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NOTA OFICIAL DO ESCRITÓRIO MODELO “DOM PAULO EVARISTO ARNS” DA PUCSP 

SOBRE A GLEBA G DO COMPLEXO HELIÓPOLIS 

 

 

Cientes da manifestação pública que ocorrerá no dia 02/08/19, organizada pelos conselheiros 

e moradores presentes na reunião realizada pelo Conselho Gestor de ZEIS de Heliópolis no dia 

12/07/2019, o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns” da PUC-SP vem manifestar total apoio 

na luta pelo direito à moradia encabeçada por estes moradores e também externar nosso repúdio ao 

tratamento dado por parte da Secretaria de Habitação – SEHAB – do Município de São Paulo às 

famílias removidas da Gleba G e que aguardam a construção do Condomínio B do Residencial 

Juntas Provisórias.  

O ataque aos direitos sociais, arduamente conquistados pelo povo brasileiro em sua história 

recente, positivados e agasalhados, principalmente, por nossa Constituição Cidadã de 1988, é 

elucidado com a não entrega das 221 Unidades Habitacionais prometidas e corroboradas no Termo 

de Compromisso de Atendimento Habitacional recebido no ano de 2008 pelas famílias removidas da 

área em questão. 

Soma-se aos 11 anos de espera, mais uma atitude atentatória aos direitos das famílias, qual 

seja a diminuição arbitrária do número de unidades habitacionais a serem entregues, sem as devidas 

explicações técnicas e jurídicas, apesar das inúmeras promessas feitas pelos Secretários de 

Habitação durante todo este período. 

Recentemente houve ainda a renovação destas mesmas promessas em reunião com os 

moradores, no dia 30/11/2018 no CEU Meninos, com participação da própria SEHAB e o Secretário 

Adjunto desta Secretaria, todavia até o presente momento não houve a menor capacidade aparente 

da administração pública em honrar a palavra empenhada. A entrega das 221 Unidades 

Habitacionais, que já contava com o devido destaque orçamentário, prometidas até o ano de 2020 

foi substituída por uma nova, porém repetida, promessa, pelo atual e atencioso Secretário Adjunto 

da Habitação, de entrega de apenas 50 unidades habitacionais para o mesmo ano, em um 
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pronunciamento oficial feito no dia 31/05/2019, na última reunião do Fundo de Desenvolvimento 

Urbano – FUNDURB.  

As trocas políticas no comando na Pasta da Habitação do Município não podem afetar dessa 

forma a política habitacional do município, aniquilando o direito adquirido por essas famílias e outros 

casos similares de entrega de atendimento habitacional definitivo. A garantia da justiça social com a 

necessária redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos 

populacionais não será jamais efetivada se o compromisso feito com as famílias removidas da Gleba 

G não for integralmente atendido. 

Desse modo e tendo em vista o que foi aqui exposto, o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo 

Arns” da PUC-SP que em razão do Termo de Colaboração com a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo patrocina os interesses dos moradores removidos da Gleba G, salienta seu total apoio à 

luta pela moradia e repudia o tratamento dado pelo Poder Público às famílias removidas da Gleba G 

de Heliópolis.  
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