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RELATÓTIO DO 2º FÓRUM DE DEBATE TEMÁTICO  

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PLHI S 

 

 

Local: Cidade da Criança 

Data: 10/11/2010 

 

PAUTA 

Necessidades Habitacionais do município de São Bernardo: Déficit Acumulado (Dentro dos 
Assentamentos precários e/ou irregulares e nos Bairros Regulares/ Fora dos Assentamentos 
Precários e/ou irregulares) e Demanda Futura; A Terra Necessária para enfrentamento do 
Déficit e da Demanda Futura; Território e Demandas de Uso e Estratégias e Critérios Para 
Gravação de Áreas Vazias como ZEIS para produção habitacional. 

 

MEMÓRIA E RESULTADOS 

No dia 10 de novembro de 2010, quarta-feira, às 19hs, realizou-se o 2º Fórum de Debate 
Temático, parte integrante do processo participativo do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS, que teve como tema: “DÉFICIT HABITACIONAL, DEMANDA FUTURA E 
TERRITÓRIO: NECESSIDADES DE USOS E CONFLITOS”. 

A Secretária de Habitação, Tássia Regino abriu o Fórum, passando a palavra para Gislaine, da 
Consultoria FESPSP, que apresentou o roteiro do que seria exposto no evento.  

A Secretária Tássia ressaltou como seriam conduzidas as votações, para então iniciar a 
apresentação do Fórum. A Secretária de Habitação começou apresentando dados 
demográficos e territoriais do município, além de dados relativos à renda da população, base 
IBGE. A Secretária Tássia também explicou alguns conceitos (déficit quantitativo, déficit 
qualitativo, demanda futura) e apresentou seus respectivos números finais para o município de 
São Bernardo do Campo. Ressaltou que a demanda futura priorizada é a porção integral dos 
que se situam na faixa de 0 a 3 salários mínimos e 50% dos que se situam na faixa dos 3 a 6 
salários mínimos. 
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Para explicar a demanda futura por habitações, Tássia apresentou a memória de cálculo e a 
metodologia adotada, que foi a CEDEPLAR. A secretária também explicou como se chegou ao 
número final da Demanda por Terra, apontando dados do mapeamento realizado pela SEHAB 
e os valores de fração ideal com base nos projetos habitacionais atualmente em elaboração 
e/ou execução no município. 

Abriu-se espaço para esclarecimentos, mas os ouvintes sugeriram que os dois blocos de 
apresentação fossem unidos para posteriormente realizar um bloco de esclarecimentos 
referente a toda apresentação. 

Cláudia Vírginia, diretora da SPU, começou explicando os critérios necessários para a seleção 
de terras para demarcação de ZEIS na revisão do plano Diretor que deve ocorrer em 2011. 
Foram apresentadas áreas já conhecidas (regiões/bairros) para mostrar a equivalência da 
dimensão dessas áreas com a área necessária para suprir a demanda habitacional atual e 
futura. Outro ponto ressaltado foi a presença de áreas de proteção ambiental, que limitam a 
disponibilização de terras para a demarcação de ZEIS. Cláudia também apontou que a 
Prefeitura está ciente da necessidade de implementação de equipamentos públicos e de 
infraestrutura. 

Tássia abriu para esclarecimentos. A secretária sugeriu que fossem feitos blocos de três 
perguntas para que elas respondessem cada bloco. 

 

Primeiro bloco de perguntas/respostas 

Pergunta 1 (representante do ConCidade): Preocupado com o desafio que é a implementação 
da política habitacional, o representante do ConCidade pergunta se as áreas rurais foram 
mapeadas e qual o total de áreas mapeadas. 

Pergunta 2 (representante do Registro de Imóveis): Há imóveis situados em áreas com 
características urbanas ainda considerados rurais (para fins fiscais). Se a Prefeitura considerá-
los como urbanos, não seria mais uma fonte de arrecadação para o Município? 

Pergunta 3 (representante do Conselho de OP): Na Lei da Billings, para intervenções 
habitacionais nas áreas de mananciais exige-se cobertura de saneamento e  abastecimento de 
água, sendo importante o envolvimento da SABESP na elaboração do PLHIS. 

Vivian, da CETESB, aproveitando o assunto, afirma que não consegue identificar as áreas de 
ARA nos mapas expostos pela Cláudia Virginia. 

Cláudia responde a primeira pergunta afirmando que, na revisão do Plano Diretor, pretende-se 
corrigir/atualizar a delimitação das áreas urbana e rural. 
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Tássia respondeu a primeira pergunta, afirmando que a área mapeada está muito longe do 
total, mas próximo ao déficit acumulado. O número ainda está em construção e a gravação em 
ZEIS sobre as áreas mapeadas será discutida publicamente, no âmbito dos debates do Plano 
Diretor. Quanto à observação da representante da CETESB, Tássia afirmou que os dados do 
mapeamento de assentamentos foram apresentados no Fórum anterior, mas explicou 
resumidamente que todos os assentamentos precários e irregulares mapeados, são 151 dentro 
de manancial e 110 fora de manancial, serão gravados como ZEIS, em decorrência disto, 
todos os 151 dentro do manancial serão gravados como ARA1. Em relação a terceira 
pergunta, a Sabesp (que tem representante participando do Fórum do PLHIS) e a Prefeitura 
estão compatibilizando cronogramas, com a expectativa de que, em 2015, o sistema de 
esgotamento e abastecimento esteja concluído pela Sabesp. 

 

Segundo bloco de perguntas/respostas 

Pergunta 1 (José Ferreira, representante do ConCidade): Embora se discuta a disponibilidade 
de terras, não se discutiu a verticalização das habitações. Não seria melhor aumentar o 
número de pavimentos do que obter a terra mais cara? 

Pergunta 2 (representante da ONG Terra Viva): O que a Prefeitura está fazendo para conter a 
especulação imobiliária e transmitir essas terras para habitação social? 

Pergunta 3 (Antonio, representante do Conselho de OP): Por que não utilizar áreas de praças 
para a construção de equipamentos como postos de saúde? Qual a necessidade de terras 
para outras demandas? 

Em relação à primeira pergunta, Tássia afirmou que a Prefeitura está formulando estudos 
sobre esse assunto, maior aproveitamento dos terrenos com a verticalização e adensamento. 

Quanto à segunda pergunta, a Secretária afirmou que os instrumentos contidos no Estatuto da 
Cidade podem ser utilizados para conter a especulação imobiliária e serão debatidos na 
revisão do Plano Diretor, porém, conter a especulação imobiliária não deve ser pensado 
apenas sobre terras. 

Cláudia concordou com Tássia e afirmou que a discussão sobre a especulação imobiliária 
estará presente na revisão do Plano Diretor em 2011 e é de suma importância, inclusive a 
adoção do PEUC (Parcelamento, Edificação e Uso Compulsórios) para garantir a função social 
da propriedade. Quanto à construção em praças e outros usos que também demandam terras, 
Cláudia explicou que as áreas verdes são escassas em São Bernardo do Campo e acredita 
que deva ser utilizada outra estratégia, como por exemplo, o uso de terras ociosas. 
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Tássia encerrou os blocos de esclarecimentos, ressaltando a importância de deliberar as 
questões sobre a terra e elucidou que a delimitação das ZEIS de vazios é incumbência do 
Plano Diretor, sendo responsabilidade do PLHIS apresentar o número necessário de terras. 

 

Gislaine, da Consultoria contratada, apresentou os instrumentos do Estatuto da Cidade que 
estarão em pauta na revisão do Plano Diretor e que podem contribuir para combater a 
retenção especulativa da terra e do imóvel. 

Tássia perguntou se alguém tinha algo a acrescentar às propostas apresentadas e abriu 
regime de votação para a deliberação das propostas do Governo Municipal. 

Consulta 1: Quanto á gravação de áreas, reduzir a Fração Ideal adotada pela SEHAB de forma 
a otimizar o número calculado e registrar a necessidade de incluir revisões periódicas para 
adaptar a demarcação de acordo com a demanda. (DELIBERAÇÃO: APROVADO POR 
AMPLA MAIORIA, COM 2 abstenções) 

Consulta 2: Delimitar ZEIS de vazios em todo o município, inclusive em APRM-B para 
atendimento de famílias moradoras na própria APMR-B. (DELIBERAÇÃO: APROVADO POR 
AMPLA MAIORIA, COM 1 abstenção) 

Consulta 3: Priorização de áreas a serem demarcadas como ZEIS devem, preferencialmente, 
estar em área urbana, ser próxima ao núcleo a ser assentado, ter preço compatível com 
habitação de interesse social e/ou ser área de grandes devedores de tributos. 
(DELIBERAÇÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE) 

Consulta 4: As áreas demarcadas como ZEIS devem ter usos complementares, como 
comércio e mistura de faixas de renda a serem atendidas para evitar a formação de “guetos”. 
(DELIBERAÇÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE) 

Consulta 5: Realizar estudo para melhorar aproveitamento de áreas (DELIBERAÇÃO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE) 

Consulta 6: Estratégia de disponibilização de áreas a partir da adoção de instrumentos 
urbanísticos na revisão do Plano Diretor (DELIBERAÇÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE) 

Pactuado isto, a Secretária fechou a sessão informando a agenda da próxima atividade: 3º 
Fórum de Debate Temático que ocorrerá dia 16 de dezembro de  2010. 

 

 


