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SEMINÁRIO ESTRATÉGIAS 
DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 

DA REGIÃO NORDESTE
18 e 19 de novembro de 2006 – Maceió – AL

                             Documento Final

Os  participantes  do  Seminário  Estratégias  da  Política  de  Habitação  da  Região  Nordeste,
reunidos em Maceió,  de 18 a  19 de novembro de 2006,  com apoio do Centro Cooperativo
Sueco, contando com a presença da União dos Movimentos de Moradia de Alagoas, União por
Moradia  Popular  da  Bahia,  Movimento  dos  Conjuntos  Habitacionais  do  Ceará,  União  Por
Moradia Popular do Maranhão, União por Moradia Popular da Paraíba, Movimento Sem Teto de
Pernambuco e União apresentam as propostas aprovadas em sua Plenária Final. 

Levamos  em  consideração  as  características  da  falta  de  moradia  na  região,  composta
fundamentalmente  por  famílias  de  0  a  3  salários  mínimos,  pela  enorme  presença  de
assentamentos precários, como favelas, áreas de risco, com precária infra-estrutura e baixíssima
qualidade de vida. Refletimos também a insuficiência das políticas públicas nacional, estaduais e
municipais  no  enfrentamento  dessa  realidade,  bem  como  a  falta  de  estrutura  e  a  pequena
alocação de recursos das prefeituras  e  governos estaduais  para  trabalhar  com a habitação e
desenvolvimento  urbano.  O resultado,  na  maioria  das  vezes  é  de  pequena  escala,  de  baixa
qualidade e inadequado às necessidades das famílias. Também ressaltamos a falta de apoio para
iniciativas autogestionárias das associações e movimentos, fazendo com que, cada projeto tenha
que superar obstáculos diários para a sua concretização.

Defendemos a autogestão, como um processo feito pelo coletivo onde barateia os custos os
materiais e da produção. Este processo possibilita a organização feita pelos próprios grupos,
onde  o  movimento  elabora  o  planejamento,  organograma  e  cronograma  da  intervenção,
melhorando a qualidade da moradia. É um processo que possibilita o crescimento do grupo e o
aumento da auto-estima.



Nesse  sentido,  propomos  que  a  política  habitacional  leve  em  consideração  as  seguintes
propostas:

Em nível nacional:
- destine recursos consideráveis para o FNHIS (R$ 3 bilhões em 2007);
- tenha estratégias diferenciadas para pequenos municípios;
- o Conselho das Cidades deve ter caráter deliberativo;
- integração das políticas de habitação e de desenvolvimento urbano;
- Aumente a proporção de subsidio para a população mais pobre;
- Nos recursos onerosos, a taxa de juros para população de 0 a 3 salários deve ser zero;
- diminua a burocracia para a contratação de financiamentos;
- criar mecanismos para a recuperação do crédito das famílias mais pobres;
- crie linha de crédito especial para associações e cooperativas.
- inclua saneamento ambiental nos projetos habitacionais;
- possa prever nos projetos habitacionais, espaços e linhas de financiamento para a realização de
atividades produtivas e de comércio, geradoras de renda;

Estados e Municípios devem:
- Criar imediatamente os Conselhos e Fundos Estaduais e municipais;
- Destinar recursos orçamentários compatíveis com o déficit para habitação popular;
- Elaborar planos de habitação com participação popular, com definição de estratégias, metas e
prazos;
- articular Conselhos das Cidades com Conselhos gestores do Fundo;
- incluir o direito de preempção nos planos diretores;
- agilizar os processos de regularização fundiária;
- destinar recursos para aquisição de áreas, com controle social sobre o valor do imóvel; 
- garantir a permanência das famílias no local de origem em ocupações com mais de 2 anos;

Para isso UNMP se compromete a:
- elaborar material popular sobre o FNHIS;
- fazer pressão para a adesão dos Estados e Municípios;



- propor projeto de lei para que seja destinado um percentual dos orçamentos federal, estaduais e
municipais para habitação popular;
- articular com demais atores sociais, como o FNRU, universidades, outros segmentos;
- articular com parlamentares do nosso campo;
- identificar imóveis vazios passível de uso habitacional, com ênfase nos imóveis da Uniao;
- formar cooperativas para geração de renda;
- Formar multiplicadores nas áreas jurídicas e de políticas públicas
- realizar atividades de luta, como ocupações;
- Viabilizar assessorias técnicas comprometidas com os movimentos;
- elaborar uma política permanente de capacitação;
- capacitar membros das UMP nos Estados para a elaboração de projetos e captação de recursos.
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