
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        LOA 2020 
          PPA 2020-2023               

1 

 

Descrição da Solicitação – Secretaria da Habitação  

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Planejamento para moradias econômicas e habitacionais para as pessoas mais carentes - 

Guararapes 

 Construção de novas moradias - Regional 

 Melhorar o desenvolvimento urbano com mais moradias e áreas verdes  

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Agilização dos programas do CDHU – Guaíra 

 Retomada dos Programas Habitacionais para pequenos municípios – Faixa I – Baixas renda – 

Viradouro 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais – Severina – Regional 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fomentar iniciativa de Associações de Moradores para conservação de núcleos habitacionais 

 Repasses periódicos para fins de manutenção dos investimentos habitacionais 

 Conclusão das casas CDHU em andamento em processo de construção 

 Criação de moradias para a população de baixa renda - Viradouro 

 Conclusão dos projetos de moradia popular através da CDHU – Jaborandi – Guaraci 

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais - Regional  

 Implantação do Programa de lotes urbanizados – Bauru 

 Construção de moradia para idosos, a exemplo Vila Dignidade  

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Construção de 2.000 unidades habitacionais– Limeira 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Mais unidades habitacionais 

 Aumento do numero de moradias 

 Construção de casas populares para pessoas de baixa renda – Sumaré 

 Moradias populares – Mogi Mirim 

 Mais moradias sociais – envolvendo a população na construção – Campo Limpo Paulista 

 Casas populares – Jaguariúna 

 Construção de Moradias – Núcleo Jardim Sorocaba – Jundiaí 

 Reurbanização e construção de moradias Núcleo Jardim São Camilo – Jundiaí 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Revisão dos critérios locacionais de unidades habitacionais vinculados à população  

 Expansão dos programas habitacionais – Araraquara 

 Implantação de programa de viabilidade de áreas para implantação de unidades habitacionais 

 Expansão de programas habitacionais para população de baixa renda 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aumento de unidades habitacionais – Araraquara 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Moradia - Projeto Nossa Casa – Araraquara, está aprovado lotes urbanizados e serão 

necessários recursos para construção para baixa renda 

 Ação e estudos para que os municípios tenham condições de retomar a construção de moradia 

de interesse social 

 Inclusão de Araraquara no programa da Secretaria da Habitação denominado Nossa Casa 

 Transferência de recurso aos municípios proporcional à população / demanda 
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 Continuidade do projeto de moradia coletiva para inclusão social 

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Mais construção - imóveis residenciais- Franca 

 Moradia digna para baixa renda 

 Aumento do número de unidades habitacionais 

 Investir na construção civil 

 Ampliação da participação em programas de habitação para população e baixa renda 

 Investir na população em situação de rua com moradias coletivas 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Financiamento Habitação popular 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Implantar ações objetivando a viabilidade de terrenos para construção de moradias populares 

– Alvinlândia 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Mais moradias com maior rigor na fiscalização – dar a casa a quem precisa 

 Ampliar a construção de casa pela CDHU 

 Aumento de unidades habitacionais – Candido Mota 

 Planejamento habitacional para novos bairros – Marília 

 Investimentos financeiros para solução de moradias – Marília 

 Urbanização de favelas, impedimento de formação de novas comunidades, oportunidade de 

estudo e trabalho 

RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Investimentos para moradias através do CDHU – Pirapozinho 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Construção de unidades habitacionais – Rancharia 

 Construção de moradias - Regional 

 Maior oferta de moradias – Lucélia 

 Programa de moradias para famílias na extrema pobreza 

 Moradia para famílias com renda abaixo de 2 salários mínimos 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais – Pirapozinho 

 

RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fomentar o desenvolvimento urbano e proporcionar maior atendimento a moradia – Sete 

Barras 

 Aumento do número de habitação  

 Construção de casas populares – Pariquera –Açu e Itariri 

 Aumento do número de moradias 

 Construção de unidades habitacionais para diminuir a desocupação irregular 
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 Construção de moradias para pessoas de baixa renda e pessoas que moram em áreas de risco 

– Eldorado  

 Maior investimento em habitação 

 Construção de moradias para pessoas de baixa renda e para pessoas que moram em áreas de 

risco – Eldorado 

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento das unidades habitacionais – Dumont 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento das unidades habitacionais 

 Construção de unidades habitacionais – CDHU – Orlândia 

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento de unidades habitacionais 

 Construção de moradias tipo republica, para idosos 

 Construção civil com aumento de investimento  

 

RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Mais autonomia e valor aos projetos metropolitanos  

 Mais habitações populares, principalmente nas regiões encortiçadas e do Dique 

 Construção de moradias  

 Atendimento de toda da demanda habitacional (baseado em cadastro atualizado e criterioso) 

 Ações para viabilizar a assistência técnica para habitação de interesse social através de 

moradias habitacionais 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Projetos habitacionais para 3ª idade  

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhorar o acesso à casa própria nas periferias  

 Habitação – fiscalizar as áreas invadidas buscando retornar possiblidades para novas 

construções de habitações populares 

 Aumento da oferta de moradia popular 

 Intensificar os programas de habitação no município 

 Plano que beneficie cidadãos a adquire a casa própria mesmo não tendo renda mínima  

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Construção de unidades habitacionais – Tietê 
 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Construção de unidades habitacionais – Tietê 

 Construção de moradias populares de forma sustentável 

 Aumento de unidades habitações para população de baixa renda 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de unidades habitacionais na região 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Implantar Programa Vila Dignidade, em parceria entre Estado e Município- São Jose dos 
Campos 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Programa habitacional (desenvolver política) 

 Habitação – incentivos para construção civil – atração de construtoras para o estado e região  
 

 

 

 

 

 


