
 

 

 

ATA DA 209ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

 

Aos 20/03/2019, sob a presidência do Senhor Devair Paulo de Andrade, Coordenador 

Geral, realizou-se a 209ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, convocada com a seguinte pauta: 

 

Expediente: 

1. Discussão e votação da Ata da 208ª Reunião Plenária Ordinária do CADES;   

2. Posse da senhora Sabrina Ribeiro Carvalho como Conselheira titular, representante 

da Secretaria Municipal de Justiça – SMJ; 

3. Posse do senhor Angelo Iervolino como Conselheiro titular, representante das 

Organizações Não Governamentais – Macro Região Leste 2 pelo Fórum de 

Desenvolvimento da Zona Leste; 

4. Informes; 

5. Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

 

Ordem do dia: 

1. Apresentação do Plano Municipal de Habitação pela Secretaria Municipal de 

Habitação; 

2.  Sugestões para Pauta da próxima reunião e Assuntos Gerais. 

 

Anexos: 

- Transcrição da 208ª Reunião Plenária Ordinária do CADES; 

 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Bom dia a todos e a todas. Iniciamos a 

209ª reunião da plenária ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, no dia 20 de março de 2019, 

quarta-feira, às 9:27 aqui no edifício Martinelli. Nós hoje não contamos com a presença 

do nosso Secretário, Eduardo de Castro, pois ele está sendo submetido a uma cirurgia na 



 

manhã de hoje. Por esse motivo, nosso Secretário não está presente. Nosso primeiro 

ponto de expediente: posse da Senhora Sabrina Ribeiro Carvalho como Conselheira 

titular, representante da Secretaria Municipal de Justiça - SMJ. A posse está acolhida, 

considere-se empossada e seja muito bem-vinda. Por favor, faça uso da palavra se assim 

o desejar. 

Cons. Sabrina Ribeiro Carvalho - Bom dia a todos, espero poder contribuir com este 

Conselho da melhor maneira possível. Muito obrigada. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Passamos agora para o quarto ponto - 

na verdade seria o nosso terceiro -, que são os informes da manhã de hoje. Passo a 

palavra para a nossa Secretária Executiva, Rute Cremonini de Melo. 

Rute Cremonini (Secretária Executiva) - Ponto número 1: eleições dos Conselhos Gestores 

de parques municipais. Informamos que as inscrições de candidatos para a composição 

do Conselho Gestor do Parque Chácara do Jockey estão abertas até dia 31/3 e a 

eleição será realizada no dia 28/4. Ponto número 2: informe sobre o Plantio Global. O 

Plantio Global surgiu na cidade de São Paulo como uma iniciativa do CADES Vila 

Mariana, que em 2017 propôs o ingresso da cidade em um movimento internacional de 

plantio inspirado no Dia Internacional das Florestas. A data foi proclamada pela ONU no 

dia 21 de março de 2012. A ação contempla mais de dez endereços, envolvendo os 

CADES regionais. O plantio está acontecendo desde sábado, dia 16, e vai até o dia 23 

de março. No dia de 16, houve plantio de Aricanduva. No domingo, foram realizados 

plantios na Subprefeitura de Jaçanã-Tremembé, Pirituba-Jaraguá, Vila Maria-Guilherme, 

Campo Limpo, Pinheiros, Vila Mariana. Ao longo da semana, serão realizados plantios nas 

Subprefeituras Freguesia do Ó-Brasilândia, dia 21; Perus, também dia 21; Ipiranga, dia 23; 

Mooca, dia 23; Cidade Tiradentes e São Mateus, no dia 24. Ponto número 3: informamos 

que considerando os questionamentos que surgiram em consequência do aeroporto de 

Parelheiros, iremos convocar reunião da Câmara Técnica 3 - Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo, Complexos Urbanos e Habitação - para que os Conselheiros possam 

discutir sobre o assunto. Sendo assim, pedimos que os Conselheiros interessados em 

compor essa Câmara Técnica nos enviem e-mail solicitando a inscrição: 

cades@prefeitura.sp.gov.br. Para essa reunião, vamos convidar o administrador do 

Parque Natural Jaceguava, que está na área lindeira ao local previsto para a construção 

do aeroporto e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para falar sobre a certidão que 

foi emitida no início do ano. Quarto ponto. Passamos ao quarto ponto. Este é uma 
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solicitação da Conselheira Sônia Hamburger, que não pode vir hoje, mas pediu para que 

lêssemos um relato da última reunião do FMSAI. Passo, então, à leitura do relato. “A 15ª 

reunião ordinária ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2019. Teve como pauta instalação da 

15ª reunião ordinária, assinatura do termo de posse de novos Conselheiros, assinatura da 

Ata da 14ª reunião, posição orçamentária e financeira do FMSAI em 31/01/2019, informe 

sobre prestação de contas da FMSAI, apreciação e deliberação da autorização ad 

referendum do Conselho para intervenções da SIURB - Resolução 68 -, apresentação 

pelas Secretarias executora das propostas Plano de Investimento para o exercício de 

2019 e apreciação e deliberação do Plano de Investimento proposto - Resolução nº 69. A 

15ª reunião transcorreu normalmente, com descrição e informações orçamentárias e 

financeiras, assim como informe de prestação de contas e apresentação dos Planos de 

Investimento das Secretarias executoras - SEHAB, SIURB, SVMA e SMSUB. Porém, as 

apresentações e informações disponibilizadas nessa 15ª reunião não estão publicadas, 

provavelmente porque ficou deliberado no final da reunião que haveria uma reunião 

extraordinária para esclarecimentos sobre o alinhamento dos Planos de Investimento ali 

apresentados e as informações disponibilizadas no Plano de Metas que a Secretaria de 

Governo finaliza para encaminhamento à Câmara de Vereadores. Os valores indicados 

por SVMA e SIURB teriam sido repactuados diretamente com a Secretaria de Governo. 

Esclareço que esta Conselheira ficou surpresa com as duas informações: 1) haveria 

alterações de deliberações sobre o uso do FMSAI registrados em Atas e publicações em 

Diário Oficial da União do Conselho Gestor do FMSAI sem conhecimento e nova 

deliberação do próprio FMSAI; 2) haverá novo Plano de Metas, porém, a sociedade civil, 

que obrigatoriamente por lei teria que participar do processo de revisão do Plano de 

Metas não está informada. As posições orçamentárias, após expostas, são publicadas no 

sítio do Fundo, assim como as Atas, resoluções e demais informações. Porém, não 

encontrei a publicação da Ata, assim como não encontrei a publicação das 

apresentações dos Planos de Investimento e demais informações disponibilizadas nessa 

reunião. Como Conselheira representante do CADES - lembrando que esse é um relato 

da Sônia Hamburger - como Conselheira representante do CADES, me abstive da 

deliberação sobre os Planos de Investimentos, que foram readequados de última hora e - 

ressalto - com valores abaixo dos apresentados e, diga-se de passagem, já deliberados e 

aprovados no Plano de Investimentos do exercício de 2018. O corte sofrido nas obras de 

SVMA e SIURB, no meu ponto de vista, são injustificados e prejudiciais. Solicitei 

esclarecimentos sobre o procedimento e ingerência na aplicação dos recursos do FMSAI. 



 

Também solicitei informações internamente em SVMA sobre um novo Plano de Metas a 

ser enviado à Câmara dos Vereadores. A reunião extraordinária foi marcada para o dia 

20 de março, às 14 horas. Infelizmente, não poderei estar presente. Coloco-me à 

disposição para esclarecimentos necessários e anexo esta comunicação à minuta da 

Ata da 15ª reunião ordinária do Conselho Gestor do FMSAI. Ressalto também que solicitei 

à equipe do FMSAI a possibilidade de fazermos uma visita para explanação da 

metodologia de acompanhamento e prestação de contas dos recursos do Fundo. O 

pedido já foi respondido positivamente. Sônia Império Hamburger, Conselheira, região 

Centro-Oeste 1”. Esse foi o relato da Conselheira. Como recebemos a solicitação ao final 

do dia, iremos encaminhar a minuta da Ata da reunião relatada ainda hoje.  

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Como nós não temos ainda o quórum 

necessário, nós vamos fazer uma inversão aqui da pauta e vamos convidar nesse 

momento para o primeiro ponto da ordem do dia para a apresentação do Plano 

Municipal de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação, a arquiteta Jenny Perez 

para a apresentação. Por gentileza. 

Jenny Perez - Bom dia, obrigada. Eu sou técnica, arquiteta de DEPLAN. Aliás, a equipe de 

DEPLAN se encontra parcialmente aqui e eu vou também propor que caso haja alguma 

complementação que o pessoal possa se pronunciar também. O Plano Municipal de 

Habitação ele foi elaborado no âmbito da SEHAB em 2016 e eu acho interessante falar 

bem brevemente, bem rapidamente, do contexto desse plano. À medida que ele foi 

elaborado em 2016, ele foi elaborado porque existia já uma obrigatoriedade desse 

planejamento setorial da Habitação já há algum tempo, não apenas no PDR visto em 

2014, mas anterior a isso. Quando ele foi elaborado, já existia o Plano Nacional de 

Habitação, que também solicitava o plano dos Municípios com relação à habitação. 

Existia um contexto de exigência do Plano Municipal de Habitação. A Secretaria já 

contava com um plano PMH de 2009 realizado numa gestão anterior - a gestão de 2016 -

, que vigorava naquele período. Então, de certa forma esse plano ele é uma 

continuidade de alguns conteúdos existentes no PMH, mas é importante frisar que ele é 

uma continuidade às políticas públicas de integração que foram relevadas na revisão 

dos Marcos Regulatórios na última gestão, principalmente o PDR, revisto em 2014, a Lei 

16.050. O que foi colocado ali com relação à elaboração de políticas públicas setoriais 

seguiu uma diretriz muito clara de integração não só intersetorial, de normativos das três 

escalas de gestão pública, mas também intersecretarial, e por aí vai. Nesse sentido, eu 



 

acho que isso posto, a gente entende um pouquinho mais esse contexto do PMH de 

2016, que se dedicou principalmente ao desenho de uma política habitacional. O 

anterior, ele se debruçava muito em questões de levantamentos mais precisos com 

relação ao contexto dos assentamentos precários, a informatização dessa informação, a 

trazer mais elaboração e diretrizes com relação aos programas existentes e esse aqui ele 

se debruça sobre o desenho de uma política. Ele é um plano nesse sentido. Aqui, as 

atividades que vão preceder a apresentação do PL, porque o PMH de 2016 hoje é o PL 

619 que se encontra na Câmara sendo apreciado. Esse primeiro slide ele fala de modo 

geral das etapas de construção dessa política, de construção desse plano. A gente 

pode ver a primeira etapa, que se baseou na... todo o plano, toda a elaboração da 

política ela se encontrou num Caderno que ainda hoje é disponibilizado para discussão, 

para as audiências públicas que se sucederam. A segunda etapa é uma consulta 

pública baseado naquele Caderno de Discussão. Então a gente tem aí imagem das 

audiências. Foram realizadas audiências em todas as Subprefeituras, órgãos, instituições, 

Academia etc. A terceira etapa é de sistematização e a quarta etapa é de 

consolidação de uma minuta. Tudo isso em 2016. A gente tem mais ou menos um 

cronograma desse processo, lançamento do Caderno em junho de 2016. Agosto e 

setembro as oficinas participativas e, no final, o PL. O PMH ele apresenta algumas 

diretrizes que vão ser colocadas logo a seguir. Ele tem uma perspectiva de dezesseis anos 

de vigência dessa política, a partir do momento que ele será promulgado. Ele se 

debruça, como eu falei, em definir, aprimorar e propor programas e estratégias de ação 

com suas respectivas priorizações. Ele propõe uma estrutura de gestão e de participação 

social. Ele cria uma estrutura financeira; ele cria a estrutura financeira, considerando os 

fundos existentes para o setor habitacional; e ele propõe um Plano Quadrienal, que seria 

um plano onde essa política é territorializada. E como política territorializada passa pelo 

sistema de participação popular também. Isso, sim, é uma proposta que seria uma 

política - como o nome diz - quadrienal de territorialização das diretrizes e das políticas 

contidas no plano. É interessante também colocar uma coisa assim logo de cara: que o 

que está contido nesse plano... Existem algumas inovações. Eu acho que a inovação 

principal é estruturação de uma política habitacional, que a SEHAB não dispunha 

enquanto plano, mas é principalmente uma necessidade fundamental de organizar os 

fluxos de informação, organizar as nossas dinâmicas, organizar as nossas práticas e as 

nossas ações. Muito do que está aqui é transformar em uma política pública as nossas 

ações, que por vezes também são fragmentadas por conta das necessidades urgentes e 



 

emergenciais que se apresentam no setor habitacional. Aqui a gente especifica - é uma 

coisa bem didática - os programas, as estratégias que foram priorizadas nessa diretriz, o 

enfrentamento da precariedade habitacional a partir da identificação das necessidades 

habitacionais, as estratégias de financiamento, a participação e controle social, as 

dinâmicas metropolitanas em locais. É importante dizer que nesse sentido construir uma 

política habitacional, uma política pública habitacional para São Paulo não se faz sem 

considerar São Paulo como Município-sede, como Município central da região 

metropolitana de São Paulo. Ao se desconsiderar essa fundamental característica, a 

gente não estaria fazendo a estruturação de uma política adequada para essa cidade 

e, consequentemente, para a região metropolitana sobre a qual essa política 

certamente impacta. A definição de prioridades: bom, agora o Projeto de Lei. Uma coisa 

muito importante - só estou falando coisas importantes aqui, eu estou me repetindo nesse 

sentido -, mas assim: é a gente identificar as necessidades habitacionais do Município. Eu 

falei agora há pouco da escala metropolitana, do quanto é importante para São Paulo 

se debruçar sobre isso, incorporar essa dimensão metropolitana na elaboração da sua 

política, mas é muito importante identificar as nossas necessidades habitacionais, que 

são específicas. Como Município polo, como um Município central dessa região 

metropolitana inclusive, nós temos essas necessidades muito específicas e é uma forma 

até sustentável de atuar e de intervir no território, tendo conhecimento e aprendendo 

essas necessidades. Nesse momento, quando a gente identifica as necessidades 

habitacionais, a gente também já está se aproximando de aprimoramento de 

programas clássicos que já existem na SEHAB, mas também a gente está se aproximando 

de estruturar e reunir estudos e ensaios de novos programas também, que vão surgir logo 

mais adiante. Aqui a imagem está muito ruim, não sei está todo mundo conseguindo 

observar, mas o que a gente tem ali: os assentamentos precários - acho que eu vou fazer 

uma leitura rápida -, necessidades relacionadas à precariedade habitacional e urbana. 

A gente tem o bloco de lá os assentamentos precários, favelas, loteamentos e conjuntos 

irregulares, que são irregulares, e do lado de cá cortiços e população de rua. Com 

relação aos assentamentos precários, a gente tem uma categorização de 

assentamentos consolidados, consolidáveis e não consolidáveis. A gente tem uma 

situação onde o tipo de intervenção vai se diferenciar a partir do momento que a gente 

tem assentamentos existentes há muito tempo e o que já se encontra numa dinâmica 

consolidada, assentamentos cujas intervenções vão se basear em dinâmicas que estão 

consolidadas, porém é necessário algumas intervenções, principalmente de 



 

infraestrutura, de oferta de equipamentos públicos, de melhorias habitacionais, de dar 

condições de habitabilidade para esses assentamentos. E os não consolidáveis, que são 

situações - como a gente pode ver na imagem - de risco, principalmente. Risco, 

situações onde a ocupação não condiz com a segurança do cidadão, a construção 

não viabiliza a construção de habitação. Além das necessidades habitacionais, dos 

assentamentos precários, a gente também precisa destacar as demandas relacionadas 

às dinâmicas econômicas e ao crescimento demográfico. Essas necessidades foram 

identificadas. A gente tem aqui a coabitação familiar. Isso significa, conforme o desenho 

que está lá embaixo, muitas famílias habitando o mesmo espaço, o mesmo cômodo, a 

mesma moradia. O crescimento demográfico que vai acontecer, que a gente já tem 

esse... O plano, quando ele foi pensado na sua essência, em 2016, a gente tinha certos 

indicadores. De 2016, a gente está no início de 2019 e todos nós sabemos tudo o que 

aconteceu. Então, os indicadores sociais, os indicadores de crescimento habitacional, os 

indicadores de vulnerabilidade, os indicadores de precariedade eles se alteraram 

bruscamente. Não dá para a gente ignorar essas transformações recentes e muito 

velozes. Ao você se debruçar sobre uma política pública habitacional, você meio que 

ainda paira sobre essas mudanças, que embora sejam velozes, que transformaram e 

impactaram muito a nossa sociedade, essa política ainda é muito válida e, 

principalmente, quando ela detecta essas necessidades e se debruça sobre essas 

categorias e o que vai atender essas categorias, essas necessidades. Eu falei isso por 

conta do crescimento demográfico, que está muito associado às políticas públicas, às 

políticas sociais. Se você tem políticas sociais eficientes nas três esferas de governo, então 

você tem como entender, identificar e trabalhar melhor esses indicadores. Se isso 

começa a ser impactado, a gente fica meio sem chão quando a gente pensa nessa 

situação. Ônus excessivo do aluguel é uma dinâmica econômica e o adensamento 

excessivo nos imóveis alugados. Faz parte do PL alguns anexos onde a gente identifica os 

quantitativos, os índices, algumas quantificações que dão embasamento para o PL. Por 

exemplo, aqui no anexo 2 a gente decidiu mostrar só para a gente poder verificar mais 

ou menos a dimensão dessa demanda, dessas necessidades. Aqui a gente pode verificar 

as necessidades habitacionais que a gente já comentou lá atrás, necessidades dos 

assentamentos relativos à precariedade e dinâmica econômica e crescimento. As 

tipologias e os quantitativos respectivos com relação a isso. A gente tem um número 

aqui, umas totalizações que eu já posso afirmar desde já que não estão atualizadas. 

Deveriam ter uma atualização permanente, constante. À época, isso foi resultado de 



 

estudos do Centro de Estudos da Metrópole, que também contribuiu para isso. Houve um 

levantamento da população de rua, mas são números que precisam ser atualizados. 

Aliás, aqui eu vou abrir um parênteses e comentar que a Secretaria de Habitação no 

momento - e especificamente uma divisão da Secretaria, que é DEPLAN, que é a minha 

Secretaria - existe um grupo debruçado fortemente sobre a organização dos dados e 

informações da Secretaria. São dados primários, que o poder público teria a obrigação 

de ter isso organizado, sistematizado para a gente poder trabalhar com mais precisão 

nas nossas próprias políticas, na aplicação dos nossos programas. Esses números, hoje, 

principalmente, eles já estão um tanto quanto defasados. E também, no que se refere às 

nossas demandas de compromisso habitacional, isso também hoje é um ponto sobre o 

qual alguns técnicos do Departamento de Planejamento Habitacional da Secretaria está 

de debruçando de uma forma muito intensa para poder filtrar e refinar esses números. 

Essa organização está sendo um esforço muito grande da Secretaria, no qual estamos 

todos envolvidos. Só para ir dizendo para vocês que esses números precisam de 

atualizações. Não é possível a gente capturar esses números e ir utilizando em 

documentos sem essas ressalvas. Aqui um trecho do PL onde a gente reproduz os 

programas, as linhas programáticas, melhor dizendo, que contêm os programas 

habitacionais que são propostos pela Secretaria para trabalho, para as intervenções da 

Secretaria de Habitação. A gente pode ver três linhas programáticas fundamentais: 

serviço de moradia social, provisão de moradia e atuação integrada em assentamentos 

precários. São três linhas importantes programáticas que contêm algumas modalidades 

de intervenção. Aqui acho que é importante citar. O Serviço de Moradia Social ele é um 

programa, uma linha programática importantíssima da Secretaria. A Secretaria, hoje, tem 

no seu dia a dia... grande parte do dia a dia dos nossos técnicos eles são absorvidos 

pelas demandas emergenciais da Secretaria, ou seja, agora com as chuvas: situação de 

risco, vulnerabilidade social. Todas essas demandas urgentes da Secretaria, de 

emergência, elas precisam ser sistematizadas, elas precisam ter um fluxo de critério de 

priorização, critério de escolhas de atendimento que podem ser, que são o fulcro do 

Serviço de Moradia Social. Essa linha programática ela tem a intenção e ela propõe que 

esse programa se transforme em modalidades, via Decreto - é uma coisa que vai ser 

regulada em Decreto a partir da aprovação do plano - e ela vai reunir todas as diversas 

ações fragmentadas e todas as diversas escolhas e priorizações que as nossas divisões 

técnicas hoje fazem e têm que vistoriar e têm que selecionar e colocar no auxílio-aluguel. 

Tudo isso vai ser sistematizado e vai ter critérios muito claros, diretrizes muito claras e 



 

prioridades muito claras para atendimento. É reunir tudo isso e sistematizar. A provisão de 

moradia ela tem as modalidades: provisão de moradia por aquisição, locação social, 

que é também é um programa meio que inovador da forma como ele está colocado, e 

locação social de mercado. A provisão de moradia, que hoje, na Secretaria, ela se 

baseia principalmente no programa Minha Casa, Minha Vida, mas a gente também tem 

a nossa produção própria de moradia para aquisição e também as moradias de 

urbanização, que estão aqui na terceira linha programática - atuação integrada de 

assentamentos precários - que reúne, aí, sim, os programas clássicos da Secretaria de 

Habitação, que é urbanização e regularização fundiária. Esses dois programas, que hoje 

todo mundo conhece, que fazem parte da oferta da Secretaria de Habitação, nessa 

proposta do PL ele está reunido na linha programática de atuação integrada em 

assentamentos precários, mais melhorias habitacionais nos assentamentos precários mais 

o Programa de Intervenção em Cortiços e aí a gente está falando de uma forma 

enfática com relação à área central, mas esse tipo de tipologia também se encontra em 

outras áreas da cidade. Aqui a gente tem um esquema das três linhas programáticas e 

agora, caminhando mais rapidamente, o Serviço de Moradia Social sobre o qual a gente 

comentou, que demanda muito tempo da Secretaria atualmente, a quem atende. Eu 

esqueci de falar: ele atende também a uma população que sofre remoção involuntária 

a partir de obras públicas também. Então, a gente pode lembrar aí dos PACs, que 

impactam os nossos assentamentos. Aliás, qualquer intervenção de infraestrutura na 

cidade hoje sempre vai encontrar pela frente um assentamento precário, então é 

fundamental que a gente tenha um programa desenhado especificamente para essa 

demanda. Áreas de risco, desastres ambientais - como a gente acabou de viver 

recentemente aqui na cidade - e vulnerabilidade social, que se debruça sobre 

população de rua, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, imigrantes e pessoas 

de baixa renda com deficiência ou doenças crônicas. Também é importante lembrar 

que a proposta de Serviço de Moradia Social envolve uma situação intersecretarial, 

porque ela não é feita, da forma como ela é proposta, foi imaginada no PL, desenhada 

no PL, é um programa que necessita de uma atuação com os parceiros, com as outras 

Secretarias da Prefeitura, por exemplo, SMADS - Desenvolvimento Social. Esse 

atendimento, que inclui o auxílio-aluguel como uma medida transitória, provisória, é a 

população hoje, é a demanda hoje que tem prioridade de atendimento. A partir do 

momento que ela tem um compromisso habitacional, ela tem prioridade de 

atendimento de unidade habitacional. Os outros programas eles têm como foco o 



 

atendimento definitivo e aí a gente tem as modalidades de atendimento definitivo. 

Provisão de moradia de aquisição. São famílias removidas por obra, que no primeiro 

momento podem ser removidas para o auxílio-aluguel, mas cujo objetivo principal é 

atendimento; então, tem direito à moradia, unidade habitacional. Famílias em cadastro 

específico - a gente tem famílias que se cadastram para atendimento também, que não 

são as removidas, é uma outra situação, que tem a ver com a dinâmica econômica, por 

exemplo, e as famílias organizadas em entidades, que também passam por esse 

atendimento de moradia para aquisição. Como se dá esse atendimento: financiamento 

municipal ou através de outras fontes, fundos do Poder Público, programa Minha Casa, 

Minha Vida. A gente também tem moradia de autogestão com financiamento 

municipal. Essa moradia de autogestão é uma coisa que vai ser fomentada, tendo em 

vista a experiência feliz também da SEHAB nos anos 80 com relação a essa forma de 

atingir a moradia permanente, definitiva, e a carta de crédito. Locação social - a ideia 

do programa de locação social e aí, assim, se o pessoal de DEPLAN quiser 

complementar. A ideia é que com esse programa a gente possa diminuir a pressão sobre 

os programas de aquisição por moradia. Então, é um programa que tem esse tipo de 

atendimento, mas é expandir o parque público para locação com subsídio parcial ou 

total do aluguel; então, um aluguel também social e a demanda seria a nossa 

demanda. É uma forma que a SEHAB vê eficiente, que pode se tornar um programa 

muito feliz, assim, de poder controlar essa pressão absurda que a gente tem por 

produção, provisão habitacional para aquisição. Isso é uma possibilidade e, ao lado da 

possibilidade de locação social, a gente também tem a locação social de mercado. 

Aqui em locação social: produção de parque público, possibilidade de moradia em 

áreas bem localizadas - isso é importante dizer -, com infraestrutura - muito diferente hoje, 

por exemplo, quando a gente faz oferta de moradia para aquisição permanente, a 

gente tem muita dificuldade de localização e conseguir a propriedade de terras. Terra 

em São Paulo é uma coisa muito cara e está muito difícil. No caso da locação social, a 

gente pode também trabalhar finalmente com a grande quantidade de edifícios 

públicos que não estão atendendo a função social da propriedade, utilizando o PEUC. A 

gente pode trabalhar com retrofit nesse grande acervo edilício que a gente tem na 

cidade hoje, que existem hoje os estudos e levantamentos já realizados pela COHAB 

sobre isso. Então, isso é uma possibilidade. Em geral, são edifícios muito bem localizados. 

O que a gente precisa mesmo é se apropriar de como organizar a adequação desses 

edifícios para locação social. Regulação do mercado de aluguéis, como eu já tinha 



 

comentado, e também a redução da pressão. Isso daqui são uns pontos bastante 

positivos desse programa e que estão detalhados no PL também. Locação social de 

mercado, à semelhança do locação social anterior, ele tem essa característica de 

atendimento, mas o fato de ser de mercado é um mercado que vai ter uma regulação e 

que vai contribuir também junto com locação social. No cômputo geral, ele vai regular 

os preços não só da terra, mas do aluguel, principalmente. Não só o aluguel para a 

população, para nossa demanda, mas também, de modo geral, isso também vai ter um 

impacto nessa oferta do mercado de aluguéis e redução da pressão etc. A intervenção 

integrada em assentamentos precários, que dentro daquela listinha ela é a terceira linha 

programática e é uma prioridade, sim, porque ela é um programa que se compõe de 

modalidades, que vão atuar em grandes áreas de assentamentos existentes, que já 

atuam. Ele é um programa clássico e também uma coisa que a gente não pode 

esquecer: que toda regulação anterior - da primeira linha, da segunda linha 

programática - vai ser, de certa forma, vai se fazer presente nessa terceira linha 

programática. Intervenção integrada em assentamentos precários, que a gente já 

escuta falar já há muito tempo, não se faz se a gente não tem um regramento 

adequado e muito claro das modalidades anteriores. Não daria para a gente fazer um 

plano que a gente viesse para cá e falasse "olha, a gente vai fazer isso de forma 

integrada, intersetorial, intersecretarial" se a gente não passasse por essa regulação e as 

propostas que a gente aqui apresentou muito rapidamente anteriores. Aqui nas 

intervenções integradas nos assentamentos, que é uma grande prioridade do Plano 

Municipal, eu vou ter agora um pouco mais de renda e de critérios utilizando as linhas 

anteriores. Aqui a gente tem o programa existente de urbanização, que a gente já 

conhece, regulação e também regulando melhorias habitacionais, que são - como a 

gente já conhece -possibilidades de não reassentamento, não remoção da população 

desses grandes assentamentos onde esse programa está em atuação e que podem 

permanecer no local se as suas moradias passarem por algumas melhorias de 

infraestrutura etc. e tal. Quem atende? Assentamentos precários, como integrar as ações 

do território minimizando as remoções, promover o reassentamento das famílias no 

próprio local da intervenção prioritariamente e promover pequenas intervenções de 

urbanização. Nessa modalidade, no nosso PL, nesse programa, que está dividido em 

algumas modalidades no nosso PL, a gente pode verificar a presença importantíssima de 

parceiros do Poder Público, seja de outros órgãos -  inclusive lembrando aqui que a 

demanda que foi feita à SEHAB para essa apresentação também tinha como objetivo 



 

destacar as questões ambientais e de saneamento. É já uma cultura da SEHAB o trabalho 

com outros órgãos, com outras Secretarias - quando eu falo em outros órgãos eu estou 

me referindo inclusive à SABESP, principalmente. É uma cultura nossa trabalhar, porque, 

em geral, os nossos grandes assentamentos invariavelmente a gente tem porções deles 

localizados nas áreas de APP e ao longo de córregos. Nesse sentido, eles são poluidores 

involuntários dos recursos hídricos, eles são causadores involuntários de áreas de erosão, 

de solapamento. Também contribuem, não são apenas os nossos assentamentos, mas a 

cidade de São Paulo, de maneira geral, contribui para essa contaminação dos recursos, 

tendo em vista a nossa grande ineficiência na infraestrutura de tratamento de esgoto. O 

tratamento de esgoto ainda continua muito deficitário, as nossas estações de 

tratamento de esgoto são subutilizadas etc. e tal, como a gente já conhece de longa 

data. Esse programa ele é um programa que hoje, na Secretaria, ele já funciona - não 

poderia deixar de ser diferente - de forma bastante integrada com outros parceiros e no 

PL isso se amplia, se regula e se prioriza e se coloca enquanto lei. Intervenções em 

cortiços é um programa superimportante que, como eu falei anteriormente, agora no 

momento a Secretaria ela está passando por uma realização do censo de cortiços, está 

sendo encaminhado lá, então a gente está atualizando a população que habita essa 

tipologia e o atendimento a essa população também pode se dar por provisão de 

moradia também, mas fundamentalmente por melhorias e intervenções nas próprias 

moradias, nos cortiços. Os programas, na verdade, eles compõem o núcleo duro desse 

PL, eles são a parte mais importante desse PL, mas também é importante regular como se 

darão, como acontecerá as ações transversais com relação às demandas de 

intervenção. O PL regula duas... Do conjunto de ações transversais, a gente propõe duas 

que se transformam em programas transversais, que é assessoria técnica, jurídica e social. 

Esse programa é um programa muito importante, tendo em vista a lei federal de 

assessoria técnica - 11.888. É um programa está em consonância com essa lei federal, 

que já está em vigor há bastante tempo. É importantíssimo, é necessário que isso 

aconteça. A atuação integrada em ambientes sensíveis e frágeis é uma demanda 

também fundamental. Lá na Secretaria a gente tem divisões técnicas sociais 

regionalizadas - Norte, Leste, Sul, Centro, Sudeste e extremo Sul. A extremo Sul, que é que 

aquela que acolhe a ZEIS 4 - a Zona Especial de Interesse Social em áreas de mananciais 

- ela trabalha muito com esses dispositivos legais, com formas muito específicas de 

intervenção no território. Não estou querendo dizer com isso que esse programa ele vai 

unicamente atuar nas áreas de mananciais. As áreas de mananciais estão delimitadas 



 

legalmente, mas existem no território paulistano diversos setores que solicitam proteção 

ambiental, uma atenção especial para esses setores, tendo em vista os nossos 

assentamentos mesmo que se desenvolvem em sub-bacias. É um programa muito 

importante para toda a região e, nesse sentido, também está em consonância com as 

macro áreas propostas na Lei 16.050, que é do PDE. O PDE também, quando ele foi 

revisto, ele apresenta uma proposta até inovadora de macrozonas, mas macro áreas 

muito atreladas e delimitadas a partir de características do território paulistano: macro 

áreas de estruturação metropolitanas, macro áreas de proteção ambiental, enfim. É 

preciso que a Habitação, que é um setor que impacta muito na cidade, impactado por 

ela, mas impacta muito, e de forma qualitativa e quantitativa, entre em sintonia com os 

cuidados dessa macro área; com o que essa macro área oferece em termos de 

instrumentos etc. e tal. Nesse sentido, esse programa transversal também é uma coisa 

que já se faz, já temos ações repetindo novamente - tanto um como o outro - e que o PL 

vem regrar e regular. As ações transversais não são menos importantes e elas são 

identificadas também nas dinâmicas e no dia a dia da Secretaria. Eu acho legal fazer 

uma leitura rápida disso. Prevenção e mediação de conflitos fundiários e mobiliários 

urbanos. É uma ação transversal, é uma atuação dos nossos técnicos de forma... Hoje 

em dia, está mais centralizada numa divisão técnica. Pós-intervenção e integração aos 

serviços de controles urbanos. Pós-intervenção é o que a gente chama aqui na SEHAB 

popularmente de pós-uso. A partir do momento que você tem a oferta de provisão de 

moradia permanente, é muito importante, sobretudo no âmbito do Minha Casa, Minha 

Vida, que a gente tenha um controle desse pós-uso. Ele é até feito, ele é feito com várias 

dificuldades, mas ele é feito. Os nossos técnicos atuam nisso, mas existe uma demanda aí 

de transformar esse pós-uso num processo mais abrangente e mais duradouro do que ele 

é realizado hoje em dia na Secretaria. Nesse sentido, existe essa proposta de uma ação 

transversal. Todas essas ações transversais elas demandam equipes, técnicos, que é uma 

coisa muito complicada da gente poder trazer novos técnicos para a Secretaria, mas 

vocês entendam cada programa, cada ação, ocorreriam em equipes, porque se você 

não tiver equipes multidisciplinares, que sejam, eu diria, até transdisciplinares na 

Secretaria, atuando ao mesmo tempo em diversos, dando esse apoio, fica muito difícil a 

gente ter resultados com relação a essas ações. Uma outra é gestão do patrimônio 

fundiário e mobiliário público para habitação. Isso se refere principalmente ao Banco de 

Terras. A gente poder atuar nesse sentido, avaliar, poder fazer o levantamento, análise 

fundiária para a gente encaminhar essa prospecção de terrenos que se faz bastante na 



 

Secretaria. Já se fez muito mais porque a gente tinha mais disponibilidade de vazios 

urbanos na cidade, de terras urbanas, e agora a gente já não tem muito isso e o pouco 

que tem é caríssimo. Parametrização e normatização para habitação de interesse social 

e qualificação de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Isso é um trabalho que começou 

a ser feito... Em algumas gestões atrás existiam grupos organizados para avaliações da 

elaboração dos projetos de intervenção, assim como da normatização. Aqui vocês 

podem entender que intervir nos assentamentos precários, em grandes assentamentos, 

com a linha programática usando a modalidade de urbanização, por exemplo, passa 

por a gente saber como a gente vai atuar em termos de... precisa ter alguns parâmetros, 

algumas normas. Às vezes, o Código de Obras, como a gente conhece hoje, ele não dá 

conta dessas urbanizações, ele não atende a essas ações que a gente precisa fazer, 

mesmo evitando a remoção. Evitar a remoção significa ofertar infraestrutura, 

habitabilidade no edifício. Se você atender ao Código de Obras como a gente 

conhece, fica muito difícil, fica inviável. Esses Grupos de Trabalho técnico eles poderiam 

vir a desenvolver uma mediação do regramento do Marco Regulatório que a gente 

conhece por uma situação como essa, de intervenção mais específica, mais com o perfil 

daquele assentamento etc. E gestão de risco, que é uma ação transversal 

superimportante. Quando a gente fala em risco, a cabeça tem na cabeça 

desmoronamento, desabamento, mas existem várias situações de risco. Existe risco social, 

existe risco físico, existe risco territorial, existem riscos de inundação. Alguns tipos de risco, 

algumas qualidades de risco eles são específicos de regiões mais adensadas 

metropolitanas e outras nem tanto. A noção e o conceito de risco também precisa ser 

revisto. Essas são as ações transversais. Aqui tem uma imagem muito bonita trabalhada 

pelo Grupo de Trabalho do PMH de 2016, que mostra.... Ele é muito feliz porque mostra as 

ações transversais e como elas se encontram com as diversas propostas de linhas 

programáticas e as modalidades. A gente vê o quanto essas ações estão presentes e o 

quanto é importante a gente ter equipes específicas desenvolvendo, trazendo 

protocolos de atuação para os nossos assentamentos. Aqui eu já falei de modo geral. É 

como se encontra no PL. Aqui a gente tem uma cor diferenciada porque essas ações 

elas são oriundas de grupos técnicos existentes que se transformariam em ações 

transversais, em equipes do mesmo porte que essas outras. Aqui os Planos de Ação 

Quadrienal que eu falei lá no início, de como ele seria composto. Aqui a gente vê um 

esquema: de quatro em quatro anos ele seria proposto e quando o pessoal pergunta... 

Eu lembro que em 2016, quando a gente participou das audiências ou quem tinha mais 



 

familiaridade com esse tema e com o PMH de 2009, uma das primeiras perguntas que 

eram feitas era com relação às ações do território: "mas como é que vai ser o projeto, 

como é que vai ser o plano de urbanização"? A partir desse regramento do plano 

elaborado, aí a proposta do PAQ, que é o Plano de Ação Quadrienal, aí, sim, a gente 

tem isso aplicado no território e também faria parte desse PAQ uma priorização de qual 

área seria objeto desse plano ou não. Aí teria uma mobilização dos grupos, as divisões, e 

também da sociedade civil, dos diversos Conselhos Participativos etc. e tal, para a gente 

poder estabelecer essas metas no Plano Quadrienal. Isso é uma proposta do PL. De 

modo geral, a gente vê as diversas escalas de articulação do Plano Municipal de 

Habitação e aqui do lado o título "Articulação do plano com os instrumentos 

urbanísticos". No nosso PL, a gente tem a definição dos instrumentos que também fazem 

parte do PDE, da Lei 16.050. O PDE, além de colocar, renovar a obrigatoriedade do 

plano, ele também dispõe dos instrumentos mais específicos para uso da habitação e 

também para outras diretrizes de como esse plano seria feito, diretrizes essas que a gente 

seguiu. Aqui, só para exemplificar, a gente retoma os instrumentos urbanísticos contidos e 

como que se daria essa articulação. Se a gente tem esses instrumentos... O próprio PDE é 

um instrumento do Estatuto da Cidade. Quando a gente fala em instrumentos 

urbanísticos, a gente está falando de modo geral: plano regional, cota de solidariedade 

etc. E aí, assim, a gente vê aqui eixos de estruturação de transformação urbana - que isso 

está no PL, é uma inovação e faz parte daquela proposta de intervenção integrada que 

eu falei no início etc. Aqui, a gente coloca os capítulos onde esses instrumentos 

reaparecem - agora mais detalhados -, mostrando como isso vai ser feito nas 

intervenções habitacionais e aqui um quadro dos níveis de articulação da política. Aqui 

Programa de Metas, Plano Diretor, zoneamento e os planos regionais, que, em 2016, 

estava em processo de desenvolvimento e finalização e que também faz esse papel de 

mediação de escala territorial. O plano regional é aquela mediação da escala da 

Subprefeitura para a escala mais local. Ele é um articulador dos planos. Aqui o 

intersecretarial, que a gente falou bastante. Quando a gente fala intersecretarial, quais 

os instrumentos desse intersecretarial. Esses instrumentos aqui eles são intervenções 

urbanas na cidade e como a gente também já falou, todas as intervenções urbanas na 

cidade esbarram nos nossos assentamentos. É imprescindível que a gente tenha isso 

regulado aqui, como se dará o reassentamento a partir do momento que eles são 

impactados por essas intervenções urbanas de um modo geral - e aí eu estou falando 

dos PIUs, das operações urbanas. Tudo isso que vocês têm visto pela mídia ou mesmo... 



 

Tem esse do objeto de debate de vocês ou de outros conselhos, ele tem que ser 

regrado. Como é que se dá esse impacto, como é que depois vai ser reassentada essa 

população que é impactada por essas intervenções? Quando a gente faz essa 

pontuação, que seria o segundo nível de articulação, a gente destaca os instrumentos 

que já existem no Plano Diretor e que estão relacionados também no nosso PL, se 

reportando por vezes a algumas legislações específicas, que são os instrumentos que a 

gente vai lançar mão para poder organizar essa intervenção, contribuir e não deixar a 

nossa demanda sem atendimento nesse momento. Então, área de estruturação local, 

operação urbana, área de intervenção. Essas duas, por exemplo, a AE e a IU são 

instrumentos que estão no PDE. Não são do Estatuto da Cidade, mas estão no PDE, são 

propostas e estão sendo amplamente utilizadas nos perímetros de intervenção urbana 

nos diversos PIUs que já foram publicizados e estão aí na cidade. O terceiro nível de 

articulação é da Secretaria mesmo, lá na Secretaria com seus instrumentos específicos - 

plano de ZEIS, plano de urbanização de ZEIS, projetos de intervenção, os programas de 

recuperação e interesse ambiental nas áreas de mananciais, o decreto de ZEIS, que 

também ajuda a regular essas intervenções. Uma coisa também superimportante que o 

plano reúne e propõe são os conselhos existentes de participação social e existe aqui 

uma proposta...a grande proposta no PL no que diz respeito à participação social é a 

formação de um fórum de Conselhos Gestores na cidade, um fórum que reuniria 

Conselheiros dos diversos Conselhos Gestores de ZEIS na cidade para poder esse fórum 

também articular com os outros conselhos. É uma proposta de trazer mais equilíbrio e 

participação de Conselheiros mais engajados com as intervenções habitacionais e que 

têm um olho mais preciso para os conflitos que irão acontecer para que eles possam 

participar. É um dispositivo para que eles possam participar dos outros grupos de 

participação social. Nesse diagrama, a gente tem... o tracejado é a proposta, é a 

representação que se propõe construir e esses outros aqui são os existentes. 

Rapidamente: conselhos de instrumentos urbanísticos, por exemplo. A gente acabou de 

ver aqui, falar desse segundo grau de articulação, de como o plano, a política 

habitacional se articularia com as intervenções na cidade. Aqui a gente está mostrando, 

apontando, os diversos conselhos, que não são exatamente, não são Conselhos Gestores 

de ZEIS, mas são conselhos que surgem das intervenções praticadas na cidade. Tem o 

PIU. O PIU hoje, por exemplo, ele é uma intervenção que reúne ou pode reunir várias 

áreas de intervenção local ou várias áreas de intervenção urbana: (ininteligível) Ele 

próprio ele reúne essas áreas, elas estão aqui dentro. Essas áreas elas vão demandar 



 

conselhos das áreas e o próprio PIU vai ter um conselhão também. Se a gente não tiver 

organizado essa participação que, por vezes, se sobrepõe aos conselhos existentes, a 

gente vai ter muita informação equivocada. A gente pode ter muita possibilidade de 

potencialização positiva, de uma intervenção que vai se perder, porque a gente sabe 

muito bem que existe uma grande dificuldade de troca de informações, então é muito 

importante que o plano assegure essa participação, sobretudo no que diz respeito aos 

Conselheiros que atuam já nos Conselhos Gestores de ZEIS que têm essa especialização, 

digamos assim, com relação a esses conflitos habitacionais. Esses diversos conselhos cujos 

participantes - no caso aqui a gente está vendo o ZEIS e Conselhos Gestores, mas esses 

participantes eles também poderiam ter a participação desse pessoal que está nos 

Conselhos Gestores. A partir do momento que esse pessoal vai trocar informações, vai se 

encontrar, vai rever e retrabalhar algumas diretrizes e propostas no fórum, eles também 

vão poder pleitear participação no Conselho Habitacional. Hoje a gente tem até isso, 

mas a gente queria que tivesse uma ponte estabelecida, regrada, normatizada e, por 

sua vez, o próprio CMH poderia também ser chamado e cadeira de participação 

obrigatória nesses outros conselhos aqui. Assim como também fomentar e enfatizar a 

participação dos Conselheiros dos Comitês Gestores dos fundos, dos fundos que vão 

dispor dos percentuais para intervenção habitacional. Aqui a gente vê os conselhos 

existentes: o CMPU, o Conselho de Representação de Subprefeituras, e por aí vai. Aqui, 

como eu tinha falado, os quantitativos do PL eles se encontram em anexos e aqui, no 

anexo 6, a gente tem as metas mínimas colocadas para dezesseis anos, que é a 

proposta de vigência do plano uma vez ele promulgado. A gente pode observar aqui 

quantitativos de produção das diversas programas propostos. Acho que isso precisa ser 

visto com cuidado até, para quem se interessar, mas ele está lá no PL, no anexo, e aqui a 

gente separou uma parte com destaque... Aí eu estou finalizando aqui, pessoal. Acho 

que a gente tentou destacar os aspectos mais importantes e inovadores do PL e, para 

finalizar, a gente tenta jogar uma luz de como essa proposta do PL, da política, acolhe as 

questões ambientais, em particular as questões do saneamento. É importante dizer que 

nos antecedentes do PMH, a gente tem esse PMH que também é conhecido por vários 

de 2009, que se dedicou principalmente a vistoriar e a ter mais precisão com relação ao 

cenário dos assentamentos. No rol dessa construção, ao estabelecer um banco de 

dados, que é o (ininteligível) na época, que veio ao ar em 2006. Esse processo desse PMH 

ele se dedicou a essa organização mais quantitativa e nesse caso aqui, no que se refere 

a um planejamento, ele propõe o planejamento por bacia hidrográfica, que inclusive é 



 

uma unidade de planejamento da Política Nacional de Planejamento de Recursos 

Hídricos. Essa unidade nesse momento estava já proposta na política nacional e o PMH 

de 2009 ele traz isso como proposta de organização de planejamento, que foi uma coisa 

inovadora na época, tal. E a partir dessa unidade de planejamento de bacia se propôs 

perímetros de ação integrada, que são os PAIs, que foram objeto de concurso do 

Renova São Paulo, que vocês também já devem ter ouvido falar. A gente pode até dizer 

que esses PAIs eles têm afinidade com os perímetros de intervenção integrada da 

proposta do nosso plano, até porque muitos desses PAIs eles vigoram na Secretaria. Eles 

continuam como perímetros de intervenção. Alguns dos projetos já foram elaborados. 

Têm Conselhos Gestores, alguns estão suspensos, outros não, enfim. Está lá, então, é um 

resultado dessa proposta. Essa proposta, por sua vez - acho que é importante colocar - 

ela bebeu muito na fonte do Programa Mananciais, que por sua vez está relacionada 

com o Programa Guarapiranga, que não por acaso foi uma coordenação naquele 

momento da Superintendente de Habitação. Então, tem todo esse passado que está 

presente aqui. Quando a gente faz a nossa proposta, quando eu falei lá no começo que 

segue a linha de intervenções integradas propostas no nosso PDE atual, a gente também 

não pode esquecer que também tem a ver com isso. Quando a gente elege a sub-

bacia como unidade de planejamento, a gente coloca já de cara a necessidade de 

integração ambiental de saneamento. Quando é feita essa eleição, não é uma unidade 

de planejamento que busca como centralidade o assentamento precário, centralidade 

urbana, mas é uma proposta de intervenção que busca na bacia os elementos, que 

detecta na bacia os elementos importantes para a gente poder atuar de forma 

sustentável, de forma ambientalmente positiva. Isso não deixa de ser um legado. E 

quando a gente propõe as intervenções integradas, nosso caso, a gente também está 

falando disso. Aquela terceira linha programática de intervenção integrada ela vai gerar 

o Plano de Intervenção Integrada, que é uma continuidade à proposta presente do PMH 

de agrupar em um mesmo perímetro de ação diversos assentamentos em graus de 

precariedades diferentes, utilizando como unidade territorial a bacia, a partir da diretriz 

de integração com a Política de Saneamento Ambiental. É importante também dizer 

que o antecedente do nosso PL também foi feito num contexto de contrato de SABESP 

do Município, que fez o primeiro contrato de serviços com a SABESP e o Plano de 

Saneamento à época - a gente está falando aí de 2010 - é uma demanda do contrato, 

das cláusulas daquele contrato, assim como Plano Setorial de Habitação naquela 

época. Hoje continua, claro, então o Plano de Saneamento ele está sendo revisto 



 

etcétera e tal e a gente também continua se mirando nesses planos setoriais importantes 

para essas atuações, como está colocado aqui. Em 2009, a articulação que uma 

intervenção como essa integrada demanda não foi possível, mas com esse PL, uma vez 

regrado os programas, as modalidades, as ações transversais, as metas, o quantitativo, a 

proposta de atualização dos nossos números e a Secretaria hoje - com a reestruturação 

da Secretaria de Habitação que não faz muito tempo dessa gestão - a gente tem a 

possibilidade institucional de levar adiante essas propostas de atualização dos nossos 

dados, pelo menos. Eu estou falando bem exatamente disso, que é uma coisa que a 

gente está trabalhando bastante. Aqui só uma imagem de como se imagina esse projeto 

de intervenção integrada. A gente tem aqui diversos assentamentos. Isso também está lá 

no caderno de discussão. Não está no PL, mas está no caderno de discussão e aqui a 

situação de necessidades habitacionais desses assentamentos e a proposta de 

intervenção, de instrumentos, que o PL dispõe para essas intervenções. E aí, de modo 

sucinto, de modo geral, eu finalizo a nossa apresentação. Eu agradeço a atenção de 

vocês. Estamos a equipe de DEPLAN para poder responder dúvidas e receber também 

contribuição, claro. Só informando que o PL hoje está na Câmara, como eu tinha dito. 

Ele está na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Obrigada, pessoal. (palmas) 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Quero agradecer a arquiteta Jenny 

Perez pela apresentação e abro as considerações para os nossos Conselheiros. Por favor, 

o Senhor Ivo, depois Andréa, depois Clara e no decorrer nós vamos abrir as inscrições. 

Cons. Ivo -  Bom dia a todos e a todas. Ivo, Savoy City. Minha pergunta... 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Só um minutinho, Senhor Ivo. Aumenta 

um pouquinho o do Senhor Ivo, por gentileza. Está baixinho, Senhor Ivo. A gente não está 

conseguindo ouvir o Senhor. 

Cons. Ivo - Já estava me indagando, porque nós trabalhamos aqui no passado alguns 

EIA-RIMAs, inclusive Ipiranga, Mooca, Tamanduateí e até hoje não sabemos em que 

passo está. Nós tivemos um drama acontecido recentemente por causa do 

Tamanduateí, que travou o acesso do ABC para cá. Sim, nós trabalhamos nesse EIA-RIMA 

alguns anos atrás. A proposta era até 2030 a implantação, a descontaminação de 

alguns terrenos ali onde era a indústria para empreendimento de habitação. Um projeto 

muito bonito, porque agrega nos prédios a educação, a saúde e a parte de 

permeabilidade do solo do Tamanduateí, para dar uma margem maior para absorção 



 

da água, inclusive destamponamento (ininteligível). É um projeto que ninguém fala mais. 

Tem o outro lá da Raposo Tavares também, que a proposta era levar sessenta mil famílias 

na divisa de Osasco. O que aconteceu? Ficou travado na CET na época, que teria que 

responder à questão de fazer uma estrada, uma avenida paralela a Raposo para poder 

suprir a mobilidade ali, porque já está congestionado. É outra ação que a gente não tem 

resposta. Seria interessante, porque nós estamos falando de habitação e os projetos que 

ficaram atrás, que foram trabalhados e ninguém sabe em que passo está. O ano que 

vem continua o drama do Tamanduateí na época das águas. Ficou tudo do mesmo 

tamanho. Quando é que vamos avançar isso? A Habitação, a Senhora está 

respondendo por ela. Como é que anda esses projetos? A minha pergunta seria essa. 

Obrigado. 

Jenny Perez - Seu nome e da onde que vem? Não ficou claro isso para mim.  

Cons. Ivo - Não entendi. 

Jenny Perez - Seu nome. 

Cons. Ivo - Ivo.  

Jenny Perez - Da onde? 

Cons. Ivo - Eu sou deste Conselho, sou da Conselho Gestor do FUNDURB, também, faço 

parte do Conselho (voz muito baixa)  

Jenny Perez - Não estou escutando. 

Cons. Ivo - Faço parte deste Conselho há alguns anos, também do Fundo de 

Desenvolvimento Urbano representando esta casa. 

Jenny Perez - FUNDURB. 

Cons. Ivo - Sim. A minha indagação é que nós trabalhamos esses EIA-RIMAs. A mesma 

coisa aconteceu na época que trabalhamos a Nova Luz, que foi um sacrifício aqui 

porque tinha um promotor público aqui tentando evitar que a gente consolidasse o 

projeto. 

Jenny Perez - Sobre a sua pergunta, o que me chamou atenção mesmo foi o Raposão, 

que é aquele grande empreendimento habitacional na divisa de São Paulo com Osasco. 

Sim, a gente conhece esse projeto. Esse projeto ele foi objeto de adequação quando ele 

chegou aqui na Prefeitura. Não foi nem na SEHAB. À época, em SMDU. Ele foi um projeto 



 

de forte readequação. Você também participou desse debate. O padrão urbanístico de 

uso e ocupação do solo, os quantitativos, a implantação foi toda revista naquela época 

por se tratar de uma cidade. Não é nem um bairro, é uma cidade o Raposão. Já foi 

muito divulgado isso na mídia. Existiram várias demandas em torno disso. No caso da 

Habitação, eu não sei precisar a quantidade de unidades habitacionais totais - eu não 

me lembro -, mas eu me lembro que a quantidade de unidades habitacionais de HIS 

disponíveis naquela época era em torno de duas mil unidades. Não exatamente duas 

mil, mas era em torno disso. A gente teria como atender demandas da DTS Sul, no caso, 

que é onde ele se localiza, se a gente pensar na regionalização da SEHAB. Até onde eu 

sei - aí eu vou pedir... Não sei se de repente existe alguma informação atualizada que os 

outros técnicos da minha divisão tenham, mas até onde eu sei ele passou por esse crivo 

de ajustes, de adequação...Foi um processo longo. Se pleiteou também - como ele é 

uma cidade - se pleiteou um corredor urbano na Raposo Tavares, porque a Raposo, 

como a gente já sabe, é uma rodovia que é uma via expressa dentro do urbano - tem 

farol em diversas partes. Se pleiteou esse corredor para dar vazão a essa demanda que 

ocuparia essa região e também Osasco... teria que ter um debate com Osasco também. 

Está lá na beira... Não é só São Paulo. A gente tem limites administrativos a atender, mas 

também tem situações urbanas que não conhecem limites administrativos e que isso 

precisa também ser reconhecido e encaminhado. O que eu sei, assim, não foge muito 

do que você já sabe com relação a essa intervenção, porque o EIA-RIMA, tudo que foi 

feito foi feito foi feito para esse Raposão, que é o que você está buscando mais 

informação. Eu não tenho muita atualização disso, mas a gente pode buscar essa 

atualização e voltar a conversar lá em DEPLAN. Na Divisão de Planejamento Habitacional 

a gente está à disposição para poder ir atrás, identificar o status atual dessa intervenção. 

Cons. Ivo - Por favor, o Tamanduateí, que é uma região que está abandonada, 

abandonada aquela região da Mooca. Exige-se um... 

Jenny Perez - É outra região, então. Da Mooca. 

Cons. Ivo - Ali tem...onde tinha as antigas indústrias, que é áreas que estão 

contaminadas. Tudo isso foi estudado para se resolver. Foram feito na época audiências 

públicas, inclusive presença de Vereadores. A gente acompanhou as audiências, só que 

não temos uma resposta. 

Jenny Perez - Mas aí você está falando da intervenção Bairros do Tamanduateí? 



 

Cons. Ivo - Exatamente, que.. 

Jenny Perez - Que é uma área de operação urbana. 

Cons. Ivo - Vila Santa Catarina, Ipiranga, Mooca, Cambuci, que envolve tudo no eixo do 

Tamanduateí. 

Jenny Perez - Essas intervenções urbanas de maior porte de fato a SEHAB é chamada a 

participar dos debates em geral, mas isso daí é uma proposta. Então, a SEHAB, eu como 

SEHAB não sei te dizer atualmente como é que está isso. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Quero fazer uma proposta, de a gente 

fazer uma rodada de perguntas e a Jenny depois ela responde esse bloco. Para a gente 

lembrar que toda vez que for usar a palavra, falar o nome para questão da transcrição. 

Lembrando que as intervenções são de três minutos. Nós vamos ter a primeira leva de 

falas da Andréa, depois a Clara e a Rosélia. Com a palavra, a Conselheira Andréia. 

Cons. Andréa Franklin - Bom dia, Andréia, SIURB. Primeiro eu queria parabenizar a Jenny 

pela apresentação. Eu acho que foi bem esclarecedora do ponto de vista do Plano de 

Habitação. A gente já trabalha há algum tempo tentando aplicar essa 

intersecretariedade dos trabalhos, dessa interface dos projetos e o que eu percebo é 

que a gente... me parece que a gente tem muitos instrumentos bem pensados, que 

possibilitam essa tomada de decisão desses projetos grandes - e aí pensando nos nossos 

específicos de infraestrutura - a gente já tem tentado trabalhar essa interface para que 

os projetos saiam enxergando as demandas de várias Secretarias. Da experiência 

particularmente que eu tenho: trabalhei quinze anos na SPTrans desenvolvendo os 

corredores de ônibus e os terminais e licenciando esses empreendimentos por meio de 

estudos ambientais. A gente sempre procurou enxergar a demanda de Habilitação 

nos projetos. O grande desafio é quando você vai executar isso, porque cada Secretaria 

tem o seu momento, tem o seu cronograma, tem a sua fonte de recursos e aí esse 

trabalho, que envolve aplicar o que a gente pensa bem com os projetos através desses 

instrumentos que são também bem pensados é que o ponto, porque muitas vezes a 

gente não consegue executar isso. Eu queria ouvir um pouco da Jenny pelo que ela tem 

experiência na SEHAB se tem uma prática de buscar o que deu certo, o que que a gente 

pensou em conjunto - e aí eu me coloco junto para a gente colocar esse debate -, o que 

que a gente pensou junto ao longo desses dez, quinze anos que a gente de fato 

conseguiu ou aplicar parte ou talvez pensar daqui para os próximos como a gente 



 

poderia trabalhar melhor isso. A gente se deparou muitas vezes com essas dificuldades. 

Os nossos empreendimentos esbarram com as comunidades, a gente faz um projeto 

pensando para o todo, mas quando a gente vai mexer na comunidade aquilo é muito 

maior. Então, ele tem que estar no Plano e talvez caminhar junto. Como isso caminha 

junto sendo a prioridade do Governo, que acho que é o foco? Tem que ser prioridade na 

Habitação e tem que ser prioridade nas outras Secretarias, senão esse descompasso faz 

as coisas não acontecerem. A gente vê muitos projetos bons e na prática... e a dinâmica 

da cidade atrapalha. Você mapeia uma coisa em 2009 e às vezes a gente está aqui em 

2019 ainda com os mesmos empreendimentos com esses diagnósticos todos já um 

pouco defasados e a cidade é dinâmica e ela não espera isso, ela não espera o nosso 

projeto. Esses problemas sociais vão permeando. Com relação - não sei se dá tempo de 

falar -, mas com relação à Reserva Raposo, o pouco que eu acompanho com os 

colegas de mobilidade - que hoje eu estou em SIURB, mas a gente troca informações - é 

que a gente batalhou bastante - eu participei também desse licenciamento -, a gente 

batalhou para que todas as demandas possíveis fossem incorporadas no licenciamento, 

na licença prévia. Tinha uma demanda de eles fazerem o terminal de ônibus e alguns 

viários que a CET na época apontou. Eu acho importante a gente acompanhar o 

andamento disso. Eles já venderam unidades, estão iniciando - imagino eu -, já iniciou 

uma parte da obra, mas essas demandas pelo menos de terminal eu sei que está 

andando. Adquiriram o terreno, o projeto também já está feito, mas o andamento disso 

acho que era importante dividir aqui no grupo, até para responder à população. 

Cons. Clara - Bom dia, meu nome é Clara, eu sou representante do Verde, da área de 

licenciamento ambiental. Antes de fazer a minha pergunta, eu quero complementar o 

que a Andréa estava comentando a respeito do Raposo, ele teve a LAP e ele tem a LAI 

em andamento. Ele teve essa LAI e está sendo implantado. Com relação ao terminal de 

ônibus, eu sei que eles já fizeram até o depósito do valor dessa desapropriação, porque 

ele tem que se dar dentro de uma desapropriação. É só para conhecimento geral, mas 

me parece que o proprietário desse terreno ele entrou com uma nova ação judicial 

contra essa desapropriação, alegando que a poucos quilômetros dali tem um outro 

terminal de ônibus já previsto. Para que dois? É que não vem ao caso. A exigência de 

SMT era que tivesse esse terminal de ônibus dentro para atender a população do 

Raposão. Isso está em demanda judicial - só para conhecimento de vocês, só para 

complementar. A minha pergunta não é bem uma pergunta, é muito mais uma questão. 



 

A minha preocupação enquanto licenciamento ambiental do Verde é o atendimento à 

população que estão em áreas de risco, principalmente aquelas que têm as suas casas, 

as suas construções junto aos córregos de São Paulo. É um risco para a população. Eu 

estou muito preocupada com as inundações que a gente vem tendo cada vez maior ao 

longo dos anos, que prejudica essa população e, ao mesmo tempo, prejudica a cidade 

como um todo, uma vez que a área permeável ao longo desse córrego ela não é 

atendida. Não tem essa possibilidade. Quando vocês colocam que se estuda a 

intervenção urbanística dentro dessas áreas, melhorar a qualidade dessa habilitação, a 

minha preocupação é manter essa habilitação junto ao córrego. Eu acho que é uma 

intervenção em APP. Isso tem que ser ouvido com os técnicos do Verde nesse sentido, 

para que a gente mantenha uma faixa de permeabilidade ao longo desses córregos. 

Isso significaria, em outros termos, a desocupação numa determinada faixa desses 

córregos para que haja essa permeabilidade e diminua até esse risco. A outra 

preocupação, evidente, é a bacia do Guarapiranga, a ocupação que existe lá e como 

que a gente consegue, dentro desse Plano estabelecido, minorar o problema da própria 

bacia com relação a essa permeabilidade. É isso, obrigada. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Com a palavra, a Conselheira Rosélia. 

Cons. Rosélia -  Bom dia. Rosélia, eu sou da Secretaria do Verde, Diretora de 

Planejamento. A minha questão é um pouco no tom da Clara, essa preocupação que a 

gente tem em relação aos problemas de drenagem, especialmente, e os parques, como 

eles podem ajudar essa questão da drenagem, a implantação de parques. Todos os 

parques, mas especialmente os parques lineares. Há um programa grande já proposto 

dentro do PDE de implantação de parques. Muitos deles estão realmente em áreas de 

habitação precária, que até impossibilitam a implantação desses parques. E outros 

inclusive foram grafados como ZEIS, então também a gente está perdendo essas áreas 

para empreendimentos habitacionais da Minha Casa, Minha Vida. A preocupação não 

é só a perda, mas é o cuidado com o projeto, com os projetos habitacionais que podem 

conviver com o parque, mas que tem que ter de fato essa preocupação. E aí eu acho 

importante que na apresentação do Plano ele tem essa interdisciplinaridade, mas eu 

acho que ele ainda está um pouco tímido em relação à questão do saneamento, 

porque você pode estudar bacia, mas eu acho que a questão da drenagem não foi 

colocada, apesar de que a drenagem faz parte do saneamento, mas ela não foi 

destacada no Plano, que eu acho que deveria ser destacado por conta dos problemas 



 

que a gente sofre na cidade. A gente também está tentando já a cerca de meio ano - 

um pouco mais - firmar um termo de cooperação com a SEHAB, porque a gente teve 

experiências muito positivas na gestão que eu estive na Secretaria - 2004/2012 -, em que 

a gente implantou partes lineares junto com a SEHAB. É o Canivete, na Freguesia do Ó; o 

Cocaia, no Grajaú; e o Caulim, também na Capela do Socorro. Essas pequenas 

experiências - são muito pequenas -, mas que foram muito positivas; por exemplo, o 

Canivete teve uma realocação de famílias, um número bem grande, significativo, e isso 

foi todo um trabalho da SEHAB e foi constituído lá um parque linear, que eu acho que ali 

a gente deveria tomar como exemplo que deu certo. Então, a gente está tentando 

reatar esse convênio com a Secretaria. Agora é uma oportunidade para a gente - 

porque a equipe foi toda trocada na SEHAB -, então a gente estava tratando desse 

assunto com a equipe anterior. A gente gostaria até de se apresentado a essa nova 

equipe para poder... Tem um SEI aberto, o processo eletrônico, cuidando desse assunto. 

A gente gostaria de retomar mesmo essa conversa. Obrigada.  

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Com a palavra, a arquiteta Jenny Perez, 

da Secretaria Municipal de Habitação. 

Jenny Perez - Eu vou chamar também os universitários da minha equipe caso queiram 

fazer complementações ou comentar também. Fiquem à vontade, por favor. A Andréa 

ela coloca sobre os projetos de infraestrutura urbana e dos conflitos que são inerentes a 

esse tipo de intervenção, ao porte dessa intervenção. A gente teve oportunidade de 

falar bastante sobre isso quando você estava na SPTrans, sobre os corredores. O que eu 

acho com relação a isso... Esses programas de outras Secretarias, que inclusive a SEHAB 

está atendendo, porque a gente sempre tem assentamentos impactados, mas também 

os programas de urbanização que também demandam a observação dessas políticas 

setoriais e das propostas de intervenção setoriais, de mobilidade, do viário, eles são... 

Realmente a gente tem alguns conflitos não só de cronograma. Não é uma questão 

apenas técnica. Eu acho que é uma questão, assim: toda intervenção que o poder 

público realiza, ele tem como principal beneficiário o cidadão, a pessoa, o habitante 

dessa cidade. Ele é o principal. Tudo o que a gente faz, a gente faz para as pessoas 

dessa cidade. Na Habitação, a gente trabalha com pessoas que têm mais demandas, 

que estão em situações de vulnerabilidade muito mais acentuadas. Tendo isso como 

pressuposto, eu acho que isso podia gerenciar o processo dessas intervenções das outras 

Secretarias com relação às questões habitacionais e quando vai esbarrar lá na SEHAB 



 

para poder atuar. Eu acho que tem aí, em todas as intervenções das cidades- e eu estou 

falando que eu acredito isso mesmo, isso já foi dito, está gravado em outras reuniões 

técnicas que a gente tem. Tudo bem, a gente senta, vai discutir cronograma de obra, as 

diversas fases da obra, as demandas que as outras Secretarias têm, no caso da SIURB, no 

caso dos corredores, nos casos das obras de drenagem. A gente como parceiro faz o 

possível para poder se ajustar a esse cronograma, mas tem que ser uma via de mão 

dupla. E o que a gente vê é que às vezes a gente esquece que o principal é o cidadão, 

é a população, porque as nossas atividades elas demandam uma engenharia social 

extremamente complexa, extremamente complexa. As pessoas elas não são 

equipamentos. Às vezes, algo que está planejado, planejamento social, planejamento 

territorial da Secretaria estabeleceu, está tudo bonitinho no relatório, a gente pode ter 

conflitos de última hora que escapam de qualquer abordagem técnica que a gente 

possa ter. Às vezes eu sinto que isso tem um peso decisivo na hora das nossas trocas 

também. Eu acho que os parceiros também têm que ver, têm que deixar uma margem 

aí, porque no nosso caso a gente atua com pessoas diretamente, com pessoas em 

vulnerabilidade e nem tudo está mapeado ou controlado. Acho que isso faz uma 

diferença e as outras Secretarias deveriam incorporar, absorver essa diferença também. 

Acho que está na hora. Agora, tecnicamente a gente também tem muita dificuldade de 

ter uma parceria adequada se a gente não recebe todas as informações que a gente 

deveria receber. Os problemas que a gente tem aqui, a gente entende que as diversas 

Secretarias têm, o projeto não foi finalizado, o projeto não foi licenciado, era urgente 

hoje, não é urgente amanhã. Muitos empreendimentos habitacionais vinculados, por 

exemplo, à parque e drenagem, que estavam vinculados, a obra não caminhou, 

apareceu aqui com um cronograma urgente, se imaginou para aquilo, houve uma 

vinculação e ela não caminhou. Tudo bem, a gente demanda, a gente tem, mas 

existem descompassos e esses descompassos a gente precisa finalmente encarar esse 

descompasso, absorver essas variáveis que aqui na Habitação é o nosso dia a dia. Essa 

engenharia social é importante que todo mundo incorpore em todas as suas 

intervenções. E os projetos são antigos? São antigos. O poder público ele tem um tempo 

de projeto que escapa de qualquer obra do mercado privado. Só o Rodoanel, para a 

gente falar... O Metrô. O Metrô é uma ideia da década de 20 do século passado, a 

Marginal é um processo da década de 20 do século passado que só ficou pronta na 

década de 80 do século passado. O Metrô até hoje não está pronto. A gente tem outras 

linhas que estão aí no meio do caminho. As obras públicas têm essa característica infeliz 



 

de fugir muito do escopo, fugir muito do cronograma. Todos nós sabemos disso. A gente 

precisa sabe lidar com isso também. Aí as intervenções requerem uma abordagem 

política em vários níveis e a gente precisa também atuar, porque planejamento tem essa 

vertente. A Clara fala das áreas de risco, intervenção em APP e a Rosélia fala da 

drenagem dos parques da Habitação. Eu vou responder a Clara, quer dizer, eu vou 

tentar falar algo a respeito, sempre aberto para os meus colegas, se os meus colegas 

quiserem complementar, fiquem super à vontade, mas, assim: com relação às áreas de 

APP, de fato todos os nossos assentamentos majoritariamente se encontram em áreas 

públicas, as áreas das margens dos córregos, dos rios. A APP urbana, uma vez que ela 

está ocupada dessa maneira, tem sido objeto de estudos em diversos setores e a gente, 

ambientalmente, a gente precisa ter uma solução eficaz para isso. A gente trabalha 

com remoções nas margens desses córregos, com recomposição ambiental disso nas 

parcerias que a gente tem, mas é um trabalho complexo, é uma coisa difícil. As nossas 

experiências na Secretaria elas não são tão variadas. A gente não tem 

quantitativamente muita despesa. Tem algumas muito conhecidas: o Cantinho do Céu, 

lá no Guarapiranga, a gente tem... na favela do Sapé a gente também tem uma 

experiência de remoção do Córrego do Sapé, a gente tem algumas... O que a gente 

tem é legal, é uma importante de ser feita, mas a gente também não pode trazer para a 

gente um trabalho de fiscalização dessas áreas e aí eu também - isso daí se linca com a 

pergunta da Rosélia no que se refere aos parques - um trabalho de fiscalização, porque 

é assim: é uma coisa que o cidadão leigo sempre fala "ah, a Prefeitura não fiscaliza". É 

muito fácil falar que a Prefeitura não fiscaliza. Claro, a gente tem dentro da nossa 

estrutura um setor mais diretamente ligado com a fiscalização, só que primeiro a gente 

precisa de parceria efetiva, de que os setores consigam atuar, já que eles estão ali para 

isso. Aí eu me reporto também às Prefeituras Regionais, que fazem esse trabalho de 

zeladoria e fiscalização, que é um trabalho muito difícil. Nós todos estamos muito 

defasados de equipe para isso, mas é uma atribuição que está ali, que está na lei. Isso 

precisa ser feito. A gente não tem esse poder de fiscalização para poder, no caso dos 

parques, "olha, vamos retirar a ocupação recente. Ontem teve uma invasão, vamos lá 

fazer". Quem faz isso é a Subprefeitura e a gente também entende - porque a gente 

trata muito desse assunto - das diversas dificuldades pelas quais eles passam. Agora, é 

muito importante a gente ter em mente que isso daí são ocupações involuntárias, 

contaminantes, poluidoras que estão tirando parques do planejamento, por vezes, mas 

quando isso acontece, quando já é um fato, eu acho que a gente precisa pesar muito 



 

bem. A continuidade de um planejamento do Verde, no caso do parque, o que que a 

gente ganha, o que que a gente perde. Num debate muito integrado, isso é 

fundamental. Como é que a gente faz hoje para lidar com áreas que deveriam ser 

parque e que hoje estão ocupadas, por exemplo? A gente tem o fato muito concreto 

que é a área do córrego do Zavuvus, sobre o qual incide o Parque Zavuvus, um parque-

drenagem e nesse projeto, nos primórdios, estava ali demarcado área de parque, que já 

está superocupada. Essa área de parque superocupada hoje - uma ocupação até 

consolidada, porque já faz algum tempo -, será que o erário público, as nossas políticas, 

o que será que vale a pena para a gente fazer hoje? Retirar toda essa ocupação que já 

está lá consolidada, em certos casos, botar no auxílio-aluguel, colocar o pessoal para 

aguardar a provisão definitiva? Ou a gente faz um remanejamento desse planejamento 

do parque ou o constrói parcialmente? Eu acho que isso é um debate. APP urbana 

ocupada, parque, que era para ser parque e agora está ocupada. Como é que a gente 

resolve isso? A SEHAB sozinha não vai resolver. Eu acho que isso é um objeto de debate e 

de bom senso também, com relação a uma situação que está dada, que é involuntária 

e sobre a qual o Poder Público não se posicionou. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Mais alguma manifestação dos 

Conselheiros? Quero agradecer a arquiteta Jenny Perez, da Secretaria Municipal de 

Habitação, pela exposição na manhã de hoje. Muito obrigado. Queremos agradecer 

também ao Secretário Luiz Barbosa Pinheiro, Secretário de Habitação, que acredito que 

talvez ao término da reunião ele deve estar conosco aqui pelo que ele acabou de nos 

passar. Muito obrigado pela apresentação. Vamos agora fazer uma inversão de pauta. 

Nós vamos voltar para o primeiro ponto do expediente: discussão e votação da Ata 208ª 

reunião plenária ordinária do CADES. Ponho nesse momento para votação. Alguma 

observação, alguma correção, manifestação? Vou passar a palavra para a Rosélia, 

nossa Conselheira. Três minutos para as observações. 

Cons. Rosélia -  Eu só queria fazer uma correção na minha fala, por conta de que nós 

definimos um novo nome para a Comissão Especial do CADES para acompanhamento 

do Plano e aí eu gostaria que o nome ficasse correto, do Plano, porque o Plano tem um 

nome quilométrico, mas talvez tenha que por esse nome corretamente. A gente depois 

faz a correção internamente. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Sem mais observações, coloco em 

votação a Ata 208ª reunião plenária; os Conselheiros, se houver alguma observação na 



 

Ata, eu gostaria que aqueles que se manifestem no sentido de aprovação da Ata, que 

continuem como estão. Aprovada a Ata, vamos seguir agora para a apresentação da 

Conselheira Renate, Presidente da Câmara Técnica de Elaboração de Pauta, que irá 

falar um pouco sobre os trabalhos que a Câmara Técnica está desenvolvendo e desde 

já o CGC agradece a essa Câmara que tem muito nos ajudado nos trabalhos para a 

elaboração das pautas do CADES municipal. Com vocês, a apresentação da Renate. 

Cons. Renate - Bom dia a todos. A ideia aqui é mostrar para vocês o esforço que nós 

temos feito para conseguir colocar uma lógica dentro do que está acontecendo aqui no 

CADES. No último ano, nós praticamente tivemos um EIA-RIMA para avaliar. Nós 

pensamos que a gente deveria aproveitar a oportunidade e trazer para esse fórum 

conhecimento de várias Secretarias e esse conhecimento ele tem que estar atrelado, na 

nossa opinião, às atribuições do CADES. A primeira coisa que nós fizemos foi levantar 

quais são as atribuições do CADES e deixar bem claro, sempre de uma maneira muito 

resumida aqui. Basicamente, nós vimos o seguinte: são quatro coisas - 1) apreciar e 

aprovar os relatórios de impacto ambiental e impacto de vizinhança. Isso nós vamos 

explorar bastante. Isso é onde nós temos poder deliberativo e, por isso, ele recebe 

sempre maior dedicação. 2) estabelecer as diretrizes para o FEMA. Nós fizemos isso na 

reunião passada. Depois (3), propor - sempre com relação aos recursos naturais - 

conservação, recuperação, proteção e educação ambiental; propostas nessa linha. E 

(4) colaborar na proteção... Quando a gente fala em proteção ambiental, colaborar em 

política do meio ambiente, do zoneamento e planejamento ambientais. Eu estou no 

CADES há um ano inteiro já e até agora nós trabalhamos nesses dois pontos e não vi 

nada acontecendo aqui. A gente queria justamente trazer a pauta para vocês, como a 

gente enxerga esses pontos e onde os itens que a gente vai trazendo para a pauta estão 

relacionados para a gente começar a ter uma atuação mais efetiva. É muita coisa 

escrita, mas eu vou ler para vocês, não tem muita opção. Isso já é o resumo do resumo. 

Quando a gente fala em impacto ambiental, que que nós fizemos? Primeiro, na sessão 

passada, a Clara e a Rute apresentaram o processo de licenciamento ambiental, que já 

está dentro desse escopo que a gente está falando. Isso para dar o geral do que que é 

a avaliação dos impactos ambientais. Aí, a segunda coisa que nós fizemos foi pegar o 

EIA-RIMA do Pirituba-Lapa e separamos quais são os itens de uma maneira muito prática, 

não só porque eles estão atendendo exatamente a lei. Nós vimos o seguinte: primeiro, 

eles analisam três aspectos. O primeiro deles é o físico. Ele está falando aqui de 



 

qualidade do solo e águas subterrâneas, de resíduos sólidos e efluentes, erosão e 

assoreamento, qualidade de águas superficiais, alteração de qualidade do ar, 

recuperação de áreas contaminadas, pontos de alagamento, alteração em níveis de 

ruído e risco de eventos de inundação e impermeabilização. Quando a gente olha a 

pauta que nós já tivemos no último ano, a gente percebe que com relação a esses itens 

que está falando de água, solo, ar, nós já falamos sobre a concessão de ônibus, que tem 

impacto direto na qualidade de ar, do Plano Municipal de Saneamento, apresentado 

pelo Professor Palermo, que foi uma ótima apresentação do que estão fazendo, 

principalmente a parte de águas da SABESP. Depois veio o Pedro Algodoal falar do 

manejo de águas pluviais na cidade de São Paulo. Isso tudo sempre para trazer para nós 

o que está acontecendo no grande cenário da cidade, que eu acho extremamente 

importante quando a gente vai analisar um ponto específico. Que que nós estamos 

propondo daqui para a frente? Que a AMLURB traga para nós o Plano de Investimento 

para Resíduos Sólidos e o Recicla Sampa, que está no Plano de Metas, e que seja 

ativada a Câmara de Saneamento que existe no CADES, porque houve uma 

quantidade grande de demandas relacionadas ao mesmo tema, que é o Sistema de 

Gerenciamento de Emergências que o Pedro Algodoal queria apresentar, Águas de São 

Paulo, que é um programa educacional que o Ivo sugeriu, áreas de risco, que o Eduardo 

Storópoli trouxe - falou "vamos analisar esse ponto também" -, enchentes e invasões - 

você falou um pouco de invasões hoje - e enchentes e cheias, que a Cristina Palmieri 

comentou. A gente está sugerindo que o grupo de saneamento, que já existe, trabalhe 

com esses temas aqui, organize os temas e traga para o CADES de forma organizada e 

estruturada, que é o que nós temos feito com os demais temas. O próximo item que nós 

analisamos quando vemos um EIA-RIMA é o impacto biótico. Então vamos lá: 

intervenção em áreas de preservação permanente, intervenção em fragmento de 

vegetação, perda de exemplares arbóreos, redução de áreas permeáveis, redução de 

habitat da avifauna, perturbação da avifauna... Fala aqui de fauna sinantrópica. Três 

itens sobre fauna sinantrópica. Basicamente, árvores, aves, fauna sinantrópica. Quando a 

gente olha isso, o que nós já falamos aqui?  Sobre plano da Bloomberg, que é o Projeto 

Ligue os Pontos que fala de mananciais e vulnerabilidade da população. Nós estamos 

pedindo para que o pessoal da Secretaria do Verde fale para nós do Sampa Verde, que 

venha a Comissão de Acompanhamento de Áreas Verdes para falar, que a gente quer 

que seja pautado também, da fauna sinantrópica. Isso aqui não é uma invenção. Tudo 

isso já foi pedido aqui no CADES, nós só estamos organizando. E a Comissão Especial 



 

para avaliar as invasões, que foi solicitado pelo Secretário na reunião passada. Esses são 

os temas que a gente acredita que está relacionado com o meio biótico. Com o meio 

socioeconômico, que que nós temos que pensar quando a gente faz uma aprovação? 

Expectativas da população, geração de postos de trabalho, valorização imobiliária, as 

desapropriações, melhoria da mobilidade da população, as transformações do sistema 

viário regional, ampliação da rede cicloviária e alteração da paisagem 

socioeconômica. Aqui este pedaço eu tirei do Reserva Raposo, por causa da 

característica do projeto, que tem coisas que não estão aqui dentro, que é zoneamento, 

uso do solo - que é a preservação, qualificação urbana e vulnerabilidades, dinâmica 

demográfica, perfil econômico, atendimento de saúde, educação, sistema viário e 

transporte, associações de moradores e movimentos sociais e demanda por serviços e 

equipamentos públicos e o déficit habitacional. Isso aqui é tudo tratado dentro de um 

EIA-RIMA com as características do Reserva Raposo. Não sem querer você está aqui, 

porque é onde está mais ligado o Plano de Habitação e a relação com o Plano de 

Saneamento. Muito obrigada pela apresentação, que eu acho que atendeu ao que 

gente estava querendo. Aqui também, nós gostaríamos que viesse - e já foi pedido. 

Assim: aqui dentro do CADES só precisa pautar -  o Transporte falando de mobilidade 

ativa da cidade conectada, pedestre seguro e trânsito seguro, que são os quatro 

programas que ele tem no Plano de Metas. Isso aqui deve estar junto numa coisa só, 

provavelmente eles conseguem fazer uma apresentação trazendo isso tudo junto. E dos 

corredores de ônibus, como a Andréa havia pedido. Com relação ao FEMA, que que nós 

já apresentamos? Aqui eu coloquei do FEMA, mas na verdade é geral para tudo. Nós 

falando das ODS, do Plano Plurianual, do Plano de Metas, que é básico para todos nós. 

Trouxemos, quando penso em FEMA, pensamos também no orçamento que a Secretaria 

do Verde usa em todos os fundos. A parte da Secretaria no FMSAI, os projetos que 

haviam sido aprovados pelo CONFEMA para 2017/18 e discussão e votação das 

diretrizes, que nós fizemos ano passado e nós pedimos, formalmente, há três semanas 

atrás, para que fosse trazida a cada sessenta dias a prestação de contas do FEMA - qual 

é a origem dos recursos e onde esses recursos estão sendo usados, sempre numa 

apresentação muito rápida. Por último, esses dois itens que eu falei, que nós temos feito 

muito pouco, que são as propostas e a colaboração para políticas. O que que está 

proposto nas pautas - e quando eu falo está proposto nas pautas significa que cada vez 

que alguém faz um comentário aqui pedindo alguma coisa, nós vamos anotando. Isso 

aqui foi uma maneira de colocar lógica nesses pedidos. Educação ambiental, propostas 



 

de parceria da Secretaria do Verde, que o Secretário falou que gostaria de apresentar, a 

política de mudança do clima, a carta de comprometimento 2050 para emissão zero e o 

zoneamento ecológico estratégico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Essas 

coisas que a gente colocou embaixo desse item. Normalmente, na Comissão de Pauta a 

gente procura priorizar as coisas que estão relacionadas ao EIA-RIMA e trazer quem 

consegue vir da próxima vez. Só para vocês saberem qual é a lógica. Por último, para 

fechar e para já dar abertura para o Devair, essas são as Câmaras Técnicas que existem 

hoje: Desenvolvimento Industrial e Mineração está parada - isso repetindo o que a Rute 

falou da última vez, só colocando tudo na mesma página. Obras Viárias e Drenagem nós 

estamos pedindo para que seja pautado o Aeroporto de Parelheiros, que fica na área 

de manancial de São Paulo e até agora a Secretaria do Verde do Município de São 

Paulo não foi envolvida. Então, é uma coisa que a gente vai pedir para a Comissão de 

Obras Viárias, Drenagem e Transporte irem atrás. Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo, Complexo Urbano e Habitação por enquanto está parada, Saneamento Ambiental 

nós estamos pedindo para justamente estruturar o tema de enchentes e águas, como eu 

comentei antes, e Elaboração de Pauta. Nós fizemos agora, que nós estamos 

apresentando para vocês, esse roteiro de pautas que eu espero que vocês tenham 

apreciado e queremos ainda trabalhar em cima dos CADES Regionais para dar alguma 

diretriz para o trabalho deles. Das Comissões Especiais que nós temos abertas, nós temos 

Análise e Utilização de Recursos do FEMA, que cuida da prestação de contas e das 

diretrizes e que houve eleição de novo Presidente na última sessão; Acompanhamento 

da Concessão da SPTrans, que por enquanto não foi aberta. Conciliação e Mediação 

de Passivos Ambientais tem processos em análise e, agora essas três últimas, são novas: 

Acompanhamento e Contribuição para a Elaboração do PLANPAVEL - isso talvez a 

Rosélia possa dar uma palavrinha sobre isso -, Avaliar Invasões em Parques Municipais, 

Praças e Áreas Verdes Privadas e Relevantes. Essa comissão recebeu candidatos, 

voluntários a participarem dela na reunião passada - precisa abrir ela efetivamente - e, 

na semana passada, nós tivemos uma reunião com o Secretário para falar sobre dois 

assuntos, um deles foi esse Parelheiros, para ver se a gente coloca isso no nosso radar, e o 

segundo para ver dentro do CADES uma Comissão Especial para acompanhamento e 

contribuição para as concessões de áreas verdes e conservação ambiental. São as 

conservações de parques, num primeiro momento, mas não só limitada a parques, se 

houver outra coisa em concessão que esteja relacionada à Secretaria do Verde, essa 

Comissão Especial estaria cuidando. É isso, muito obrigada. É isso, muito obrigada. 



 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Queria agradecer a Renate, a 

Presidente da Câmara Técnica de Elaboração de Pauta. Abro para os Conselheiros 

nesse momento para alguma intervenção. A gente vai colocar dez minutos, se houver 

uma intervenção nesse sentido. A palavra está aberta aos nossos Conselheiros. Com a 

palavra, a Rosélia. 

Cons. Rosélia - Rosélia, Secretaria do Verde, Planejamento. Só pegando a bola lá da 

Renate. Em relação ao Plano de Áreas Verdes, a gente está prevendo uma reunião, 

agendando uma reunião para a primeira quarta-feira de abril. A gente acabou tendo 

que adiar um pouco aquela previsão inicial de reunião por conta de que a gente 

demorou um tempo para conseguir constituir os membros da Comissão. Nós estamos 

convidando pessoas de instituições afins, pessoas do Meio Ambiente, do Estado, pessoas 

da EMPLAZA, CETESB, FAU-USP etc. e a SOS Mata Atlântica. Essas pessoas vão compor 

essa Comissão, um pouco mais de pessoas especialistas, vamos dizer assim. Agora a 

gente já conseguiu fechar, né, Rute? Amanhã sai publicado, daí então a gente vai fazer 

o convite para uma reunião na primeira quarta-feira de abril. Obrigada. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Com a palavra, a Conselheira Andréa. 

Cons. Andréa Franklin -  Eu queria falar com relação à proposta de apresentação dos 

corredores da Zona Leste e das compensações, dos passivos. A gente até tinha sugerido 

no final do ano fazer a apresentação. Eu estou me preparando para a gente fazer na 

próxima. Eu não consegui fazer na data de hoje, porque a gente passou janeiro e 

fevereiro apagando vários incêndios. Aí eu pedi um prazo maior. Eu não vou trazer da 

cidade toda, porque acho que o foco era o que o Ivo tinha pedido. Ivo, você está 

ouvindo? Eu estou dando a devolutiva para você aqui sobre o pedido da apresentação 

dos corredores da Zona Leste e os passivos. Já estou combinando que a gente vai fazer 

na próxima plenária e depois eu acerto, passo formalmente. 

Cons. Ivo - Ivo, Parque Savoy City. Nós temos aqui a proposta de hoje trazer uma 

apresentação que está sendo feito pelos CADES da Zona Leste, das Águas de São Paulo, 

Zona Leste. É uma apresentação que é um trabalho que está sendo feito através dos 

CADES junto com as escolas, educando os alunos a PH da água. É um trabalho 

(ininteligível), mas envolve os alunos e é educação ambiental. Ficamos de trazer para 

essa reunião, mas não foi possível. Estou tentando agendá-la para a próxima reunião. 

Obrigado.  



 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Com a palavra, Renate, Presidente da 

Câmara de Pauta. 

Cons. Renate - Ivo, nós colocamos os vários temas de água embaixo da Câmara de 

Saneamento, para justamente conseguir organizar todas as atividades relacionadas a 

esse assunto, porque ele é amplo e não dá para trazer quinze coisas diferentes aqui a 

respeito do mesmo assunto. Organizando isso, a gente coloca, pede para o pessoal de 

Saneamento colocar Águas de São Paulo no mesmo bloco. Deixa eu só falar mais uma 

coisinha, por favor. Com relação à organização, além de cada pessoa que é 

responsável por cada uma das Comissões, seria interessante se a gente recebesse 

também um input das pessoas que participam de outros fundos. Devair, eu acho que 

você tem... o que a Sônia hoje falaria a respeito do FMSAI. Já passou, ótimo. Muito 

obrigada. 

Cons. Ivo - Renate, eu quero destacar que o objetivo é a divulgação das ações para a 

cidade de São Paulo, porque nós iniciamos um piloto na Zona Leste junto com escolas 

particulares. Hoje a (ininteligível) está envolvida, o SESC está envolvido, o SENAC 

envolvido. Está disseminado -  São Mateus, Cidade Tiradentes, diversos Prefeituras 

Regionais, e nosso objetivo ao trazer essa apresentação é que o Conselho dissemine em 

outros o formato que foi colocado como piloto e dissemine na cidade esse conhecer, 

esse aprender. O objetivo não é junto à questão de águas, é um novo olhar com relação 

à nascente, com relação ao esgoto, da onde vem, para onde vai. Isso daí teria que ser 

educado na escola. É como o alimento. O jovem hoje acha que o alimento vem do 

mercado, não tem o princípio do que é alimento. A gente tem que disseminar o 

conhecer, a ideia é essa. 

Devair Paulo de Andrade (Coordenador Geral) - Sem mais nenhuma manifestação, eu 

quero colocar também ainda em relação à Câmara Técnica de Elaboração de Pauta e 

considerando a demanda que eles trouxeram ao Secretário na reunião realizada no dia 

12 de março, de que o CADES participe e acompanhe formalmente as concessões dos 

parques municipais, o Secretário Eduardo propôs a criação de uma Comissão Especial 

para acompanhamento dos parques municipais e concessão, especialmente para o 

acompanhamento da elaboração dos Planos Diretores. Aqueles Conselheiros estiverem 

interessados em participar dessa Comissão, vão ser enviados depois para o e-mail do 

CADES. Os Conselheiros que aprovam a criação dessa nova Comissão, por favor, 

permaneçam como estão. Lembrando que para o funcionamento dessa Comissão, nós 



 

vamos necessitar de cinco membros. Nós vamos aguardar no e-mail 

cades@prefeitura.sp.gov.br as inscrições dos Conselheiros para esta Comissão. Quero 

também informar que o prazo para o cadastramento das organizações socioambientais 

para compor o CADES foi prorrogado até o próximo dia 28. Algum Conselheiro quer se 

manifestar para assuntos para a próxima reunião, para a próxima pauta? Sem 

manifestações, dando encaminhamento ao término da reunião de hoje, quero 

agradecer a todos os Conselheiros que participaram: a Secretaria de Habitação e todos 

os técnicos e até a próxima reunião do mês que vem, se Deus quiser. A todos nós, muito 

obrigado. 
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