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41 mil novas moradias

E
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m 2016, a Política Habitacional do Estado de
São Paulo, Morar Bem, Viver Melhor, entregou
41.216 moradias para famílias paulistas de baixa renda, beneficiando 164 mil pessoas. Isso
representa um aumento de 40% em relação a 2015,
que teve 29.396 novas habitações de interesse social.
As unidades habitacionais de 2016 receberam um investimento de R$ 1,4 bilhão.
A região metropolitana de São Paulo está
entre as que mais receberam novas moradias no
ano passado, com 9.995 unidades, um crescimento
de 197% em relação a 2015. Com 4.393 habitações
de interesse social em 2016, a região de Sorocaba
também registrou aumento expressivo em relação
ao ano anterior, com 220%. A região de São José
dos Campos foi mais uma com crescimento nas entregas de moradias no ano passado, com 3.397 unidades, que representam 33% de moradias a mais
que em 2015.
As novas moradias foram viabilizadas por
meio da CDHU – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano, com 7.327 unidades, e a Casa
Paulista, com 33.763 habitações de interesse social.
Esta última é uma parceria com o Governo Federal e
investe até R$ 20 mil, a fundo perdido, por moradia
para viabilizar o Minha Casa Minha, Vida em São Paulo, pois o programa federal estabelece teto de gastos
que inviabilizam a construção no Estado, onde os
terrenos e a mão-de-obra são mais caros.
Além disso, foram entregues no último mês
de dezembro as primeiras 126 moradias da PPP –
Parceria Público-Privada da Habitação do Centro da
Capital, que prevê a construção de 3.683 unidades
habitacionais na cidade de São Paulo.
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“Mesmo com este período de crise,
conseguimos manter os investimentos para
levar moradia a famílias que mais precisam.
O sonho da família é a casa própria. Vamos
continuar com esse empenho em 2017 e já
temos 85,4 mil moradias em construção em
todo o Estado. Além disso, temos um aporte
financeiro de R$ 36,9 milhões para viabilizar
1.488 moradias na Capital. Isso acontece
porque São Paulo é o único Estado que
investe 1% da sua arrecadação de ICMS em
habitações de interesse social”, diz o secretário
estadual da Habitação, Rodrigo Garcia.

”
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Sorteios distribuem
4,1 mil moradias
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m 2016, a Secretaria da Habitação sorteou
4.122 moradias no Estado de São Paulo, beneficiando famílias de 37 municípios. São
moradias viabilizadas por meio da CDHU
– Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano, braço operacional da Secretaria da Habitação. São empreendimentos de qualidade que
irão trazer dignidade para seus futuros moradores.
Dentro desta distribuição, também foram
atendidas as reservas determinadas pela legislação estadual vigente: 5% para idosos; 7% para
pessoas com deficiência; 4% para policiais civis e
militares e agentes de segurança e escolta penitenciária.
“Os sorteios são transparentes e dão chance para todos. Nós contemplamos deficientes,
idosos, agentes públicos, pessoas que moram
sozinhas e famílias que se encontram em área de
risco. Isso é possível porque temos uma política
habitacional séria e somos os únicos no País que
investimos 1% do ICMS em habitação”, afirmou o
secretário Rodrigo Garcia.
As moradias sorteados são construídas em
bairros que incorporam as melhorias estabelecidas como diretriz de qualidade da Secretaria de
Estado da Habitação e foram entregues com infraestrutura completa, pavimentação, paisagismo,
redes de água, esgoto e elétrica, sistema de drenagem e iluminação pública. As casas têm sistema
hidráulico preparado para receber aquecedores
solares para água do chuveiro.
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Fique em Dia com a sua casa

A
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Secretaria da Habitação, por meio da CDHU,
em parceria com o CEJUSC – Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em 2016, realizou 135 eventos de conciliação com
mutuários com prestações em atraso. Foram 1.365
acordos homologados e R$ 11.025.884,76 repactuados. O objeto foi fazer com que o mutuário regularizasse o seu débito e não perdesse o seu maior bem
que é a casa própria.
Ao longo do ano, foi realizada ainda uma
série de ações, em todo o Estado, como o Mutirão
de Regularização. Nele, os mutuários puderam re-

negociar suas prestações em atraso em condições
especiais. Cada caso foi analisado individualmente,
procurando oferecer a melhor solução para proteger
a casa da família.
Além dos mutirões, a Secretaria promoveu
também uma campanha de final de ano para ajudar quem estava em débito, “Fique em Dia com a
sua Casa”. A campanha possibilitou que mais 16.920
famílias pudessem regularizar seus débitos e garantir seu patrimônio. Desse total, 6.613 quitaram suas
dívidas e 10.307 renegociaram seus contratos. Com
esses acordos, mais de R$ 9 milhões entraram nos cofres da CDHU e R$ 37,5 milhões foram repactuados.

Casas da CDHU
vão gerar energia solar

U

m projeto-piloto conjunto das secretarias
estaduais da Habitação e de Energia e Mineração vai instalar sistemas de geração de
energia solar em conjuntos habitacionais da
CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
Na primeira fase, vão ser instalados, sem custo para os moradores, sistemas de placas fotovoltaicas em 14 unidades habitacionais de um conjunto
habitacional em Pontes Gestal e em mais oito moradias de um conjunto habitacional em Elisiário, ambos
na região de São José do Rio Preto. Outros projetos
semelhantes serão desenvolvidos para 93 moradias
em São José dos Campos e 104 unidades na cidade
de São Paulo.
Na segunda fase, os custos serão incorporados ao valor do empreendimento, de forma que estes sejam menores que o atual e que isto impacte da
menor maneira possível no preço final da habitação.
O preço total do imóvel tem de ser mantido dentro
dos padrões dos programas da CDHU.
A estimativa é de economia de até 80% nos
custos de geração de energia de cada família. A
CDHU já tem a experiência da economia gerada com
a instalação de aquecedores solares nos conjuntos
habitacionais. O uso desses equipamentos nas moradias habitacionais gerou uma redução de energia de
12,7 MHW/mês, o que equivale ao consumo mensal
de uma cidade de 311 mil habitantes, como Presidente Prudente.
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Morar Bem, Viver Melhor
113 cidades
receberam obras
de Melhorias Urbanas
O Morar Bem, Viver Melhor investiu neste
ano mais de R$ 7 milhões em obras de melhorias urbanas, que beneficiaram 165 mil pessoas em conjuntos habitacionais em 113 cidades de todo o Estado.
São mais de 9 mil metros em redes de esgoto, galerias, drenagem e iluminação pública, e 567 mil m²
de quadras de esporte, praças, áreas de lazer, centros
comunitários e de convivência, recapeamento, pavimentação, calçadas, sarjetas e muros de arrimo.

E
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m 29 de junho de 2016, o Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual
da Habitação, lançou a marca Morar Bem, Viver Melhor, que passou a reunir todas as ações
da Política Habitacional Estadual.
Assim, hoje, a Casa Paulista, a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
a PPP – Parceria Público-Privada são braços operacionais da Secretaria da Habitação do Estado e estão
sob a bandeira do Morar Bem, Viver Melhor.
Entre as ações e investimentos em Habitação do Governo do Estado, estão infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade
das construções e equipamentos, cuidados com o
meio ambiente e qualidade de vida para as famílias
atendidas.

R$ 7 milhões

em obras de melhorias urbanas

165 mil

pessoas beneficiadas

113

cidades abrangidas

PEM
Essas intervenções foram viabilizadas
por meio do PEM – Programa Especial de Melhorias, da Secretaria de Estado da Habitação, e
representam o pagamento de parcelas firmadas
por meio de convênios com os municípios.
A iniciativa oferece melhores condições
de vida à população de baixa renda, moradora
em bairros degradados ou conjuntos habitacionais de habitações de interesse social. O PEM,
criado em 2009, promove a implantação de infraestrutura, equipamentos coletivos, melhorias
habitacionais por meio de reforma e ampliações,
estímulo à implantação de serviços públicos e
ações de inclusão social.

Convênio de moradias com os
municípios beneficia 90 mil pessoas

O

governador Geraldo Alckmin e o secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, assinaram dia 29 de
junho, no Palácio dos Bandeirantes,
convênio para a construção de 24.683 novas
unidades habitacionais. As moradias sociais,
que beneficiarão mais de 90 mil pessoas, serão
distribuídas em 229 empreendimentos.
O ato representou a expectativa de um
investimento de R$ 2,5 bilhões, por meio da Secretaria da Habitação, em 198 municípios paulistas.
É um duplo benefício para a população.
Primeiro, moradia. Casa para quem precisa sair
do aluguel. Segundo, é o emprego. A construção civil gera muitos empregos. Para cada R$
1 milhão investido, são 14,5 empregos diretos,
fora os indiretos.
Os conjuntos habitacionais serão viabilizados pelo Estado. As prefeituras doam os
terrenos e a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, vinculada à
Secretaria da Habitação, fica responsável pela
execução dos empreendimentos.
Cada município terá a sua tipologia de
moradia de acordo com as especificações da
população e do terreno indicado. Serão viabilizadas casas térreas, casas sobrepostas, apartamentos e também moradias para os programas
indígenas e quilombola.

24,6 mil

novas moradias

90 mil pessoas
beneficiadas

R$ 2,5 bi
em investimento

229

empreendimentos

198 municípios
atendidos
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PPP da Habitação entrega
as primeiras moradias

N
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o final de 2016, o governador Geraldo Alckmin e o secretário estadual da Habitação,
Rodrigo Garcia, entregaram 126 moradias
populares na rua São Caetano, na região
central da Capital. São os primeiros apartamentos
entregues por meio da PPP – Parceria Público-Privada da Habitação do Centro da Capital. Os apartamentos foram construídos em 11 meses, tempo
recorde no setor de construção de moradia popular.
Esta PPP prevê a construção de 3.683 mora-

dias no Centro de São Paulo, com 2.260 habitações
de interesse social, voltadas para famílias com renda
de um a cinco salários mínimos e com financiamento
subsidiado pelo Governo do Estado, e outras 1.423
habitações de mercado popular, direcionadas a famílias que recebem entre seis e dez pisos salariais,
sem financiamento subsidiado.
As obras da PPP da Habitação do Centro
estão sendo realizadas pela empresa Canopus Holding S.A. Os investimentos da iniciativa privada em

habitação, serviços e obras urbanas serão de R$ 919
milhões. A participação do Estado será de R$ 465 milhões, divididos ao longo de 20 anos. A contrapartida
máxima anual é de R$ 83 milhões.
Também estão em obras 91 apartamentos
em um terreno entre a rua Helvetia e alameda Glete e
1.202 unidades no terreno da antiga rodoviária, na Luz.
Outras unidades da PPP da Habitação do Centro serão
construídas na antiga Usina de Asfalto da Barra Funda,
cujo terreno será doado pela administração municipal.

São Paulo é pioneiro em PPP Habitacional

“

O modelo de Parcerias Público-Privadas ou PPPs nasceu na Inglaterra nos anos 1970 como uma ideia
de colaboração entre o Estado e a iniciativa privada para desenvolver obras e sistemas de gestão pública por
meio de financiamento particular.
No Brasil, a lei que estabeleceu e rege esse tipo de parceria é a Lei Federal 11.074, firmada em 30 de
dezembro de 2004. Em setembro de 2015, a iniciativa do Governo de São Paulo tornou-se a primeira do País
na área habitacional de interesse social.

“Além de estimular a participação da iniciativa
privada em projetos que anteriormente eram
tocados apenas pelos governos, a PPP pode
expandir seus objetivos. No caso de São
Paulo, prevê a requalificação urbana com
inclusão social e também a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, já que
poderão morar perto do local de trabalho
e em regiões com grande oferta de
infraestrutura, transporte e equipamentos
urbanos”, Rodrigo Garcia

”

São Paulo tem hoje
três PPPs:

1
2
3

a do Centro da capital paulista (já contratada, com obras
entregues e em execução)
a do Centro Expandido

e a primeira da Região Metropolitana, que envolve os
municípios de Guarulhos,
Itaquaquecetuba e Arujá, conhecida como a PPP Nova
Cidade Albor
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Complexo Júlio Prestes associa moradia,
cultura e lazer no coração de São Paulo
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N

este início de 2017, por meio da PPP da Habitação, foi dado início à construção do Complexo Júlio Prestes, um condomínio habitacional
com 1.202 apartamentos, na região da Luz,
Centro de São Paulo, cujo objetivo, segundo o governador Geraldo Alckmin, é “trazer as pessoas de volta para
morar no Centro e aproximar o trabalho da moradia”.

O que é uma
PPP?

O Complexo Júlio Prestes, que faz parte da
PPP do Centro, será construído na região da Nova Luz,
entre a praça Júlio Prestes e a alameda Barão de Paranapiacaba, em área de 18 mil metros quadrados onde
estava localizada a antiga Estação Rodoviária de São
Paulo.
“Além dos 1.202 apartamentos, vai ter a sede

própria da escola de música Tom Jobim, hoje com
1.300 alunos, e creche com 13 salas. A rua Santa Ifigênia continuará aqui e terá um boulevard, mais de 200
árvores serão plantadas, na parte debaixo mais 60 lojas, enfim, um projeto urbanístico e arquitetônico muito bonito, para revitalizar e trazer as pessoas para morar no Centro Expandido de São Paulo”, disse Alckmin.

P

arceria do setor público com a iniciativa privada, para ampliar a oferta de habitação social e intervir
em favelas, cortiços e áreas degradadas ou de risco, nas regiões metropolitanas. Atua em articulação
entre os setores público e privado. Busca alcançar e ampliar a oferta de moradias, mediante a aplicação
de soluções criativas que proporcionem melhoria e o aperfeiçoamento da infraestrutura e da mobilidade urbana, o acesso aos equipamentos públicos e a ampliação da oferta do comércio e serviços. A PPP da
Habitação ganhou visibilidade internacional e foi apresentada, em março de 2016, no encontro Latin America
Housing Working Group, em Washington DC, Estados Unidos, e, em setembro, no 3º Fórum de Urbanização
dos BRICS, em Visakhapatnam, Índia.
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Reurbanização do Centro Expandido

A
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IBCC - Instituto Brasileiro
de Controle do Câncer
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PPP do Centro Expandido da cidade de São
Paulo prevê a construção de mais 7 mil unidades habitacionais. São 4.900 habitações
de interesse social, ou seja, para famílias
com renda mensal de até cinco salários, e 2.100 de
mercado popular, destinadas a famílias com renda
mensal a partir de cinco salários.
Com a disponibilização de áreas da CPTM
– Companhia Paulista de Trens Metropolitanose do
Metrô, o Lote 2 da PPP do Centro Expandido vai da
estação Brás do Metrô até a estação Belém, no eixo
da Radial Leste, importante via de acesso à Zona Leste
de São Paulo. As moradias serão construídas sobre as
estações do Metrô e em áreas ociosas do terreno. No
Brás, também será utilizada a área da CPTM. Serão utilizadas lajes sobre as áreas operacionais e trilhos.
A Secretaria de Estado da Habitação está preparando o edital para uma concorrência internacional
para construtoras interessadas na concessão. A audiência pública foi realizada em 23 de fevereiro de 2016.
Para o secretário Rodrigo Garcia, uma das motivações para a construção, seguindo o modelo das PPPs,
que foca principalmente o Centro da cidade, é a redução dos custos do processo de expansão da mancha
urbana, fator apontado por um estudo feito em 2008
pela Secretaria de Economia e Planejamento e pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação do Estado.
O estudo sugere que “o Centro da cidade seja alvo de
uma política pública articulada. A implementação de
programas habitacionais nas áreas centrais contribui
para democratizar o acesso à cidade, otimizando o uso
de infraestrutura e serviços públicos já instalados”.
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Viaduto Guadalajara
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azenda Albor terá a primeira PPP habitacional
do Estado de São Paulo para a Região Metropolitana. Prevê a construção de 13.100 moradias, sendo 10.400 de interesse social, na área
da antiga fazenda Albor, área de propriedade da
CDHU, localizada entre os municípios de Guarulhos,
Itaquaquecetuba e Arujá.
Das 13.100 unidades, 10,4 mil serão unidades
habitacionais para famílias com renda mensal de até
cinco salários, e 2,7 mil o para o mercado popular,
destinadas a famílias com renda mensal a partir de
cinco salários. O investimento privado previsto é de
cerca de R$ 1,8 bilhão.
A audiência pública desta PPP foi realizada
em março de 2016. No dia 30 de agosto, foi publicado edital para consulta pública e sugestões ao texto
final, que ficou disponível até 14 de outubro. No momento, são analisadas as necessidades de ajustes no
edital, que deverá ser publicado no início de 2017.
No total, 11 empresas se inscreveram e oito
foram habilitadas. Ao final, dois consórcios tiveram
seus estudos e projetos aprovados: MRV Engenharia
e Participações S.A. / Andrade Gutierrez e Construtoras Tenda e Alphaville Urbanismo S.A.
Assim como a PPP do Centro de São Paulo, a
ideia é que o projeto incentive o uso misto do terreno, combinando moradias com espaços comerciais,
serviços, equipamentos públicos – como escolas,
postos de saúde e centros comunitários – e, neste
caso, até mesmo áreas de indústria leve e galpões,
aproveitando a proximidade com o Aeroporto de
Cumbica.

da Rodovia Ayrton Senna
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Regularização fundiária cresce 126%
por meio do Cidade Legal

O

16

programa de Regularização Fundiária Cidade Legal, da Secretaria de Estado da Habitação, permitiu que 20.336 famílias paulistas
regularizassem os seus imóveis em 2016.
Isso representa um crescimento de 126% em relação
ao ano anterior, que teve 8.982 famílias atendidas pela
iniciativa, que atua em parceria com as prefeituras ao
dar suporte técnico para parcelamento do solo e de
núcleos habitacionais.
No total, 165 núcleos – grupos de moradias
irregulares – foram alvo de buscas documentais, análise e diagnóstico da sua situação para a elaboração de
um plano de regularização. A última etapa foi a emissão das DCUAs – Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental para cada núcleo, que possibilita
que as prefeituras registrem os loteamentos.
Com a legalização dos loteamentos, os imóveis podem ser regularizados e averbados, e o morador consegue registrar seus documentos de posse ou
propriedade em matrículas individuais. Desta forma,
torna-se de fato o proprietário da moradia, o que lhe
garante acesso ao mercado formal de crédito, podendo até comercializar sua casa ou transferi-la para seus
herdeiros, entre outros benefícios.
Desde 2009, o Programa Cidade Legal tem o
objetivo de acelerar e desburocratizar o processo de regularização e averbação de unidades habitacionais. Ao
todo, são 470 municípios conveniados ao programa no
Estado, com 8.689 núcleos inscritos. O programa já possibilitou a titulação de 188.965 imóveis regularizados, o
que gerou benefício a mais de 756 mil pessoas.

20.336

famílias paulistas têm seus
imóveis regularizados

Feirão Morar Bem, Viver Melhor
oferece 7,5 mil imóveis para os servidores

O

1º Feirão Morar Bem, Viver Melhor, que
aconteceu nos dias 5 e 6 de novembro de
2016, no Ginásio do Ibirapuera, recebeu mais
de 20 mil visitantes. Foram ofertados 7,5 mil
imóveis para servidores estaduais e beneficiários do
Auxílio-moradia da CDHU – Companhia de Desenvol-

vimento Habitacional e Urbano poderem comprar com
Cheque-Moradia, subsídio do Governo do Estado de
até R$ 40 mil. Ao todo, foram emitidos 851 Cheques-moradia, o equivalente a R$ 20 milhões em subsídios.
O Governo do Estado havia disponibilizado
um total de R$ 56 milhões em recursos para investir

em subsídio.
O Feirão Morar Bem, Viver Melhor foi aberto
a toda a população interessada na aquisição da casa
própria, mas apenas esses dois públicos puderam receber o subsídio estadual a fundo perdido. No total,
foram ofertadas 10 mil unidades habitacionais.

R$ 40mil
valor máximo do
Cheque-moradia

R$milhões
20
em subsídios

R$milhões
56
em investimento do
Governo do Estado

851

famílias receberam
o Cheque-moradia

Cheque-moradia
Para o evento, o Governo do Estado lançou
o Cheque-moradia. O valor dos cheques variavam
de R$ 5 mil a R$ 40 mil, de acordo com a renda
mensal das famílias e a região do Estado em que
estava localizado o imóvel.
O subsídio foi voltado para funcionários públicos estaduais, ativos e inativos, dos poderes Exe-

cutivo, Legislativo ou Judiciário, com renda familiar
bruta de até R$ 5.280, e beneficiários do Auxílio-moradia, que recebiam até R$ 400 por mês. O interessado
não podia ser proprietário de imóvel residencial ou ter
recebido atendimento habitacional anterior.
O valor máximo das moradias também foi de
acordo com a região estadual e variava de R$ 90 mil

em cidades com menos de 20 mil habitantes até
R$ 200 mil na Capital.
O evento foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Habitação, em parceria
com Secovi-SP – Sindicato da Habitação, SindusCon-SP – Sindicato da Construção e Abrainc – Associação
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias.
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Terrenos subsidiados
para 10 mil famílias

E

m 2016, foi lançado o Programa de Lotes pela
Secretaria da Habitação com apoio da CDHU
para certificação de lotes inseridos em loteamentos privados registrados, localizados em
municípios do Estado de São Paulo para oferta a população beneficiária a ser selecionada.
Os lotes que obtiverem a certificação tratada no edital poderão ser adquiridos, diretamente
pelos beneficiários selecionados pelo programa,
por meio de financiamento subsidiado com recursos financeiros do Estado de São Paulo, provenientes do FPHIS – Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social. A meta do programa é de 12.200 lotes.

10,7mil
lotes
inscritos

41

municípios
participantes
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O edital foi publicado no dia 1º de setembro e ficou disponível para credenciamento pelas empresas loteadoras até 30 de novembro. Ao
todo foram inscritos 55 loteamentos de 41 municípios, que somam 10,7 mil lotes. O Governo do
Estado separou R$ 366 milhões do seu orçamento de 2017 para investir no Programa de Lotes
Os lotes terão valor entre R$ 25 mil e R$
35 mil, com no mínimo 125 m² de área e frente
mínima de 5 metros. Os municípios participantes
terão de oferecer incentivos fiscais para a implantação do empreendimento e agilizar os licenciamentos.

55

loteamentos
inscritos

R$ milhões
366

de investimento no
Programa de Lotes

O subsídio será de 90% do valor dos terrenos
para as famílias com renda de um salário mínimo (R$
880). Para as famílias com renda de cinco salários mínimos (R$ 4,4 mil), o subsídio será de 10%. O restante
do valor dos lotes será financiado pela Secretaria de
Habitação, com prazo de até sete anos.
Desta forma, os beneficiados, que não podem ter sido atendidos anteriormente em outro
programa habitacional, poderão construir suas casas
com recursos próprios ou com financiamento. A Secretaria da Habitação também vai oferecer plantas
de diversos tamanhos de moradias, além da lista de
materiais necessários para a construção.

Moradia para
quem mais precisa
Rodrigo Garcia
Secretário de Estado da Habitação
A política habitacional do Governo do Estado de São Paulo tem seu início e
sua consolidação com a CDHU que, nos últimos 50 anos , manteve como linha mestra o atendimento à população de menor renda e mais vulnerável dos municípios
paulistas. O desafio da outrora Cecap e hoje CDHU sempre foi o de suprir o déficit
habitacional e as necessidades habitacionais com aplicação racional e eficaz dos
recursos disponíveis.
As diferentes linhas de ação e formas de produção desenvolvidas pela
CDHU não só vêm garantindo melhores condições de moradias, mas também promovendo o desenvolvimento econômico e social nas comunidades carentes e nos
municípios. Várias regiões e bairros ganharam vida e se desenvolveram no entorno
de conjuntos habitacionais da Companhia.
Desde 1983, a CDHU é um braço operacional da Secretaria da Habitação
e representa um patrimônio de peso para a Pasta. Foi depois disso que o governo
estadual instituiu a destinação de 1% do ICMS para a construção de moradias e os
projetos de urbanização, bem como a política de subsídios. Diante das dificuldades com falta de recursos do Sistema Nacional de Habitação, a medida inovadora
tornou-se um marco na Política Habitacional do Estado e possibilitou ampliar em
escala de massa o seu atendimento.
No trajeto percorrido para enfrentar os problemas habitacionais, dos primeiros empreendimentos até os dias de hoje, os municípios são fortes parceiros e
contribuíram com a doação de terrenos, trabalho social e, em muitos empreendimentos, com a administração das obras. Um relevante papel também tem sido a
integração das ações a outras políticas públicas. Seja no atendimento específico a
idosos, a pessoas com deficiência e a comunidades quilombolas e indígenas. Seja
também no apoio a importantes intervenções governamentais em setores como
mobilidade e saneamento.
Com pioneirismo e inovação, a CDHU tornou-se referência no Brasil e em outros países. A missão ainda não está cumprida. Para agilizar a produção de moradias,
a Secretaria da Habitação ampliou sua forma de atuação. Em 29 de junho de 2016,
lançou a marca “Morar Bem, Viver Melhor”, que passou a reunir todas as ações da Política Habitacional Estadual. Assim, hoje, a Casa Paulista, a CDHU e a PPP – Parceria
Público-Privada são braços operacionais da Secretaria da Habitação do Estado e estão
sob a bandeira do Morar Bem, Viver Melhor. Com isso, em 2016, o Governo do Estado
entregou 40.740 unidades habitacionais para as famílias paulistas que mais precisam.

Compromisso
em atender
Marcos Penido
Diretor-presidente da CDHU
A CDHU é o maior agente promotor de moradias populares do País. A
Companhia tem uma história de prestação de serviços exemplar na política de
habitação social, marcada pelo compromisso em atender a população de baixa
renda e pela qualidade arquitetônica e urbanística dos seus projetos.
Desde a sua criação, a CDHU mostrou uma grande preocupação com o
conforto e a segurança dos moradores de seus conjuntos habitacionais. Procurou
criar, ao longo dos anos, parâmetros de qualidade e metodologia de trabalho para
entregar moradias que propiciassem o bem-estar e a valorização da população
atendida.
Da entrega do primeiro conjunto de 20 casas no município de Paulo de
Faria até hoje, muitas coisas mudaram. Novas conjunturas políticas, socioeconômicas, novas tecnologias na construção civil, novos anseios e necessidades da população. Nesse percurso, a CDHU optou por investir de forma constante no aprimoramento de seus produtos e inovar em soluções habitacionais para enfrentar
o desafio de atender as diferentes realidades dos municípios paulistas. Da construção de pequenos conjuntos, passou à produção em grande escala e ao atual
padrão construtivo, com projetos sustentáveis e a adoção do Desenho Universal.
Em todos esses anos, o cuidado com a qualidade da moradia sempre começa com a escolha dos terrenos para que os conjuntos habitacionais estejam
integrados à malha urbana e para que a população possa usufruir de infraestrutura
adequada. Os projetos levam em consideração a implantação de áreas de lazer e
equipamentos públicos. A preocupação também vai além da construção do imóvel, com o trabalho social desenvolvido com as famílias antes e após a entrega das
chaves.
Não podemos deixar de lembrar ainda dos projetos de urbanização desenvolvidos nos últimos anos, com implantação de infraestrutura urbana, e do reassentamento de moradores de áreas de risco, núcleos precários e cortiços. Além
de melhorar as condições de vida das pessoas, as ações contribuem com requalificação urbana e recuperação ambiental de bairros e municípios.
São 50 anos. Mais de 500 mil moradias entregues que acolhem uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Hoje, temos uma carteira com 326 mil
contratos ativos, sendo que 90,5% dos mutuários têm renda familiar de até três
salários mínimos. Os números impressionam e a CDHU continua trabalhando para
proporcionar melhores condições de vida à população carente do Estado.
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