
         

Brasil, 16 de julho de 2021 

Ao Ex. Sr. 
Rogério Marinho 

MD Ministro do Desenvolvimento Urbano 
 

Ref: Jornada Nacional de Lutas 

 

 Paz e Bem! 

Nós, movimentos e entidades urbanas populares, CMP – Central dos Movimentos 

Populares, CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores, MLB – Movimento 

de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MNLM – Movimento Nacional de Luta por Moradia, MTD – 

Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos e UNMP – União Nacional por 

Moradia Popular, atuamos organizando famílias sem teto e estamos hoje em uma jornada de 

lutas em defesa do direito à moradia e à cidade, em todo o país. 

Segundo dados oficiais, faltam 5,87 milhões de moradias no Brasil, sendo que 75% dessas 

famílias, têm renda inferior a 2 salários mínimos. Não há política habitacional para essas 

famílias. O Casa Verde e Amarela exclui a maioria das famílias que não tem acesso à crédito e 

não apresentam nenhuma alternativa para quem mais precisa. 

As favelas e ocupações também estão abandonadas. Não há programas para urbanizar e 

qualificar os assentamentos populares que abrigam milhões de famílias. Até mesmo o programa 

de Regularização Fundiária anunciado em agosto do ano passado, ainda não fez um contrato 

sequer. 



         

A pandemia agravou esses problemas, dando contornos dramáticos a esse quadro: 

aumento do desemprego e diminuição da renda, aumento absurdo dos alugueis e aumento dos 

despejos e reintegrações de posse. 

Neste sentido, as organizações acima, neste dia da Jornada Nacional de Lutas, 

reivindicam: 

1. Moradia para quem mais precisa – programa habitacional para as faixas mais baixas 

de renda, no campo e na cidade, com subsídios e critérios sociais de atendimento; 

2. Orçamento para moradia popular – revisão dos cortes e contingenciamentos 

orçamentários para moradia popular; 

3. Continuidade dos projetos habitacionais em andamento no MCMV Entidades – 

revisão dos critérios para retomada de obras paralisadas, início das obras dos 

empreendimentos contratados e fase 1, suplementação de recursos para os 

empreendimentos em obras, contratação dos empreendimentos em áreas do INSS e 

SPU já comprometidos, solução do impasse burocrático da tarifa do agente financeiro; 

4. Destinação de áreas públicas para habitação popular – Imóvel público deve cumprir 

sua função social. Priorizar os imóveis a ser desmobilizados para HIS e não para os 

leiloes. 

5. Retomada dos espaços de participação popular e controle social – Efetivação do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano que está desativado desde 2018 e 

garantir a participação da sociedade no Conselho Gestor do FNHIS; 



         

6. Apoio para aprovação e sanção do Despejo Zero - PL 827/2020 - Precisamos deter os 

despejos e reintegração de posse durante a pandemia. Para isso precisamos da 

aprovação deste PL com urgência. 

Nesse sentido, solicitamos a realização de uma reunião para darmos seguimento às 

tratativas relacionadas anteriormente, bem como discutirmos as propostas de políticas 

habitacionais no pós-pandemia. Deixamos o e-mail secretaria-unmp@uol.com.br à disposição 

para os contatos necessários. 

Certos de sua atenção e consideração 

Cordialmente, 
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