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Relatório de Atividades do Trabalho Social 

Residencial Recanto dos Pássaros – Limeira/SP 

 

A Secretaria Municipal da Habitação de Limeira realizou entre os dias 29/04 e 
10/05/2014 uma série de encontros com os beneficiários do Programa Minha Casa 
Minha Vida – Residencial Recanto dos Pássaros. As reuniões fizeram parte das 
atividades denominadas “Dinâmicas de Vizinhança”.  

A dinâmica de vizinhança é uma proposta inovadora para o município, pois valoriza a 
participação dos beneficiários em todas as etapas do processo, possibilitando a 
construção conjunta de um espírito harmonioso do condomínio onde irão morar. 
Acima de tudo, as dinâmicas de vizinhança tem o objetivo de permitir que: 

- Os beneficiários se conheçam e se reconheçam; 

- Percebam as afinidades existentes com outras famílias e futuros vizinhos; 

- Escolham seu vizinho e sejam escolhidos por ele. 

A adoção dessa técnica por parte da SEHAB se deu em virtude da observância de boas 
experiências em outros municípios, e na constatação dos conflitos advindos dos 
sorteios, nos quais o beneficiário não tem opção de escolha da unidade, ficando à 
mercê do acaso para morar ao lado de alguém com quem ele tenha algum tipo de 
afinidade. 

As dinâmicas foram divididas em quatro encontros, a saber: 

 

29/04/2014 – Primeiro contato dos habilitados com seus futuros vizinhos 

As 448 famílias foram recepcionadas pela Secretaria da Habitação na Biblioteca 

Municipal do Parque Cidade, às 17h. Houve assinatura da lista de presença e às 18h 

iniciou-se a assembleia com os habilitados. O Secretário da Habitação, Felipe Penedo 

de Barros, deu as boas vindas aos beneficiários e em seguida a diretora de 

planejamento habitacional, Jacqueline Emerich Souza, explicou como seriam as 

atividades da noite. Os habilitados foram subdivididos em 19 grupos por abairramento, 

ou seja, os grupos se formaram conforme a localidade da atual moradia, baseado em 

informações filtradas previamente pela Secretaria da Habitação. Os grupos formados 

continham de 20 a 26 beneficiários, além de alguns cônjuges/parentes que 

acompanharam os mesmos. As discussões dos grupos foram mediadas por uma dupla 

de técnicos sociais: um coordenador e um apoio, sendo a maioria com formação em 

Serviço Social. Os beneficiários foram incentivados a se apresentarem para o grupo, 

dizendo nome, local de moradia, ocupação, composição familiar, dentre outras 

informações. A dupla que coordenou a conversa conduziu-a de modo que fossem 
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incentivadas discussões sobre vizinhança, vida em comunidade, harmonia/conflito nas 

relações entre vizinhos e desafios de se viver em condomínio. Os integrantes dos 

grupos também tiveram a oportunidade de explicitar seus anseios e receios quanto à 

nova moradia. Às 19h os grupos foram liberados para o lanche e após o retorno foi 

dada a oportunidade de troca de grupo. Essa troca possibilitou que algumas pessoas, 

em se sentindo desconfortáveis no grupo de origem, pudessem buscar algum 

ajuntamento de pessoas conhecidas, amigas ou familiares, estabelecendo assim o 

vínculo da vizinhança. As trocas dos grupos foram registradas pela dupla de 

coordenadores e apoio e as atividades do dia foram encerradas às 20h com a fala do 

Secretário da Habitação, Felipe Penedo, e com um quadro de avaliação por parte dos 

moradores. Segue abaixo as fotos do evento. 

 

 

Foto 1 - Assinatura da lista de presença 

 

Foto 2 - Beneficiários aguardando o início da 

reunião 

 

Foto 3 - Dupla de trabalho conduzindo as 

discussões no grupo 

 

Foto 4 - Quadro de avaliação da atividade do dia 

 

03/05/2014 – Visita à obra 

A visita à obra é etapa fundamental das dinâmicas de vizinhança, pois é o momento 
em que os beneficiários têm o primeiro contato com seu futuro lar. Por se tratar de 
demanda aberta, os contemplados vêm de diversas localidades do município e muitos 
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deles não conhecem o bairro, a circunvizinhança e muito menos o empreendimento.  
Com o passeio no condomínio eles tiveram a possibilidade de visualizar o bloco que 
melhor atendia suas necessidades e expectativas. Os grupos fizeram a caminhada no 
conjunto residencial acompanhados de seus coordenadores, e foram identificando e 
sinalizando ao longo da visita o bloco mais interessante, conforme suas perspectivas.  

Os beneficiários também tiveram a oportunidade de visitar uma unidade adaptada, 
uma unidade sobreposta e uma unidade decorada. As visitas foram agendadas a cada 
1 hora, ficando 4 grupos no mesmo horário. As atividades do dia se iniciaram às 
8h30min e a última visita foi às 13h30min, sendo os trabalhos finalizados às 14h30min.  

Segue abaixo as fotos do dia da visita à obra. 

 

Foto 5 - Primeiro grupo da manhã reunido 

 

 

Foto 6 - Visita ao empreendimento 

 

 

Foto 7 - Unidade decorada (sala) 
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Foto 8 - Futura moradora observando 

a cozinha da casa decorada 

 

Foto 9 - Quarto decorado 

 

06/05/2014 – Assembleia de escolha dos “blocos” 

A fim de facilitar a condução das dinâmicas, a SEHAB separou o conjunto habitacional 
em 19 grandes blocos. Não foi usada a nomenclatura oficial do projeto de arquitetura 
uma vez que este considera a formação de um bloco a cada 04 unidades – duas no 
térreo e duas sobrepostas. Por isso, inicialmente, os grupos escolheram o que ficou 
conhecido por “blocão”, do 1 ao 19, e posteriormente, na reunião do dia 10/05/2014, 
foi disponibilizado a nomenclatura oficial dos bloquinhos para escolha das unidades.  

Segue abaixo o mapa utilizado pelos grupos para escolher os blocos: 
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Foto 10 - Mapa disponibilizado para os moradores durante a visita à obra 

e também na assembleia de escolha dos blocos. Cada fileira de casas foi considerada um “blocão”. 

 

Na reunião de escolha dos blocos, as atividades se iniciaram às 17h para coleta de 

assinatura na lista de presença e às 18h houve a abertura oficial da assembleia com a 

fala da diretora da SEHAB, Jacqueline Emerich Souza. Em seguida o engenheiro da 

Caixa Econômica Federal, Sr. Felipe, fez uma fala de 30 minutos aos beneficiários sobre 

o dia da vistoria da unidade. O engenheiro deu instruções sobre como proceder no dia 

da visita e ressaltou o que deve ser observado por cada futuro morador. 

Em seguida os participantes foram convidados para um breve intervalo (coffee break) 

e o retorno das atividades aconteceu dentro dos grupos. Estes tiveram a oportunidade 

de discutir com os demais participantes sobre a escolha da localização do bloco 

(baseados no dia da visita à obra), colocando os prós e os contras de cada escolha. Os 

coordenadores e apoio ajudaram a mediar a discussão de modo que o grupo 

mantivesse o espírito coletivo, priorizando o todo, e não as escolhas individuais. Foi 

dito que mais importante que a escolha do bloco seria manter o grupo unido, dado os 

vínculos já criados. 
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Após 40 minutos de discussão, os grupos voltaram a se reunir em assembleia e foi 

mostrada em telão a decisão de cada um. Houve conflito entre alguns grupos, que 

escolheram os mesmos blocos. Os líderes de cada grupo, identificados anteriormente 

pelos coordenadores e apoios, fizeram a defesa de suas escolhas e na maioria dos 

casos obtivemos sucesso na resolução do conflito, ou seja, um dos grupos abriu da 

escolha tendo em vista que as necessidades do outro eram maiores. 

Houve apenas dois casos em que foi preciso lançar mão do sorteio uma vez que os 

grupos estavam empatados quanto aos critérios de prioridade, que considerava idosos 

e deficientes. As atividades do dia se delongaram até às 22h, quando ficou definida a 

escolha dos blocos por cada grupo. 

 

Foto 11 - Beneficiários reunidos em assembleia 

 

Foto 12 - Momento de apresentação da escolha 

de cada grupo para a assembleia 

10/05/2014 – Assembleia de escolha das unidades 

As atividades do dia 10/05 se iniciaram às 8h30min na Biblioteca Municipal do Parque 

Cidade. A assistente social Adriana Bonin, representante da Bonin Consultoria, 

empresa contratada para realizar o trabalho social de pré-ocupação com os habilitados 

do Residencial Recanto dos Pássaros, fez a abertura da assembleia, em seguida o 

Secretário da Habitação, Felipe Penedo de Barros, falou sobre as responsabilidades 

advindas com a formação do condomínio e sobre a importância da organização 

comunitária, a fim de que o conjunto residencial seja bem cuidado e mantido por 

todos. A diretora da SEHAB, Jacqueline Emerich Souza, deu as instruções sobre as 

atividades do dia e apresentou o mapa oficial, com a nomenclatura dada pela 

construtora aos blocos. Após sua fala os grupos foram liberados para se reunirem e 

iniciarem o processo de escolha das unidades. 

A cada coordenador e apoio de grupo foi dado um mapa e as declarações com as 

escolhas de cada beneficiário. Após a escolha, os coordenadores conduziram seus 

grupos para os guichês de atendimento no qual houve a assinatura oficial da escolha 

das unidades (atas) e o agendamento para a vistoria. As atividades do dia foram 

encerradas às 14h. 
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Foto 13 - Assembleia reunida para início das atividades do dia 

 

Foto 14 - Pronunciamento do Secretário da Habitação, Felipe Penedo 

 

Foto 15 - Guichê de atendimento para agendamento das vistorias das unidades 

 


