
Memória da reunião do subgrupo "Enfrentamento à Precariedade" 

Data: 06/11/2017 

Presentes:  

Emplasa: Fernanda 

Guarulhos: Guilherme 

Sincohab: Flávio 

 

Foram discutidas cada uma das propostas recebidas nas diferentes audiência públicas e 

acordado sobre a necessidade de nova redação para proposta estruturada a constar do futura 

Caderno Final de Propostas, de forma a contemplar os conteúdos já constantes do caderno 

Preliminar de propostas e as propostas recebidas e discutidas nas audiências.. 

 

A versão preliminar, base de discussão foi encaminhada a todos os membros do Grupo e são 

as apresentadas abaixo: 

 

 

Propostas Estruturadas 

 

1. PE-005 

Contempla Discussões: nos GTs; P-53;P-118; P-119; P-153; P-184; P247; P-260 

Acrescentadas: PSC- 075; PSC-086 e PSC-111 

Redação original:  

" Criação de programa Metropolitano de Regularização Fundiária e Urbanística". 

 

Da leitura das propostas referenciadas, observou-se que as mesmas não tratam exatamente da 

criação de plano metropolitano de regularização, mas sim, de ampliação e fortalecimento de 

Programas voltados à Regularização Fundiária e respectivos financiamentos à infraestrutura 

urbana dos núcleos objeto de regularização. Desse modo, a nova redação sugerida é: 

 

"Fortalecimento de Programa de Regularização Fundiária nos financiamentos de infraestrutura 

urbana para os núcleos passíveis de regularização". 

a) ... 

b) ... 

c) Mapeamento e identificação do núcleos a serem regularizados na RMSP (sugestão da PSC-

086)  

d) Financiamento de infraestrutura urbana para núcleos passíveis de regularização  

 

Proposta Detalhada: 

a)... 

... 

e) Qualificação rural ( PSC-075) 

 

2. PE-006 

Contempla discussões nos Gts e Propostas P-035;P-115;P-151;P-231;P-245 - Programa Estadual 

de Aluguel Social (ver Lei nº 10.365, de 02/09/1999) 



Acrescentadas: PSC-076; PSC-137; PSC-138; PSC-139; PSC-202 

Redação Original: 

" Criação de Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, integrando as ações do 

Programa Metropolitano de Produção Habitacional e Programa Estadual de Aluguel Social" 

 

Da leitura decorrente das propostas referenciadas, sugere-se nova redação: 

" Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social" 

a) Ampliação da produção habitacional na região metropolitana 

b) Criação de Programa Estadual de Aluguel Social 

c) Identificação e cadastramento da população para atendimento habitacional 

d) Trabalho social na produção de HIS 

 

3. PE-007  

Contempla as discussões nos GTs ; PSC-22; P-243; P-240 

Acrescentada: PSC-021 

 mantida a redação original 

Acrescidas; 

a)... 

... 

d) Ampliação e Fortalecimento da estrutura de monitoramento e fiscalização 

e) incentivo à construção sustentável de HIS  


