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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

Secretaria da Habitação 
 

 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Incentivo para as novas construções e reformas de unidades habitacionais 

sustentáveis - regional 

 Criação de Programa Habitacional para pequenos municípios (menor de 50 mil 

habitantes) - regional  

 Programa de financiamento para aquisição de terreno, necessidade de acessibilidade 

aos terrenos 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Aumento de recursos para o Programa São Paulo Solidário 

 Aporte para Programa Casa Paulista / Minha Casa, Minha Vida 

 Programa Minha Casa / Minha Vida – considerar o homem como arrimo de família no 
processo de priorização de beneficiários 

 

Região Administrativa de Franca  

 Ampliação na oferta de unidades habitacionais - regional  

 Implantação de infraestrutura em conjuntos habitacionais - regional 

 

Região Administrativa de Barretos  

 Ampliação de unidades habitacionais na região  

 Construção de unidades habitacionais - Guaíra 

 Implantação de infraestrutura em conjuntos habitacionais – Bebedouro - regional 

 Adoção de construções térreas para unidades habitacionais de baixa renda - regional 

 

Região Administrativa de Ribeirão Preto  

 Aumento de oferta de unidades habitacionais de baixa renda - regional 

 Opção de construções horizontais (casa) para população de baixa renda 

 Infraestrutura social em conjuntos habitacionais (segurança / saúde / educação) 
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Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Ampliação da oferta de moradias - regional 

 

Região Administrativa de Registro 

 Ampliação na oferta de Moradias - regional 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Aumento de recursos para o programa “Casa Paulista” na Baixada Santista  

 Aumento da oferta de Moradias Sociais  

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Ampliação da oferta de unidades habitacionais nas áreas de submoradias – regional  

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais, incluindo os municípios pequenos 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Apoio ao Programa Casa Paulista (302 unidades habitacionais conforme convênio 

de Programa de Remoção firmado com o Consórcio Grande ABC – 

Reassentamento habitacional de risco/favelas) 

 Ampliação de unidades habitacionais de interesse social 

 Ampliação do Convênio de remoção de famílias das áreas de risco muito alto para 

duas mil unidades habitacionais – Reassentamento habitacional de risco/favelas 

(Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Auxílio aluguel para 630 famílias, conforme Convênio firmado - Reassentamento 

habitacional de risco/favelas (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Solicitação de quatro mil unidades habitacionais para atendimento dos 

programas habitacionais de interesse social e urbanização de favelas – Fomento à 

habitação de interesse social e urbanização de favelas e assentamento precários 

(Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 

 

 


