Seminário Nacional A UNMP e a luta por autogestão
no MCMV Entidades
A União Nacional por Moradia Popular realiza este Seminário com o objetivo de refletir os desafios e propor avanços nesta terceira etapa do
programa MCMV Entidades.
Queremos debater com quem faz o programa acontecer nos diversos
estados brasileiros. Queremos fortalecer a autogestão na moradia.

Nossa agenda política defende a ampliação do MCMV Entidade, fortalecendo o protagonismo popular e qualificando nossas ferramentas de
controle social da produção habitacional.
O Seminário é parte do Projeto “Fortalecimento e Difusão da Autogestão
Habitacional” desenvolvido pela UNMP , com apoio da Fundação Ford.

9 às 10 h – Mesa “O Papel do MCMV Entidades em tempos de
MCMV”
10 às 12:30 h – Grupos de Trabalho – Conhecer, problematizar e
apresentar propostas:
Habilitação—Portaria 747/2014 e 778/2014, Seleção de
demanda—Portaria 412/2015, Trabalho Social—Portaria 21/2014
Fase de contratação—Terrenos, Elaboração e aprovação
de projetos—Resolução 200/2014 e IN 39/2014
Fase de Obra - Execução de obra – evolução, medições,
liberações e Gestão coletiva – autogestão, cogestão, comissões,
assessoria técnica——Resolução 200/2014 e IN 39/2014

Participantes: Coordenação da UNMP, assessorias técnicas e convidados – cerca de 50 pessoas que atuam diretamente no MCMV Entidades.

O Seminário bancará as despesas com Alimentação e Material. As Passagens e hospedagem serão por conta do participante.
Para participar do seminário, solicitamos a leitura prévia das portarias
747/2014 e 412/2015, Resolução 200/2014 e IN 39/2014 do programa.
Todas estão disponíveis em http://goo.gl/OlqXz7 .
Também solicitamos enviar a ficha de propostas em análise atualizadas
para a secretaria da UNMP: secretaria-unmp@uol.com.br

12:30 às 14 h – Almoço
14 às 16 h – Apresentação dos grupos e debate
16 às 17 h – Acompanhamento de Contratos e Propostas da
UNMP no programa e estratégia de atuação da UNMP
17 às 20 h– Debate com Ministério das Cidades e Caixa

Informações:
secretaria-unmp@uol.com.br

Fone: 11 3667-2309

Apoio:

Visite a nossa página:
www.autogestao.unmp.org.br

