
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Leste 
Município: São Paulo 
 
 
Nome/Entidade: COMUSAM - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo 
Cidade: São Paulo       Sub-região: Leste 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(  ) Princípios          (  ) Diretrizes          ( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(  ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             (  ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(  )  A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial            (X)  B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  )  C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos          (  )   D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  )   E: Temas Relevantes 
 
Contribuição: 
 
• Prestar assessoria jurídica para apoiar os processos de regularização fundiária de imóveis em área rural, 
observando a interface da preservação ambientai com questões fundiárias. 
• Implantação de um Programa de Aquisição de Alimentos gerido e financiado com recursos do tesouro 
municipal, para a garantia de alimentos in natura para a população em vulnerabilidade econômica. 
• Elaborar o plano metropolitano de habitação integrado (PMHI) e articulado aos planos metropolitanos de 
gestão de recursos hídricos, saneamento e de gestão e redução de riscos. 
• Demarcação de ZEIS pelos municípios participantes da RMSP (áreas vazias, áreas centrais, áreas com 
infraestrutura urbana, áreas com finalidade de regularização urbanística e fundiária e áreas ambientalmente 
sensíveis). 
• Constituição de um banco de terras para habitação de interesse social associado aos projetos de 
desenvolvimento econômico e urbano, previamente à intervenção. 
• Desapropriação de APRM'S de SP para criação de Reservas de Desenvolvimento Sustentável (tipo de unidade 
de conservação de uso sustentável, diferente do tipo "parque") com fundos de PSA; 
• Sistema integrado de monitoramento e fiscalização das áreas de mananciais. 
• Uniformização dos prazos e procedimentos jurídicos de registro de imóveis junto aos cartórios. 
__________________________________________________________________________________________ 
OBS: A contribuição 282 refere-se aos itens do tema Habitação do anexo. 
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