do Movimento da
Frente Nacional de Luta Campo e Cidade - FNL), das tratativas para a
realocação das famílias que alí estavam habitando.
Despacho SEPLAG SGP 6969706
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Vale ressaltar que a questão acima trata-se de uma realocação e não desocupação,
tendo em vista que as famílias foram realocadas para outras áreas pertencentes ao
Estado, conforme informado no Despacho ITERAL CJUR (6967228)
Ante o exposto, retornamos os autos à PJ/PGE para ciência, e permanecemos à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que entendam necessários.
Documento assinado eletronicamente por Ewerlliny Leily Silva Felismino,
Assessora Técnica em 30/04/2021, às 15:41, conforme horário oficial de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Sâmya Lisboa Cavalcante,
Assessora Especial em 30/04/2021, às 15:51, conforme horário oficial de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Sérgio Figueiredo Silveira,
Secretário Especial em 30/04/2021, às 15:56, conforme horário oficial de
Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6969706 e o código CRC C86E5868.
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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Chefia de Gabinete
Av. Fernandes Lima, 555, - Bairro Farol, Maceió/AL, CEP 57055-000
Telefone: (82) 3315-5700 - http://www.setrand.al.gov.br
DESPACHO
PROCESSO

E:01204.0000001643/2021

INTERESSADO Supremo Tribunal Federal
ASSUNTO

Demanda Externa: Judiciário

À Procuradoria Geral do Estado de Alagoas – Procuradoria Judicial,
Em apertada síntese, tratam os autos de Ofício Eletrônico 5587-2021 ADPF 828 (SEI
6936592), endereçado ao Exmo. Governador do Estado de Alagoas, solicitando
informações no prazo de 05 (cinco) dias úteis, acerca do alegado na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (SEI 6936639, 6936687) apresentada pelo
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
Ato contínuo, nos termos do despacho exarado pela Procuradoria Geral do Estado
de Alagoas – Procuradoria Judicial (SEI 6939972), informou o órgão de
assessoramento jurídico que diante da constatação de que não houve menção
especíﬁca acerca de desocupações, despejos e reintegrações de posse promovidas
no âmbito do Estado de Alagoas, durante o período de pandemia do COVID 19, se
faz necessário consultar o Gabinete Civil, bem como as Secretarias de Estado que
possam ter interesse em realizar tais desocupações, acerca da prática dos atos
mencionados na exordial, em especial:
4.1. Se há notícias de medidas administrativas ou judiciais empreendidas pelo Estado
de Alagoas objetivando a remoção ou cumprimento de ordens de despejo de famílias
durante a pandemia;
4.2. Se há programa para cadastramento de famílias ocupando irregularmente
imóveis ou Plano de Moradias Populares no âmbito do Estado de Alagoas;
4.3. Se o provimento jurisdicional postulado pelo Partido Requerente, durante o
período do Estado de Emergência de Saúde Pública causado pela Pandemia da
COVID-19, interfere de alguma forma na execução de políticas públicas pelo Estado
de Alagoas;
4.4. Se há notícias de lei ou ato administrativo (Decreto e aﬁns) que vede a realização
Despacho SETRAND CHGAB 6972505
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4.4. Se há notícias de lei ou ato administrativo (Decreto e aﬁns) que vede a realização
de tais desocupações no âmbito do Estado de Alagoas.
Pois bem. No tocante ao item 4.1, informa a Secretaria de Estado de Transporte e
Desenvolvimento Urbano/SETRAND que não estão sendo realizadas por este órgão
público, ações que objetivem a remoção ou o cumprimento de ordens de despejo de
famílias durante a pandemia.
Cabe esclarecer que a SETRAND, enquanto órgão que exerce atividades de
monitoramento da malha viária estadual, realiza intervenções estruturantes visando à
melhoria do tráfego de veículos na capital do Estado, executando, ainda, obras de
acessibilidade e mobilidade urbana nas grotas da cidade de Maceió, por meio do
programa Vida Nova nas Grotas, inexistindo ações de despejo ou reintegração de
posse relativas as moradias nestas comunidades.
A efetivação das obras viárias capitaneadas pela SETRAND, a exemplo da
De fato, deve-se salientar, por oportuno, que a SETRAND promoveu ações
expropriatórias necessárias à execução de obras viárias no Eixo CEPA, Eixo Quartel e
Implantação do Viaduto e Passagens Inferiores no entroncamento da BR-104 e BR316, no Município de Maceió, empreendimentos de extrema importância para o
interesse público de centenas de pessoas que residem na capital e demais Municípios
adjacentes.
Contudo, as ações de desapropriação foram interpostas obedecendo aos requisitos
legais, mediante a lavratura de Decreto de Utilidade Pública, bem como, avaliação
individualizada das áreas e depósito prévio do valor das indenizações, não
acarretando situações de despejo ou vulnerabilidade social e econômica de famílias e
cidadãos, respeitando-se o rito processual e os trâmites judiciais imprescindíveis à
concessão ao Estado de Alagoas, das imissões de posse necessárias à efetivação
das obras e serviços de engenharia de competência institucional deste órgão público.
No que pertine ao item 4.2, especiﬁcamente no âmbito da SETRAND, compete
asseverar que tendo em vista que esta Secretaria de Estado não promove ações de
despejo, desocupações ou remoção forçada de cidadãos de suas residências, posto,
que conforme dito, as desapropriações são precedidas de depósito indenizatório
prévio, inexiste neste momento, a instituição de programa para cadastramento de
famílias ocupando irregularmente imóveis ou Plano de Moradias Populares a ser
implementado por este órgão de transporte e desenvolvimento urbano.
Em resposta ao item 4.3, informa ainda esta Secretaria de Estado de Transporte e
Desenvolvimento Urbano que o provimento jurisdicional postulado pelo Partido PSOL,
irá interferir, a priori, na execução de políticas públicas realizadas pelo Estado de
Alagoas, por intermédio da SETRAND, caso sejam impedidas futuras ações de
desapropriação de imóveis urbanos de forma ampla, visto que há obras e serviços de
engenharia de competência deste órgão público que desencadeiam medidas
expropriatórias, necessitando, assim, da interposição de providências para a
desapropriação de imóveis de particulares perante o Poder Judiciário, embora não
acarretem, conforme dito alhures, em situações que provoquem desamparo ou
vulnerabilidade social e econômica de famílias, posto que todos os processos de
desapropriação realizados pela SETRAND são precedidos de justa e prévia
indenização, mediante depósito judicial do montante devido aos proprietários.
Por ﬁm, quanto ao item 4.4, não tem conhecimento esta Secretaria de Estado de
Transporte e Desenvolvimento Urbano se há lei ou ato administrativo que vede a
realização de tais desocupações no âmbito do Estado de Alagoas, sugerindo-se,
desta feita, que tal questionamento seja encaminhado ao Gabinete Civil - Assessoria
Técnica do Núcleo de Atualização da Legislação Estadual NALE - para melhores
esclarecimentos.
Despacho SETRAND CHGAB 6972505
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Sendo estas as informações a prestar, evoluo, tempestivamente, os presentes autos
administrativos à Procuradoria Geral do Estado de Alagoas – Procuradoria Judicial
para ciência da manifestação, ora ofertada, e providências que o douto órgão de
assessoramento jurídico entender pertinentes.
Atenciosamente,

Mosart da Silva Amaral
Secretário de Estado
Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano
SETRAND

Documento assinado eletronicamente por Mosart da Silva Amaral,
Secretário de Estado em 30/04/2021, às 19:44, conforme horário oficial de
Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6972505 e o código CRC 5FE64883.
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Nota técnica: 0001/2020

Situação de Ocupação do Edifício Maria Moreno, situado a Praça Marechal Floriano
Peixoto, nº 571, no bairro Centro, na cidade de Maceió/AL. Sendo este pertencente ao
Patrimônio Imobiliário do Estado de Alagoas.

1-Trata-se da ocupação, no último dia primeiro, do mês de fevereiro do respectivo
ano, do Edifício Maria Moreno, (prédio onde funcionava a antiga Controladoria do
Estado), que foi ocupado pelo Movimento de Moradia conhecido como Frente
Nacional de Luta/ FNL, tendo como principais responsáveis os Senhores: Marcos
Antônio da Silva (Marrom), sendo este Coordenador Nacional e do Sr. José
Cláudio dos Santos, Coordenador Estadual e Urbano, do Respectivo movimento
FNL;
2-Situação:
De acordo com o Movimento cerca de 30(trinta) famílias foram colocadas pelo
FNL e estão fazendo o imóvel de moradia. Além de pessoas moradoras de rua
( População de Rua) e pertencentes ao seguimento LGBT;
3-Motivo da ocupação segundo o FNL
A reivindicação pela entrega de casas às 180 (cento e oitenta), famílias
cadastradas na SEIFRA para o Conjunto Residencial Antônio Lins e Jarbas
Oiticica, que por motivos burocráticos da Caixa Econômica Federal, ainda não
foram entregues. E eles culpam a falta de empenho da SEINFRA e o esforço do
Estado para a solução do problema;
4- Tratativas para desocupação:
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1- No dia 03 de fevereiro, em reunião na sala dos Conselhos, do Palácio
República dos Palmares, com as presenças do Gabinete Civil: Secretário de
Gestão Interna e Gerência de Articulação Social; Assessoria Militar do
Governador; da SEIFRA e da Equipe de Serviços do Gerenciamento de
Crise/PMAL, com a presença dos Coordenadores Nacional e Urbano do FNL,
foi comunicado aos responsáveis pela ocupação do citado movimento, que
o referido imóvel já havia sido avaliado pelos órgãos competentes de
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros/PMAL, e que sua estrutura estava
condenada, sendo solicitada a imediata evacuação do prédio. Também foi
orientado com o devido esclarecimento quanto à responsabilização dos
coordenadores do FNL, em caso de ocorrência na estrutura do prédio e
principalmente sobre os riscos e as vidas humanas vitimadas;
2- Houve visita da equipe da administração do palácio para avaliar e orientar
quanto aos equipamentos e mobília pertencente ao patrimônio do
Gabinete Civil, que ainda se encontram no imóvel e acordo sobre o
movimento e trânsito das pessoas nas imediações e dentro do Palácio do
Governo.
3- Em contato da SEPLAG, a Secretaria de Assistência foi acionada para
verificar a situação das pessoas e dar apoio com alimentação e
acompanhamento e analisar as condições sanitárias devido a Pandemia.
4- A Secretaria de Estado da Assistência Social/SEADES, com as presenças do
CRAS, do Centro POP e do CAIS (Centro de Acolhimento Social para
atendimento da População de Rua e Famílias em vulnerabilidade durante a
Pandemia)); Nesta atenção as famílias e pessoas ali ocupantes, passaram a
receber alimentação e outros provimentos,também foi identificado o
público que permanece no imóvel.
5- A Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio/SEPLAG, no ultimo dia
17/08/2020, acompanhada da Equipe de Serviço do Gerenciamento de
Crise/PMAL, entregou uma Notificação de Ordem Administrativa, para
desocupação imediata do imóvel, sob pena de fazê-lo por Ação Judicial, que
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foi recebida pelo Sr. Clebson Ambrósio de Araújo, um dos moradores
ocupantes e portador do CPF: 111.340.714.-00 e RG: 45013919;
6- Em 24 de Agosto, a SEADES, em mais uma atenção, juntamente com o CAIS,
e o Frei João Maria, responsável pela Casa de Raquines, que atende a
População de Rua e pessoas em vulnerabilidade, realizaram uma ação para
testagem do CoronaVirus – COVID-19, de todos os ocupantes do imóvel,
sendo que mais de 40 pessoas passaram pela testagem. ( no aguardo dos
resultados).
7- No dia 25 de agosto, a Gerência de Articulação Social, juntamente com a
Equipe de Serviço do Gerenciamento de Crise/PMAL, reiniciou as tratativas
de diálogos. Solicitou a presença dos Coordenadores do FNL, os Senhores
José Cláudio e o Marrom, responsáveis pela ocupação para mais uma
reunião, no sentido de orientar e sensibilizar quanto à retirada das famílias
e pessoas. Foi solicitada a desocupação do prédio de forma consciente e
planejada com o apoio logístico da SEPLAG.. Mas uma vez foi comunicado
a confirmação da condenação da estrutura do prédio e também uma
ocorrência de incêndio que já havia acontecido com perdas de material.
Informado ainda aos coordenadores do FNL, sobre a abertura de processo
da SEPLAG, para a Ação Judicial de Reintegração de Posse por meio do
Processo: Nº 1700.4315/2020; O que está no aguardo dos procedimentos
burocráticos quanto aos órgãos competentes de Estado e do Poder
Judiciário. No entanto também foi aludido a possibilidade da retirada por
força de tropa da PMAL, com base legal administrativa, de acordo com o
Gerenciamento de Crise, seguindo todos os trâmites e com o
acompanhamento dos órgãos competentes como Conselho Tutelar e
Assistência Social do Estado e do Município.
8-Posição do Movimento FNL: 1.Os coordenadores do FNL, responsáveis pela
ocupação, não consideraram a notificação administrativa emitida pela SEPLAG,
disseram que não tem poder de justiça; 2. Sustentaram a decisão pela não
desocupação. “ Não vamos desocupar o prédio. Não vamos sair de mãos
vazias” ; 3. Solicitaram 15 dias para que pudessem encontrar uma solução na
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busca de uma negociação com o Estado e a Prefeitura; 4.Solicitaram a
Gerência de Articulação do Gabinete Civil, uma consulta a SEPLAG e a
Prefeitura para verificar a possibilidade da liberação ao FNL, de outro espaço
(terreno ou outro prédio) para o encaminhamento das famílias; 5. Reforçaram
que irão aguardar a notificação judicial e que caso o Estado retirasse por uso
de força, as famílias seria colocadas em praça pública, colocariam as barracas
de lonas na praça dos Martírios onde permanecerão até que o município ou o
Estado entregue as casas dos Conjuntos aguardados ou a Secretaria de
Habitação do Município fizesse cadastro das famílias; 6. Foi entregue uma lista
com 314 nomes e solicitado que a Gerência de Articulação junto com a SEIFRA
pudessem articular uma reunião com a Secretaria Municipal de Habitação para
tratar do assunto do cadastramento das famílias.
Devido a todos os esclarecimentos e orientações o Movimento reconhece e
compreende os riscos e assumem as responsabilidades no sentido da
importância da retirada das famílias, porém com algumas preocupações e
argumentações:
-Sobre qual a proposta do Estado ou sugestão para onde encaminhar ás
famílias.
- Sobre qual prazo a coordenação teria para organizar a evacuação do
prédio.
- A Gerência de Articulação se comprometer em consultar o Estado ou o
município opção para o encaminhamento das pessoas ;
- Que a Gerência pudesse consultar a SEPLAG sobre a possibilidade da
liberação de outro prédio ou terreno do Estado que possa ser cedido ao FNL.
9-Respostas às Argumentações Levantadas:
1- Consulta a SEPLAG :
Setor: Secretaria Executiva de Gestão de Patrimônio- “Não existe
prédio ou outro imóvel ou mesmo um terreno a ser cedido , inclusive
todos equipamentos públicos ou imóveis ora ocupados irregularmente
serão solicitados a reintegração”.
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2- Consulta a SEINFRA:
Setor: Superintendência de Habitação : “ A SEIFRA, já possui cadastro
de 180 famílias, do FNL, que estão no aguardo dos conjuntos
habitacionais Antônio Lins e Jarbas Oiticica. Os dois conjuntos
residenciais se encontram na dependência da Caixa Econômica para a
liberação. O Secretário já adotou todas as tratativas possíveis, junto a
Caixa Econômica, cabendo apenas a mesma agilizar os processos
burocráticos que emperram a demanda”;
- A SEINFRA, atualmente não tem programação para aquisição de
contratos de construção de habitações de moradias e os programas
existentes, como o “Minha Casa Minha Vida”, foram cortados pelo
Governo Federal;
- “A SEINFRA fez solicitação por meio de Telefone e e-mail à Secretaria
Municipal de Habitação, diretamente ao Secretário Adjunto de
Habitação Municipal, em atendimento solicitação do FNL, e famílias
que precisam do cadastro. (Estamos no aguardo da confirmação);
3-Consulta aos órgãos competentes de atenção Social :
Assistência Social do Estado/SEADES, do Município/SEMAS,- Conselho
Tutelar, Consultório na Rua, Centro POP e Casa de Raquine(
Instituição responsável por acolher população e famílias em situação
de vulnerabilidade e rua):
- Foram sugeridos para o encaminhamento das famílias e pessoas de
rua, que estão na ocupação:
1. Para aquele que apresentarem resultado positivo para a COVID-19,
serão encaminhados ao CAIS (Centro de Acolhimento Social para
atendimento da População de Rua e Famílias em vulnerabilidade,
durante a Pandemia ), localizado no Benedito Bentes;
2. As pessoas que são confirmadas como moradores de rua e famílias
vulneráveis serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar, Centro Pop e
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pelo Consultório de Rua e SEMAS, encaminhadas para Casa de
Raquine, (Instituição Coordenada pelo Frei José, localizada no Centro
de Maceió; Também transferidas para a nova sede com capacidade
para 600 pessoas, localizada no bairro de Jaraguá em Maceió;
3. As famílias da ocupação e em vulnerabilidade serão acompanhadas
pela SEADES, SEMAS e Conselho Tutelar, onde será analisada a
condição de inscrição do NIS /CadÚnico , e a situação para o aluguel
social, considerando o que estabelece no Decreto Nº 7669 de
13/08/2014, da Prefeitura de Maceió, que trata da Concessão dos
Benefícios Eventuais no âmbito da Secretaria Municipal da
Assistência Social e, encaminhadas para a Casa de Passagem Familiar,
(Abrigo com acordo de prazo de permanência);
4-As pessoas que tiverem residências confirmadas, deverão ser
orientadas a retornarem de imediato para seus endereços ou de
familiares.
4- 04/09/2020 – Visita Técnica ao Prédio Maria Moreno:
A Gerência de Articulação do Gabinete Civil, realizou junto com as
equipes da SEADES, SEMAS, Conselho Tutelar, Gerenciamento de Crise
e representantes do Conselho de Estado da Assistência Social e
Coordenador do Movimento de População de Rua, uma visita para
avaliar as condições das famílias e acompanhou as equipes nas
orientações aos coordenadores do FNL, sobre as solicitações e
reivindicações apresentadas. Foi tratado o que cabe ao Estado e ao
Município. Assim também sobre as responsabilidades do movimento e
de cada pessoa individualmente. Os órgãos competentes puderam
constatar as condições de risco, aglomeração e higienização. Assim
como a preocupação com a quantidade de crianças e idosos
presentes, sem critérios e sem os cuidados e segurança necessários.
Constatou-se ainda, várias situações de risco na estrutura do prédio:
Sistema de eletricidade, escadas sem corrimão, janelas sem proteção,
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crianças e adultos envoltos a sujeira, bebedeiras etc. ( especificamente
no dia da visita, o movimento FNL, mobilizou várias pessoas para
constatar a necessidade da ocupação, o que colocou ainda mais em
risco todos que ali estiveram incluindo as equipes de trabalho).
5- 17/09/2020 Reunião Remota com o Ministério Público –
Com base na Recomendação de nº 004/2020 do Ministério Público do
Estado de Alagoas - 66ª Promotoria de Justiça da Capital/AL
/Promotoria de Justiça de Urbanismo, Defesa dos Patrimônios
Artístico, Estético, Histórico,Turístico e Paisagístico. – Inqueríto Civil Nº
062020.00000284/0, O Gerenciamento de Crise da Policia Militar,
solicitou uma reunião com o MPE/AL e as instituições que tratam dos
assuntos reintegrações de posse, o que aconteceu por meio virtual, do
Google Meet, (: https://meet.google.com/xjy-gciz-xbb), onde a pauta
foi a situação das famílias e a desocupação pelo movimento FNL,do
Prédio Maria Moreno.
Resultado e Demandas da Reunião:
- Sobre a Situação Geral –
Foi apresentada pelo Comando do Gerenciamento de Crise/PMAL e a Gerência
de Articulação Social do Gabinete Civil, informações sobre a situação atual e
todas as tratativas adotadas até o momento em atenção aos ocupantes, no
diálogo com as lideranças do Movimento FNL, e nos encaminhamentos
burocráticos já adotados pela Gestão que integram instituições de Estado, do
Município e Sociedade civil.
-Sobre o Público Ocupante:
Que a SEMAS realize como, primeira providência a ser tomada, levantamento
exato do numero de pessoas na ocupação. Considerando o tipo de público e as
pessoas que atualmente estão ocupando o prédio: número de crianças e
adolescentes e se possuem certidão de nascimento; Qual a situação das pessoas e
famílias, se tem documentação e cadastro no Sistema Único , se estão inseridos
nos programas sociais; Se são População de Rua ou outros seguimentos. A partir
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desse levantamento a SEMAS possa analisar a possibilidade das famílias serem
inseridas no cadastro do Programa Habitacional, ou no Aluguel Social.
-Sobre o diálogo com as lideranças:
O MP/AL, sugeriu uma criação de uma comissão com a participação do MP, para
uma reunião com os coordenadores do FNL, (as lideranças). O MP/AL – Sugeriu
criar uma Comissão para uma reunião, também remota e seguindo todo o protocolo
de saúde, uma vez que tem pessoas do grupo de risco. O objetivo é orientar para a
desocupação, com base nas notificações da Defesa Civil, Processo Administrativo,
e Judicial, com orientação das ações homologada pelo Ministério Público,
compreendendo que as famílias e outros ocupantes, possam ser direcionadas para
Casa de Raquines, coordenada pelo Frei João, localizada no bairro de Jaraguá.
Uma vez que a instituição possui capacidade e recebe ajuda do município por
meio dos
recursos federais e específicos para atender as famílias em
vulnerabilidade social durante a pandemia.
Também ficou dito pelos Promotores de Justiça, que caso não exista o
entendimento por parte dos coordenadores ou das pessoas ocupantes, ou havendo
resistência e desobediência, respeitados os limites das instituições, serão tomadas
providências e adotadas por ação coercitiva de Ordenamento Jurídico.
3-Sobre a Situação do Imóvel:
O MP/AL, considera de responsabilidade do Estado, a situação de preservação do
patrimônio público e que em outra situação já houve recomendação oficial, ao
Estado para apresentar um planejamento arquitetônico de preservação de vários
imóveis tombados.
Uma vez que o prédio foi condenado, foi solicitada a imediata demolição da
estrutura, logo após a desocupação para evitar novas ocupações, sob o risco de
responsabilização dos gestores.
Em resposta, a SEPLAG, informou que o prédio em questão, é tombado e não
poderia ser demolido, uma vez que faz parte do patrimônio histórico cultural do
Estado. E, que neste sentido, já está em processo, apenas aguardando a
desocupação, os encaminhamentos para os trabalhos de restauração e reforma. E
que não tem como dar prosseguimento enquanto o imóvel não estiver liberado.
Mas que se compromete ao fechamento imediato em uma ação conjunta com o
Gabinete Civil.
Foi solicitado pelo MP/AL, documentos que mostrem o plano de ação, projeto
arquitetônico e processo de contratação da empresa que executará as obras, assim
que a SEPLG, oficializar e que de imediato o complexo dos prédios que estão
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condenados no entorno sejam totalmente fechados. Caso não seja respeitados os
compromissos, o MP/AL, adotará medidas de responsabilização dos gestores ou
de quem não estiver atendendo as soluções, na busca da efetividade das medidas a
serem adotadas, perante os compromissos firmados na reunião..
4- Sobre a condução das medidas a serem adotadas: o MP/AL, sugeriu que as
medidas e ações fossem encaminhadas por meio de ATA, enviados por emails,
junto com o relatório da Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil e a lista
nominal das pessoas, protocoladas na SEINFRA, pelo Movimento FNL. Também
que conste no aproveitamento do projeto e do plano arquitetônico de
reconstrução, recuperação do imóvel e do Processo de Solicitação de
Reintegração de Posse, o ajuste da SEPLAG, para o termo de ajuizamento de
homologação da operacionalização das ações, com o apoio da Procuradoria do
Estado, para levar ao conhecimento do Excelentíssimo Juiz, o registro do que foi
discutido e definido junto com o MP/AL, como resultado da reunião remota do
dia 17/08/2020.
5-Reconhecimento sobre as Instituições parceiras:
O MP/AL, reconheceu o trabalho integrado de todas as instituições no respeito à
dignidade humana, e na integração, parceria e responsabilidade dos atores, na
forma como está sendo conduzido , este processo para a desocupação e que
atende a Recomendação do MP/AL em Epígrafe.

7-A conclusão : Ocupado por movimento social de moradia FNL, com
população em situação de vulnerabilidade e risco social, o prédio,Maria
Moreno, localizado na Praça dos Martírios, foi condenado pela Defesa Civil
e pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Nas próximas semanas, novas
negociações serão feitas para a retirada e o encaminhamento dos
ocupantes a abrigos públicos provisórios, por Ação Administrativa com
base Legal ou por Ação Judicial por solicitação de Reintegração de Posse,
sob as orientações do Ministerio Público de acordo com a Recomendação
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de nº 004/2020 do Ministério Público do Estado de Alagoas - 66ª Promotoria de
Justiça da Capital/AL /Promotoria de Justiça de Urbanismo, Defesa dos
Patrimônios Artístico, Estético, Histórico,Turístico e Paisagístico. –

8-Informações sobre o Movimento:
MOVIMENTO: FRENTE NACIONAL DE LUTA
Sigla: FNL
Fundação:
Coordenadores: Marcos Antônio (Marrom) 82 98139-8157
José Alves (Fumaça) 82 99605- 4079
Daiana Oliveira - 82 99374-0910
Jane - 82 99911-4759
Email: frentefnl20@gmail.com
Ascom: Daniele Marques - 82 99928-1347
Blog/Site: Rede social: Instagram: @fnl_al
Facebook: Frente Nacional de Luta - FNL
Endereço: Rua do comércio, 674 1º andar sala 107 - 82 3221-6128
E
mail:frentefnl20@gmail.com
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Anexos:

03/02/2020-Reunião conduzida pelo Secretário Executivo de Gestão Interna com presenças da
Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil , Assessoria Militar do Gabinete do Governador,
SEINFRA, Gerenciamento de Crise/PMAL , Coordenadores e representantes do FNL, ocupantes do Prédio
Maria Moreno – Pauta : Tratar da Ocupação do Imóvel pertencente ao Patrimônio do Estado sob a
responsabilidade da SEPLAG, Prédio Maria Moreno da Maria , situado a Praça dos Martírios.
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07/02/2020 Notificação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

10/08/2020 - Documento protocolado na SEINFRA anexado da lista de 314 nomes com CPF, que de
acordo com os Coordenadores Srs. Marcos Antonio(Marron) e Cláudio dos Santos , são os ocupantes do
Prédio Maria Moreno.
Reunião com a Superintendente da SEADES- Coordenadora do CAIS – Danielle Gazaneo
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24/08/202 – Ação da SEADES por meio Centro de Acolhimento e Isolamento Social/ CAIS com o apoio da
equipe . Procedimento de testes para a COVID-19, nas pessoas que hora se encontravam no prédio, na
Praça dos Martírios com o pessoal da ocupação, realizada no dia 24/08/2020 as 19:30hs
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25/08/2020 Processo de nº E: 017000000004315/2020 – SEI nº do documento 4226825
Processo de solicitação para Reintegração de Posse encaminhado a Procuradoria do Estado pela SEPLAG
para providências junto a Ação Judicial pertinente e que o caso requer.
Oficio de n°
E:1249/2020/SEPLAG de 17/08/2020.

25/08/2020 - Reunião da Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil junto com o Equipe de Serviço
do Gerenciamento de Crise/PMAL e Coordenadores do FNL. Pauta: Notificação da SEPLAG e
Notificação da Defesa Civil, para evacuação do prédio e solicitação aos responsáveis para a retirada
das famílias, com o acompanhamento de órgãos competentes e logística de apoio. Foi informado sobre
a solicitação de reintegração de posse do imóvel por ação judicial e que a poderia também ocorrer por
Ação administrativa.
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28/08/2020Reunião da Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil e equipes técnicas da SEADES, SEMAS,
Conselho Tutelar de Maceió, Consultório de Rua e representante do Conselho de Assistência Social e
Coordenador Presidente do Movimento Pop de Rua . Pauta: identificar junto aos órgãos competentes os grupos e
famílias da ocupação e sugestão de locais para o deslocamento ou encaminhamento das pessoas e famílias .

Transcrição de Documentos
Comando Geral
NP Nº SEI 4301699/2020-GCG/ASS - TRANSCRIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO
MINISTERIAL: ESTADO DE ALAGOAS MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS 66ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL/AL Promotoria de Justiça de Urbanismo,
Defesa dos Patrimônios Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico Avenida
Dr. Antônio Brandão, n° 203 sala 502 Farol, Maceió AL, 57051-190 E-mail:
pj.66capital@mpal.mp.br
Inquérito Civil n° 06.2020.00000284-0
RECOMENDAÇÃO N° 004/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, representado pelo Promotor de
Justiça titular da 66a Promotoria de Justiça da Capital, adiante firmado, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 129, II e VI da Constituição
Federal, do art. 27, parágrafo único, inciso IV da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
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do Ministério Público), e no art. 5o, parágrafo único, inciso IV da Lei Complementar
Estadual n° 15/96 (Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas), que autorizam o
Parquet a promover “recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no
caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata,
assim como resposta por escrito”, e
Sua segurança: nossa missão. BOLETIM GERAL OSTENSIVO Nº 162 DE 03 DE
SETEMBRO DE 2020
Disque Denúncia: 181. Sua identidade preservada.
24
CONSIDERANDO que o direito à moradia digna tem a estatura de direito humano
fundamental, estando previsto no artigo XXV, n. 1, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, no artigo 11.1 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais das Nações Unidas, no artigo 17 do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos das Nações Unidas, no artigo 5o alínea e, III, da Convenção
Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, no artigo
13.2, alínea h, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, no artigo 27, itens 1 e 3, da Convenção sobre os
Direitos da Criança, nos artigos 11, 22 e 26, da Convenção Americana de Direitos
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (combinado com o artigo 5o, §§ 2o e 3o,
da Constituição Federal); CONSIDERANDO que na Constituição Federal o direito à
moradia decorre da proclamação da dignidade da pessoa humana como fundamento
da República do Brasil (artigo Io, inciso III), da inserção da moradia entre as
necessidades básicas da pessoa humana a serem atendidas pelo salário-mínimo
(artigo 7o, inciso IV), da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para promover programas de construção de moradias e melhorias das
condições habitacionais (artigo 23, inciso IX), da competência da União para instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação (artigo 21, inciso XX),
entre outros; CONSIDERANDO a inserção explícita da moradia no rol dos direitos
sociais, previstos no artigo 6o, feita pela Emenda Constitucional n° 64/2010, de modo a
evitar qualquer dúvida interpretativa acerca da sua natureza de direito humano
fundamental, inclusive enquanto direito subjetivo a receber prestações materiais do
poder público; CONSIDERANDO que do ponto de vista urbanístico a Constituição
Federal, em seu art. 182, ao exigir a criação de uma política de desenvolvimento
urbano, estabelece como seus objetivos, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes; CONSIDERANDO que o
objetivo primordial da política urbana estabelecido no art. 2o, I, da Lei n° 10.257, de
10/07/2001 (Estatuto da Cidade), é garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos,
ao trabalho e ao lazer; CONSIDERANDO que o artigo 203, da Constituição Federal,
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enuncia que a assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente da contribuição à seguridade social, tendo por objetivos a proteção
social, a vigilância sócio assistencial e a defesa de direitos, organizada sob a forma de
sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema
Único de Assistência Social - SUAS; CONSIDERANDO que, da leitura sistemática dos
dispositivos normativos vigentes, conclui-se ser dever irrenunciável dos três entes
federativos prover o direito humano fundamental à moradia digna às pessoas sem
condições de renda para arcarem por si só com os custos do acesso e manutenção de
unidade habitacional digna; CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça de
Urbanismo constatou uma grande quantidade de moradias irregulares (compreendendo
favelas, loteamentos irregulares ou clandestinos, conjuntos habitacionais degradados e
cortiços) dispersas em vários locais da cidade de Maceió, dado que indica o elevado
potencial para a deflagração de conflitos urbanos, além de graves violações aos
direitos humanos de pessoas vulneráveis; CONSIDERANDO que frequentes
reclamações e questionamentos chegam a esta Promotoria de Urbanismo da Capital,
através de associações e ou de grupos de pessoas vulneráveis, dando conta da falta
de onde morar, e das constantes ações traumáticas do poder público para removê-los
dos locais aonde procuram fixar residência, como no caso recente da chamada
“Favelinha”; CONSIDERANDO que os despejos forçados, mesmo os determinados por
autoridade judicial competente e seguindo o devido processo legal, não podem resultar
em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, conforme o
Comentário Geral n° 7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU,
e artigo 22, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José
da Costa Rica; e CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a tutela da ordem
urbanística, dos interesses indisponíveis, bem como de outros direitos difusos e
coletivos, dentre os quais o direito humano à moradia digna, resolve RECOMENDAR
ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, ao Secretário
Municipal de Assistência Social, ao Superintendente Municipal de Desenvolvimento
Sustentável, ao Secretário Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, e ao
Comandante Geral da Policia Militar de Alagoas, no que tange ao
reassentamento/realocação de famílias vulneráveis, em casos de desocupação, que
sejam observadas as seguintes medidas acautelatórias: Que antes de qualquer
desocupação, seja procedida à análise do perfil socioeconômico das famílias e das
alternativas habitacionais de que gozam. A diligência destina- se não só ao
planejamento da operação em si, mas ao planejamento do Município de Maceió quanto
às medidas de apoio, atendimento,
Sua segurança: nossa missão. BOLETIM GERAL OSTENSIVO Nº 162 DE 03 DE
SETEMBRO DE 2020
Disque Denúncia: 181. Sua identidade preservada.
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25
cadastramento e assistência cabíveis, não podendo, em nenhuma hipótese, o despejo
levar à situação de rua. Que na etapa preparatória da operação de desocupação seja
elaborado um plano de execução próprio e a devida comunicação e transparência para
com a comunidade a ser reintegrada, assim como com os órgãos interessados. E que a
documentação de toda a diligência, que é obrigatória, seja enviada para o Ministério
Público. Que em face do elevado grau de complexidade e sensibilidade, as
desocupações, antes de judicializadas, devem passar por ampla discussão auto
compositiva, no âmbito da administração pública e, sempre que necessário, com a
mediação do Ministério Público. Que nos casos de determinação de desocupação, por
ordem judicial ou ato administrativo, a sua execução deve se circunscrever aos limites
objetivos e subjetivos neles delineados, sendo inadmissível a ampliação da operação,
ainda que, supostamente, ao fito de aumentar a aparente eficiência e amplitude das
diligências, ressaltando que os mandados devem estar instruídos com todos os dados
de caracterização do imóvel e exata delimitação espacial dos mesmos, e descrição das
benfeitorias a serem retiradas. Requisita-se, nos termos do art. 9o da Resolução n°
164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que seja dada imediata e
adequada divulgação da presente recomendação a todos os envolvidos no seu
cumprimento, por redes sociais, aplicativos de mensagens de celular, e-mail, e outros
meios hábeis. Requisita-se, por derradeiro, no prazo de 10 dias, a contar do
recebimento da presente Recomendação, o encaminhamento de resposta, a esta
Promotoria de Justiça, sobre o acolhimento ou não dos termos recomendados por este
Ministério Público, devendo acompanhar, em caso negativo, da fundamentação que
justifique o não acolhimento respectivo. A ausência de observância das medidas
enunciadas impulsionará o Ministério Público do Estado de Alagoas a adotar as
providências judicias e extrajudiciais necessárias para garantir a prevalência das
normas elencadas na presente RECOMENDAÇÃO. Em igual sentido, a presente
RECOMENDAÇÃO tem o caráter de cientificar autoridades e servidores públicos da
necessidade de serem adotadas medidas específicas de proteção aos direitos
humanos das pessoas vulneráveis sem moradia, sobretudo para evitar eventual
responsabilização civil, administrativa e criminal. A presente RECOMENDAÇÃO não
exclui a irrestrita necessidade de plena observância de todas as normas constitucionais
e infraconstitucionais em vigor.
Maceió/AL, 01 de setembro de 2020. JORGE JOSÉ TAVARES DORIA Promotor de
Justiça
Despacho do Comandante-Geral: Em consequência, os Comandantes do CPC, CPI
façam a difusão com as Unidades Operacionais e o CGCDHPC tome conhecimento e
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adote as providências necessárias ao acolhimento in totum dos termos recomendados.
MARCOS SAMPAIO LIMA – Cel QOC PM Comandante-Geral
Pauta de reivindicações do FNL

01/09/2020 Reunião da Gerencia de Articulação do Gabinete Civil- Pauta: Solicitar a desocupação e
comunicar aos coordenadores os locais sugeridos pelos órgãos competentes para o deslocamento das famílias,
conforme preconiza o MPAL. Nesta ocasião ficou acertada uma visita ao local com os órgãos competentes para
orientar diretamente as famílias e verificar a situação e condições dos ocupantes.
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Pauta de Reivindicações do FNL, apresentada.

1

2

3

Imagem dos dos 03 coordenadores do movimento responsáveis pela ocupação: 1Marcos da Silva(
Marrom), 2Vera Lúcia Silva e 3Cláudio dos Santos.
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Gerência de Articulação Social Registra Fachada do Prédio Maria Moreno( Antiga Sede da
Controladoria)
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VISITA TÉCNICA AO PREDIO OCUPADO Visita técnica
Equipes: Gabinete Civil/GERAS, SEADES,SEMAS, Gerenciamento de Crise/PMAL,Conselho Tutelar e
Representantes Conselho de Estado da Assistência Social-( Movimento Pop de Rua)

Presença da atenção Básica e Conselho Tutelar na verificação e o olhar para crianças e adolescentes.
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Gerente de Articulação do Gabinete Civil, Relações Públicas Edenilsa Lima e
Assistente Social, Gabrielle Bellem falam sobre os riscos com as famílias e pessoas
presentes que estavam aglomeradas e em situação de risco. Trabalho de diálogo e
sensibilização com os coordenadores e as famílias para a retirada das crianças , idosos
principalmente.
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Representantes da SEADES Explicando as condições inapropriadas e de risco e sobre o descumprimento
do Decreto do Governo para o isolamento social – também sobre a questão do aluguel social que deve
ser direcionada pelo município e do apio que a SEADES vem dando nesse acolhimento com atenção a
alimentação com entrega de quentinhas diariamente, no processo de combate a fome durante a
pandemia. Estiveram nas negociações a Técnica de Referência dos Centros Pop do estado, Izarelle Damasceno,
e a Gerente da Proteção Social Especial, Deirise Salgueiro.

Equipe do Gerenciamento de Crise/ PMAL – Explica a importância desse momento de diálogo onde por
meio de um trabalho integrado todos os órgãos estão preocupados e seguindo as normas e o respeito a
dignidade humana. Explica sobre o impedimento na permanência de todos no prédio. Apresenta os
documentos levantados e as orientações para que todos saiam de maneira pacífica e sem desgaste .
Fala do respeito do Governo por todos os movimentos e da justa reivindicação por moradia. Mas solicita
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a compreensão de todos e dos coordenadores para atender ao apelo que se faz pela retirada das
famílias de umprédio condenado prestes a desabar.

Diálogo do Coordenador do Movimento Pop de Rua e representante do Conselho Estadual de
Assistência Social onde esclarece a situação e condições das pessoas moradores de rua que se
encontram na ocupação, do Direito a Moradia e sobre a maneira respeitosa como o Estado está
lidando com a situação.
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CGCDHPC convidou você para participar de uma videochamada no Google Meet.
Nome: Reunião a respeito do Prédio Maria Moreno
Quando: quinta-feira, 17 de set, 10:00 – 13:00
Participe da reunião: https://meet.google.com/xjy-gciz-xbb
O horário que foi programado pelo MPE: Data: 17/09/2020 Hora: 10h

Maceió, em 10 de setembro de 2020-09-14
Edenilsa Lima
Relações Públicas
Gerente de Articulação Social
Gabrielle Argolo
Assistente Social
Supervisora de Mediação Social
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ATA DE REUNIÃO :
Aos 17 dias do mês de Setembro de 2020, por vídeo chamada, através do
Google Meet, (: https://meet.google.com/xjy-gciz-xbb), reuniram- se
representantes do Gabinete Civil, na presença a Major Suzuki- setor
Assessoria Militar do Governo, a Sra. Edenilsa Lima- Gerente de
Articulação Social do Gabinete Civil, a Sra. Gabriele Belém- Supervisora de
mediação Social do Gabinete Civil, representantes da SEADS, na presença
a Assistente Social Izarelle, a Assistente social Deirise (da atenção Básica)
representantes do Gerenciamento de crise, na presença o Tenente Paulo
e o Coronel Diógenes Magalhães (comandante do Gerenciamento),
Representante da SEMAS- na presença a Assistente Social Sheila,
representantes da SEPLAG, na presença o senhor Secretário Sérgio, e o
senhor Tone, Representantes do Ministério Público, na Presença Antonio
Souza Sodré (Promotor de Justiça- Direitos Humanos) e o Senhor Jorge
Dórea (Promotor de Execução Urbana). Reunião articulada através do
Gerenciamento de Crise para tratar da desocupação do Prédio Maria
Moreno (Antiga Controladoria), que foi ocupado pelo grupo FNL- frente
Nacional de Luta com aproximadamente 300 famílias, vale ressaltar que
este prédio pertence ao Estado e segundo laudo já emitido pela Defesa
Civil Estadual, o Prédio corre risco de desabamento, sendo assim,
pensando na segurança das famílias ali presentes, e após visita técnica ao
prédio com representantes do gabinete civi/seades/conselho tutelar/casa
de Raquine e representante do POP de rua, foi constatado a presença de
muitas crianças, idosos, gestantes jovens, grupo LGBT e População de rua,
grupos considerados mais vulneráveis, visto que nesta situação todos que
ali ocupam se encontram em situação de vulnerabilidade social. Sendo
assim, nesta reunião remota, foram levantados alguns questionamentos,
partindo dos representantes do Ministério Público, como por exemplo,
solicita o levantamento exato de quantas pessoas atualmente estão
ocupando o prédio, quantas crianças, como está a questão das
documentações das pessoas, se as crianças possuem certidão de
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nascimento etc.. para que a partir desse levantamento possa vê a
possibilidade das famílias serem inseridas no programa habitacional,
sendo que das 300 famílias, 180, segundo a gerente de articulação social
do Gabinete Civil- Edenilsa lima, já foram cadastradas pela SEINFRA, foi
destacado também que todas os usuários fizeram teste da COVID-19devido o risco que se encontram da aglomeração, recebem quentinhas,
que são fornecidas pela SEADES. Foi destacado pela Seplag que o prédio
em questão, é Tombado, e não poderia ser demolido, uma vez que faz
parte do patrimônio histórico cultural do Estado, mais, segundo o
Ministério Público, que ressaltou que, se o imóvel apresenta risco, alguma
coisa tem que ser feita, como por uma restauração, e já solicitou o
projeto do prédio de restauração, e deixou claro que, quem não cumprir a
ordem de saída, será feita a homologação Judicial, destacou também que
o Gestor responsável pelo prédio será responsabilizado. Por fim solicitou
uma reunião com as lideranças ocupantes, e se possível envolver a
procuradoria Geral neste processo.
-Foi sugerido uma marcar uma reunião com as lideranças e o promotor
Jorge Doria seguindo todo o protocolo de saúde uma vez que ele é do
grupo de risco.
-Também que o prédio após desocupação fosse colocado tapumes para
impedir novas invasões
-A princípio foi sugerido a demolição mas o prédio é tombado e será
restaurado
-Sim, com desocupação e tendo famílias que não tenham para onde ir foi
acatada a proposta do Frei João(casa de ranquines)de acolher as 30 ou 40
famílias no abrigo.
-
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Levantamento exato de quantas pessoas atualmente estão ocupando o prédio(
número de crianças e adolescentes e se possuem certidão de nascimento; Qual
a situação das pessoas e famílias, se tem documentação e cadastro no
Sistema Único , se estão inseridos nos programas sociais), a partir desse
levantamento a SEMAS possa analisar a possibilidade das famílias serem
inseridas no cadastro do Programa Habitacional, ou no Aluguel Social.
O MP/AL – Sugeriu criar uma Comissão para uma reunião com os
Coordenadores do Movimento FNL, seguindo todo o protocolo de saúde,
uma vez que tem pessoas do grupo de risco. O objetivo é orientar para a
desocupação, com base nas notificações da Defesa Civil, Processo
Administrativo, e Judicial, com orientação homologada pelo Ministério
Público, e o direcionamento das famílias para Casa de Raquines, coordenada
pelo Frei João, localizada no bairro de Jaraguá. Uma vez que recebe ajuda do
município por meio dos recursos federais , específicos para atender as
famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia.
Sobre a Situação do Imóvel a O MP/AL, solicitou a imediata demolição da
estrutura, para evitar novas ocupações, sob o risco de responsabilização dos
gestores. A SEPLAG informou que o prédio em questão, é tombado, e não
poderia ser demolido, uma vez que faz parte do patrimônio histórico cultural
do Estado. Neste sentido já está em processo, apenas aguardando a
desocupação, o encaminhamento para os trabalhos de restauração e reforma.
.
Foi solicitado pelo MP/AL, documentos que mostrem o plano de ação, projeto
arquitetônico e processo de contratação da empresa que executará as obras,
assim que a SEPLG, oficializar e que de imediato o complexo dos prédios que
estão condenados no entorno seja totalmente fechado.
Foi determinado que o prédio seja de imediato fechado- Que logo após
desocupação fosse colocado tapumes e paredes de tijolos para impedir
novas invasões
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1-Foi sugerido uma marcar uma reunião com as lideranças e o promotor
Jorge Doria seguindo todo o protocolo de saúde uma vez que ele é do
grupo de risco.
-Também que o prédio após desocupação fosse colocado tapumes para
impedir novas invasões
-A princípio foi sugerido a demolição mas o prédio é tombado e será
restaurado

CGCDHPC convidou você para participar de uma videochamada no Google Meet.
Nome: Reunião a respeito do Prédio Maria Moreno
Quando: quinta-feira, 08 de set, 10:00 – 13:00
Participe da reunião: https://meet.google.com/ppv-spdq-cqp
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ESTADO DE ALAGOAS POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS Centro de Gerenciamento de Crises, Direitos
Humanos e Polícia Comunitária Praça da Independência, 67, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-000 Telefone:
(82) 3201-2002 - www.pm.al.gov.br Comunicação nº E:4700199/2020/Centro de Gerenciamento de Crises, Direitos
Humanos e Polícia Comunitária

16/10/2020 – AÇÂO:
Levantamento Social das Famílias ocupantes do Prédio Maria Moreno
Ação Coordenada pela Gerência de Articulação do gabinete Civil.
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Texto de Wellington Santos

Em ação coordenada pela Gerência de Articulação Social do Gabinete Civil e que
envolveu as secretarias estadual e municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
Centro de Gerenciamento de Crises, Direitos Humanos e Polícia Comunitária - sob
orientação do Ministério Público Estadual (MPE) - foi realizado, nesta sexta-feira (16), o
acompanhamento e o levantamento das famílias que estão alojadas no prédio Maria
Moreno, antiga Controladoria Geral do Estado (CGE), localizado na Praça Marechal
Floriano Peixoto, Centro de Maceió.
As famílias são vinculadas à Frente Nacional de Lutas (FNL).
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