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RESUMO 

 

Este trabalho discute a relação das políticas públicas urbanas a partir da elaboração do 

plano diretor com a construção dos conjuntos habitacionais de interesse social, verificando 

em que medida as políticas urbanas organizam uma cidade mais equitativa. O estudo foi 

realizado no Município de Presidente Prudente – SP, pois esse possui Plano Diretor desde 

1969 e foram construídos conjuntos habitacionais desde o período do Banco Nacional de 

Habitação (1964-1986) como também do atual Programa Minha Casa Minha Vida do 

governo federal. Além do Plano Diretor, o município também elaborou o Plano Municipal 

de Habitação de Interesse Social (2012-2014). Busca-se compreender os referidos planos 

com a expansão urbana e o papel do poder público na escolha das áreas para a implantação 

dos conjuntos habitaicionais. 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa analisa a produção do espaço urbano, por meio do estudo das Políticas 

Públicas Urbanas e como se efetiva o processo de espacialização dessas políticas. 

Pretende-se verificar a relação dos Planos Diretores com a produção formal da habitação 

de interesse social, a partir do estudo de caso do município de Presidente Prudente-SP. 

Para tal, foram analisadas nos Planos Diretores da cidade, as áreas destinadas à habitação e 

se de fato tais áreas correspondem às áreas de implantação dos Conjuntos Habitacionais. 

Esse estudo foi dividido em dois períodos, o primeiro corresponde à análise dos Conjuntos 

Habitacionais e sua implantação até 1986 – fechamento do Banco Nacional de Habitação, e 

de 1987 até os dias atuais. Procurou-se analisar a eficácia dos instrumentos urbanísticos 

sobre a produção habitacional na cidade. 

 

Considerando que o Município de Presidente Prudente possui Plano Diretor desde a década 

de 70, sendo a sua última versão de 2008/2009, como também Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, aprovado em 2014; estudou-se os planos para verificar a 

compatibilidade entres eles. 

 

A pesquisa procurou discutir sobre o papel dos conjuntos habitacionais na expansão da 

malha urbana. São vetores do crescimento horizontal das cidades? Valorizam os vazios 

urbanos entre as periferias e o centro? Após 1987 foi possível verificar a construção 

conjuntos habitacionais de interesse social expandindo a extensão da malha urbana, sem 

discutir os custos sociais e as implicações de implantar os serviços urbanos nessas áreas, 

bem como, uma ausência de discussão sobre a mobilidade urbana. Destaca-se a atuação 

por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, o qual tem reproduzido muitas críticas 



realizadas aos conjuntos habitacionais construídos no período do Banco Nacional de 

Habitação, ou seja, padronizados, repetitivos, sem qualidade arquitetônica e urbana. 

 

Por meio da pesquisa, conclui-se que a escolha da locação dos Conjuntos Habitacionais 

está intrinsecamente ligada à expansão da malha urbana e às diretrizes estabelecidas nas 

políticas públicas urbanas. Entretanto, essa expansão não significa necessariamente um 

crescimento e desenvolvimento da cidade, pelo contrário, pode levar à fragmentação da 

mesma e formação de arquipélagos cada qual com sua característica e sem integração entre 

eles. 

Villaça (2005) apresenta a idealização do Plano Diretor como instrumento de planejamento 

para resolução de problemas urbanos e algumas vezes até social, questionando como se, 

somente a sua existência, garantisse o empenho e os esforços públicos para se ter cidades 

mais justas, seguras, com serviços urbanos, infraestrutura urbana, acesso à terra, etc.  

Os investimentos públicos financeiros realizados nas cidades por meio das políticas 

públicas, resultado mais das ações pontuais dos políticos do que diretrizes urbanas e a falta 

de compromisso desses mesmos políticos com um processo contínuo de planejamento faz 

com que Villaça atribua a sua descrença nesse instrumento, como organizador dos 

interesses coletivos. Mesmo porque os interesses coletivos são distintos e na maioria das 

vezes representam interesses de grupos e não da coletividade. Passados 10 anos das 

considerações de Villaça e, considerando que os Planos Diretores foram realizados, 

inclusive, porque eram obrigatórios caso os governos municipais pleiteassem recursos 

federais, questiona-se qual tem sido o papel dos instrumentos urbanísticos e para que e 

quem servem de fato. 

 

A história demonstra que o Direito à Cidade significa ter moradia com dignidade, isto é, 

infraestrutura urbana, serviços urbanos, mobilidade e lazer. Infelizmente, os gestores 

públicos quando conseguem recursos financeiros para dar suporte ao financiamento de 

habitações para as faixas de menor renda, negligenciam os aspectos qualitativos e acabam 

se rendendo ao mercado imobiliário. Com o resultado da pesquisa, pretendeu-se discutir a 

relação entre Cidade e Habitação a partir das Políticas Públicas Urbanas. 

 

Sobre a produção do espaço urbano encontra-se na Constituição de 1998, em seu artigo 

182, sobre a Política Urbana, a valorização do desenvolvimento urbano como um elemento 

necessário para se estruturar uma cidade para todos. Esse desenvolvimento deve ser 

executado pelo poder público municipal e “... tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.” 

(Constituição, 1988)  

 

O ordenamento deve estar fixado por meio de leis, sendo o Plano Diretor, aprovado pela 

Câmara Municipal, o principal instrumento para estabelecer a política de desenvolvimento 

urbano e de expansão das cidades. Estabelece ainda a obrigatoriedade para os municípios 

com mais de vinte mil habitantes e a garantia que a propriedade urbana deve cumprir sua 

função social, desde que estabelecida nos respectivos planos diretores.  

 

O Estatuto da Cidade, Lei n 10.257 de 10 de julho de 2001, vem regulamentar os direitos 

da Constituição, estabelece diretrizes para as desapropriações e para garantir o devido 

aproveitamento das terras urbanas, através de parcelamentos e estabelecimento de 

impostos progressivo no tempo sobre a propriedade predial e territorial, entre outros 

instrumentos que visam o cumprimento da função social da cidade. 



Em 2003, paralelo a criação de leis sobre as questões urbanas, houve a criação do 

Ministério das Cidades1, com o objetivo de buscar inovações nas políticas urbanas por 

meio de uma política nacional de desenvolvimento urbano que levasse em conta 

municípios e estados, além da própria federação e trabalhasse, sobretudo, com 

instrumentos que garantissem a participação da sociedade, com vistas a diminuição da 

desigualdade social e a sustentabilidade ambiental.  

 

Para a gestão das Políticas Públicas Urbanas foi institucionalizado a execução de Plano 

Diretor Participativo no qual devem constar as Diretrizes Gerais para as Políticas Urbanas 

e, consequentemente, para o ordenamento do Território. Nesse sentido, estudos, 

levantamentos, análises, diagnósticos urbanos devem subsidiar o Planejamento do 

Município. A partir da instituição de uma Lei, o Plano Diretor passa a ser a ferramenta 

onde devem constar as regras para a ocupação e gestão dos espaços, definindo parâmetros 

urbanos, instrumentos e quais as ações previstas para executá-los, dentro do orçamento do 

Município, estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou mais especificamente, 

pelos Planos Plurianuais que são elaborados. 

 

A participação e mobilização da população na elaboração do Plano Diretor passou a ser 

item obrigatório e está inserido na dimensão política, possibilitando, em tese, que as 

pessoas se manifestem sobre a regulamentação do espaço urbano. Formas de participação 

da população envolvem conferências, audiências públicas, capacitação e formação de 

lideranças, ou mesmo, por meio dos Conselhos Municipais. Item, aliás, obrigatório na 

elaboração do Plano Diretor Participativo. Outra característica seria a criação dos Fundos 

Municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Interesse Social, por exemplo, 

difíceis de serem implementados pois dividem e demarcam a utilização dos recursos 

financeiros do município para ações específicas de urbanização.  

 

Nota-se que na tentativa de combater a desigualdade socioespacial, o Ministério das 

Cidades no quesito de habitação popular compreende que o acesso a terra é um fator 

determinante no sucesso das políticas habitacionais, visto que o preço da terra, estipulado 

pela especulação imobiliária, condiciona a localização dos empreendimentos populares, 

muitas vezes, não garantindo o direito à cidade. Porém, mesmo sabendo disso, a 

responsabilidade de determinar se tal lote/área está cumprindo a função social da 

propriedade é dos municípios, o que deixa à margem dos interesses políticos e econômicos. 

 

2  POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS – PLANOS DIRETORES E PLANO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM PRESIDENTE 

PRUDENTE 

 

A seguir, apresenta-se os Planos Diretores elaborados para o município de Presidente 

Prudente, destacando as diretrizes para o uso do solo urbano com habitação. 

 

2.1  Plano Diretor de 1969 

 

Em Presidente Prudente foi realizado entre os anos de 1966 a 1968 um trabalho para 

implantação de Distritos Industriais pelo Centro de Pesquisas e Estudo Urbanísticos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (CEPEU-FAU), em 

                                                 

1 Destaca-se a equipe que participou da estrutura do Ministério das Cidades e atuou até 2005, uma equipe estruturada pelo 

conhecimento técnico e político que possuíam, com destaque para Ermínia Maricato e Raquel Rolnik, além do próprio 

Ministro Olívio Dutra, substituído posteriormente, por dois advogados.  



conjunto com a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU). Foi realizado 

um convênio entre a CIBPU, o CEPEU e a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente2. 

Nesse sentido é paradigmático que o estudo para implantação de Distrito Industrial, 

modelo de desenvolvimento econômico e urbano do período, tenha precedido a proposta 

de elaboração do Plano Diretor, também elaborado pelo CEPEU nos anos de 1968/1969. 

 

A proposta metodológica previa reorganização das áreas urbanizadas e as diretrizes de 

crescimento para a expansão urbana. Discute-se essa organização por meio dos aspectos 

macros de funções urbanas e suas inter-relações com áreas para: habitação, comércio, 

serviços, indústrias, espaços abertos. Os sistemas de circulação deveriam ser pensados em 

função da hierarquia das vias. “Assim, uma determinada área pode apresentar isoladamente 

condições muito boas para a implantação das atividades industriais, mas não consistir a 

melhor solução do ponto de vista da organização urbana geral.” (CIBPU-CEPEU 

FAUUSP-PMPP-1968:109,110) 

 

No método de trabalho proposto há a ressalva sobre a necessidade de realizar os 

levantamentos e estudos básicos considerando a inexistência de um Plano Diretor. Os 

levantamentos realizados foram: sistema topográfico, serviços públicos básicos (redes de 

água, esgoto, eletricidade), pavimentação e vias regionais, usos e densidades do solo 

urbano. Para este trabalho levantaram-se as diretrizes para os usos do solo com destaque 

para as áreas habitacionais, pois foram trabalhadas em função de previsão de Densidades 

para o ano de 1980 e a partir delas estabelecidas as Diretrizes da Organização Urbana. 

 

Em ambos os casos, tanto o Projeto do Industrial como o Plano Diretor (1969), previam-se 

diretrizes de crescimento para a expansão urbana e pensava-se na reorganização da cidade 

por meio das suas funções macro e suas áreas, tais como habitação, comércio, serviços, 

indústrias e espaços abertos. Pontualmente, no aspecto da habitação, o levantamento 

realizado para o Projeto do Distrito Industrial revelou que a densidade demográfica das 

áreas foram classificadas em áreas de 160 hab./ha. e áreas de 25hab./ha. 

 

Os estudos realizados pelo Projeto especularam que o crescimento populacional de 

Presidente Prudente para o ano de 1980 seria de mais de 120.000 habitantes, e a densidade 

média passaria a ser de 125 hab./ha.. Observaram também que havia 400 ha. subutilizados 

e portanto, a expansão urbana seria entorno de 960 ha.. Isso demonstra o interesse em 

aproveitar e concentrar as áreas já existentes dotadas de infraestrutura e urbanizadas. A 

proposta de habitação se baseia no degrade de densidades sentido centro-periferia. 

Portanto, foram propostas três faixas fundamentais de densidades diferentes: 

 a mais densa, com 200 hab./ha. localizada nas imediações do futuro centro; 

 a faixa intermediária, de 120 a 150 hab./ha. logo após a mais densa; 

 a faixa de 70 hab./ha.. 

 

O Projeto deixa clara a importância que o pedestre tem na cidade e a relação entre 

comércio e habitação. Por isso, a proposta de um centro linear (Figura 1), para ter a maior 

área de influencia e contato com as áreas habitacionais adjacentes e a tentativa de evitar 

cruzamentos, tendo as áreas mais densas no máximo 400 metros de largura e as 

intermediárias no máximo 800 metros. 

                                                 
2 O Projeto foi coordenado por Ernesto Groth, da CIBPU, e pelo CEPEU e tinha como responsável o 

arquiteto Breno Cyrino Nogueira. Os demais arquitetos que trabalharam neste projeto foram Farid Helou, 

Arnaldo Antônio Martino, Tetsuo Uema e Wilson Edson Jorge. O diretor do CEPEU nesse período era o 

Prof. Lauro Bastos Bircholz. 



 
Fig. 1: Diretrizes da organização urbana. Fonte: CIBPU-CEPEU FAUUSP-PMPP-1968 

 

O Plano Diretor para o Município de Presidente Prudente foi executado por meio de um 

Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, a Associação de 

Engenheiros e Arquitetos da Alta Sorocabana com sede no município e o CEPEU-

FAUUSP3, em função do trabalho anterior realizado pelo próprio CEPEU sobre o Projeto 

do Distrito Industrial.  

O trabalho sobre o Plano Diretor compreendia levantar, analisar e estudar os dados físico-

ambientais, demográficos, econômicos, sociais, políticos, administrativos e jurídicos, 

chegando a um diagnóstico municipal para propor as recomendações urbanísticas. Estas 

resultariam em projetos de lei encaminhados ao Executivo, denominados Lei do Plano 

Diretor e Lei de Zoneamento de Presidente Prudente. Uma vez aprovadas pela Câmara 

Municipal, esta haveria criado as condições para implantação do Plano Diretor e início do 

processo de Planejamento como atividade permanente, estimulando o desenvolvimento do 

                                                 
3 CEPEU: arquitetos Lauro Bastos Birkhelz, Brenno Cyrino Nogueira, Sergio Zaratin, Clóvis Leite Monteiro, 

Gilda Collet, Silva, Maria Cecília Penteado. Alunos da F.A.U.U.S.P. e arquitetos: Alfredo Talaat, Carlos 

Teixeira Sayão, Cláudio Farhat, Marcos Souza Dias, Michail Lieders, Orpheu Zamboni, Roberto Mange. 

Claudette Barriguela Junqueira (geomorfologia), João Teixeira de Almeida Júnior (administração e finanças 

municipais), João Carlos Rodrigues (economia e demografia). Equipe local: Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos: Lauro Laércio Biaggini Hansted, Miguel Rinaldi Silveira e Mário Rosas Pio. O Escritório 

Técnico do Plano Diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal foi coordenado pelo engenheiro 

Itaro Koyanaghi e, posteriormente, pelo arquiteto Tetsuo Uema. 

 



Município. Foi um trabalho extenso somente aprovado em 1973, mas para as questões que 

discute-se sobre a produção do espaço urbano, políticas públicas urbanas e conjuntos 

habitacionais apresenta-se a proposta para o Plano de Massas. 

 

As áreas residenciais foram definidas em 3 partes: alta densidade, média densidade e baixa 

densidade, também presente no Distrito Industrial. Os gabaritos acompanham as 

densidades, ou seja, a região mais densa é também a de maior gabarito, e a menos densa a 

de menor. Foi proposto um centro linear principal da Cidade, e comentou-se que a área 

leste da cidade, atual Vila Marcondes, poderia ser uma área destinada ao lazer da cidade e 

também de habitações com soluções ousadas devido a topografia. Os eixos de polarização, 

entendidos como eixos comerciais e residenciais de alto gabarito, são fundamentais para a 

organização espacial da cidade, como pode ser visto na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Forma Urbana Prevista, prancha 84. Fonte: CPEU-FAUUSP, 1969 

 

2.2  Plano Diretor de 1995 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Presidente Prudente, São Paulo - 19954 foi 

elaborado pela Assessoria Municipal de Planejamento e a Prefeitura Municipal de 

Presidente Prudente, na gestão do prefeito Agripino de Oliveira Lima Filho.  

 

É a primeira vez que se aborda o tema favela em um Plano Diretor de Presidente Prudente. 

Relata-se que essas aglomerações aparecem na cidade no final da década de 50 e início de 

60. Embora o primeiro Plano Diretor da cidade tenha sido feito em 1969, não há 

                                                 
4 O Plano Diretor é dividido em cinco volumes e para esta pesquisa, será atentado o volume II, capítulo 7 

(sete) sobre expansão territorial e o volume V, que corresponde ao assunto habitação, capítulo 12 (doze). 

 



comentários sobre a questão, apenas registro sutil de moradias consideradas padrão 

simples.  

 

Segundo este plano, de 1995, foram constatados 79 núcleos até 1989 nessas condições. 

Muitos deles com menos de 80 unidades, a maioria sendo de 20 unidades, por isso também 

o fato de ser relativo a classificação em núcleo de favela. Segundo o plano são duas as 

principais áreas de ocupação das favelas: ocupação de áreas públicas dispersas no território 

urbano e áreas que apresentam características físico-naturais inadequadas à urbanização, 

ou seja, na maioria, fundos de vale. 

 

Também são duas as justificativas para o processo de favelamento na cidade: devido à 

condição de a cidade ser polo regional e, portanto, atrair muitos migrantes e a própria 

condição da população de baixa renda que tem difícil acesso ao mercado formal e legal 

para aquisição de moradias. 

 

A partir da década de 90, algumas medidas tomadas pelo Poder Público Municipal fizeram 

com que o número de famílias faveladas diminuísse. A produção de Conjuntos 

Habitacionais e a não demanda excessiva de habitação pelo fluxo migratório daquela época 

são algumas razões. Também é a primeira vez que aparece citado no Plano Diretor a 

produção de Conjuntos Habitacionais, embora o primeiro C.H. tenha sido realizado em 

1968 – o Jardim Bongiovani, com 142 unidades, financiado pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH). É relevante destacar que é compreendida a importância da escolha de 

onde implantar os Conjuntos Habitacionais, e suas consequências a médio e longo prazos: 

 
Via de regra, Presidente Prudente não fugiu a esta regra. A construção de 

conjuntos habitacionais distantes da malha urbanizada, como o caso do Ana 

Jacinta, acarreta diferentes problemas já que os custos de urbanização a médio e 

longo prazos superam as “economias” relacionadas aos custos mais baixos dos 

terrenos. (Plano Diretor, 1995, pág 53) 

 

Desde aquela época, a escolha de locais distantes da malha urbana para a implantação do 

C.H. já era demasiado comum, e o documento deixa claro que os custos futuros em relação 

à escolha de terrenos baratos e distantes não é compensatório, pelo contrário, traz outros 

problemas. Compreende-se a interligação da localidade com transporte, emprego, 

consumo, infraestrutura e outros, mas ainda não é citado o problema da exclusão físico-

social: 

 
Seria de bom caminho que a escolha dos locais de assentamentos de conjuntos 

habitacionais levasse em consideração os custos de urbanização de médio e 

longo prazos, para que os serviços públicos e infra-estrutura, que estes 

assentamentos acabam demandando em função de seu isolamento, não acabem 

onerando em demasia o município. Isto também evitaria os tradicionais 

problemas de transporte, emprego e consumo. (Plano Diretor 1995, pág 53) 

 

Os Programas Habitacionais descritos no Plano Diretor são: 

Programa Municipal de Habitação: Programa para a população que reside em 

área pública municipal (Projeto de Desfavelamento e Projeto de Urbanização de 

Favelas) e Programa de Lotes Urbanizados. Pretende-se atender a população 

excluída dos convencionais programas habitacionais, que geralmente são famílias 

de até 3 (três) salários mínimos, pelos motivos: casamento não institucionalizado 

legalmente, idade avançada, trabalho informal, instabilidade de emprego e etc. 



Projeto Auxiliando se Constrói – PROACON: este projeto apoia-se sobre um auxílio 

mútuo entre a Prefeitura Municipal e a população, dando condições à esta para conseguir 

sua moradia própria. Isto é possível por meio da parceria entre o governo, o município e as 

instituições como Sindicatos, Associações dos Moradores, Entidades Sociais, Associações 

de Classe, e etc. 

 

Programas Previstos – Metas 

 Programa de cesta básica de material de construção: por meio da Secretaria 

Municipal de Habitação, o programa visa atender as famílias beneficiárias dos 

Projetos de Desfavelamento, Urbanização de Favelas e Lotes Urbanizados, 

propiciando condições para estas famílias construírem a casa própria. 

 Programa de implantação de novos Conjuntos Habitacionais: por meio de 

convênios com os Governos Estadual e Federal, visa atender as famílias com mais 

de 2 (dois) salários mínimos que não foram atendidas pelos Programas 

Habitacionais dos Governos Estadual e Federal. 

 

O cálculo realizado para saber o déficit habitacional englobou também a parcela da 

população com mais de 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, englobou a parcela da 

população que não é alvo do atendimento: “A prioridade deve ser dada a pobreza absoluta 

e aos segmentos da população com renda de até 5 salários mínimos.” (P.D., 1995, pág 60) 

 

Na conclusão da parte da Habitação no Plano Diretor, nota-se que se definiu para cada 

programa um público alvo e observações são apresentadas como necessidade de realização 

dos programas, tais como: continuidade dos programas com a incrementação de ações 

junto ao Governo Estadual e da União para a produção de novos C.H.; a presença de novas 

tecnologias e processos construtivos alternativos à construção tradicional; a política de 

remoção de favelas só em casos onde não houver possibilidade de assentamento no local 

(entende-se a importância da integração de tal população ao permanecer naquele espaço 

com seus vizinhos). Sobre a expansão da cidade, o Plano detalha a cada década os 

acontecimentos e as direções em que a cidade se expandiu. 

 

2.3  Plano Diretor de 2008 

 

O Plano Diretor de 2008 foi o último a ser aprovado e está em vigor até o momento. 

Composto pelas Leis: Nº 151/2008 - Dispõe sobre a Lei do Plano Diretor do Município de 

Presidente Prudente; Nº 152/2008 Dispõe sobre a Lei de Normas para Edificações do 

Município e dá outras providências; Nº 153/2008 - Dispõe sobre a Lei de Zoneamento do 

Uso e Ocupação do Solo, da Área Urbana do Município de Presidente Prudente e dá outras 

providenciais; Nº 154/2008 - Dispõe sobre a Lei de Parcelamento do Solo para Fins 

Urbanos e dá outras providências; Nº 155/2008 - Dispõe sobre a Lei do Sistema Viário 

Básico do Município e dá outras providências.  

 

Apesar do conjunto de Leis, encontra-se apenas um mapa com a proposta de Zoneamento 

na Lei Nº 153/2008, as demais são descritivas, definindo termos urbanos ou 

caracterizando-se por diretrizes gerais urbanas. A Lei Nº 151/2008 possui diretrizes que 

não são urbanas, sobre assistência social, educação e saúde. Ressalta-se que no artigo 49 

dessa lei está previsto a revisão a cada cinco anos. Embora tenha sido executado após a 

criação do Ministério das Cidades (2003) e Estatuto da Cidade (2001), não são delimitadas 

áreas ou mesmo aplicação dos instrumentos urbanísticos, configurando-se mais como uma 

carta de boas intenções. Sobre a existência ou criação de áreas de interesse especial 



habitacional não há propostas no documento, justificado pelo fato de buscar uma maior 

integração dos conjuntos em qualquer localidade da área urbana. Porém, observa-se que os 

conjuntos acabam se concentrando nas regiões norte e oeste, significando, inclusive 

indutores de expansão urbana. 

 

Nota-se também que diferentemente dos outros Planos Diretores realizados, o atual Plano 

Diretor não contém diagnósticos e nem análises urbanas do Município que justificassem as 

propostas contidas nas respectivas Leis, o que se entende como uma perda fundamental 

para a compreensão urbana do município ao torná-lo tão objetivo e simplista. 

 

2.4  Plano Municipal de Habitação de Interesesse Social 

 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social foi realizado em 2012-2014, sendo 

aprovado no Conselho Municipal de Habitação no ano de 2014. A sua estrutura segue o 

roteiro e as recomendações do Ministéiro das Cidades, sendo composto por uma 

Introdução (definição de conceituação, princípios e objetivos), Etapa I - Metodologia, 

Etapa II - Diagnóstico do Setor Habitacional e Etapa III – Estratégias de Ação.  

 

A seguir apresenta-se o mapa síntese com os conjuntos habitaiconais produzidos em 

Presidente Prudente, figura 3. Observa-se que as áreas em vermelho são conjuntos 

produzidos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal e foram 

finalizadas e entregues em 2015.  

 

 
Figura 3: produção habitacional em Presidente Prudente. Fonte: Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social (2014) 



Embora o plano proposto venha a cumprir com os requisitos e conteúdos obrigatórios, 

algumas observações se fazem necessárias: ele não relaciona a produção existente e em 

andamento com o déficit habitacional quantitativo e qualitativo apresentado; as fontes de 

recursos para implementação dos programas são muitos gerais; não estabelece tempo para 

a criação do Fundo Municpal de Habitação de Interesse Social; não faz um estudo das 

Terras Devolutas existentes no Município como um possível banco de terras para futuros 

conjuntos habitacioais e não se vincula ao Plano Diretor existente.  

 

3  CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 

 

No período de 1964 a 1986 atuaram no Município de Presidente os seguintes órgãos 

habitacionais: Banco Nacional de Habitação (BNH), a Companhia de Habitacional Popular 

de Bauru (Cohab-Bauru), Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São 

Paulo (INOCOOP), a Companhia de Desenvolvimento de São Paulo5 (CODESPAULO) e 

Companhia Prudentina de Desenvolvimento (PRUDENCO). Em 1987/1988 temos a 

Companhia Regional de Habitação de Interesse Social (Cohab – CRHIS), de Araçatuba, 

iniciando a sua participação em Presidente Prudente, o que nos parece significativo, após 

um ano de fechamento do BNH. (FERNANDES, 2001). 

 

No período de 1964 a 1986, encontram-se no Município a realização dos seguintes 

empreendimentos6: - Tabela 01, incorpora-se a esta produção os conjuntos de 1987, pois 

iniciaram o seu processo de aprovação em 1986, quando o BNH ainda estava ativo. 

 
Tabela 1: Conjuntos Habitacionais em Presidente Prudente – Período de 1968-1987. Fonte: autoras 

 

Conjuntos ano N0 de unidades Agente promotor 

Jardim Bongiovani 1968 142 BNH 

Núcleo Bartholomeu Bueno de Miranda 1978 1017 COHAB Bauru 

Conjunto residencial de interesse social Vila Nova 1979 180 INOCOOP 

Jardim Jequitibás 1980 414 PRUDENCO 

Parque Alexandrina 1980 90 PRUDENCO 

Jardim Santa Martha 1980 17 PRUDENCO 

Jardim Itatiaia 1980 20 PRUDENCO 

Parque Bandeirantes 1980 14 PRUDENCO 

Parque Watal Ishibashi 1980 42 PRUDENCO 

Parque Cedral 1980 82 PRUDENCO 

Parque Cecap-Presidente Prudente 1981 773 CECAP (CDHU) 

Jardim Itapura 1987 389 COHAB CHRIS 

Jardim Mediterrâneo 1987 146 COHAB CHRIS 

Jardim Santa Paula 1987 74 COHAB CHRIS 

Jardim Vale do Sol 1987 183 COHAB CHRIS 

TOTAL DE UNIDADES 3.583 

 

Ao todo, pós BNH até 2013 foi possível verificar a construção de 14 conjuntos 

habitacionais de interesse social, totalizando 8.300 unidades habitacionais por meio da 

modalidade de aquisição da casa própria e cinco conjuntos pelo programa de arrendamento 

residencial. (BARON, SILVA, 2014) Após 1987, encontra-se a seguinte produção de 

conjuntos habitacionais em Presidente Prudente – Tabela 2: 

 

                                                 
5 A CODESPAULO, atual Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 

teve inúmeros nomes e sofreu diversas alterações, iniciou suas atividades como Caixa Estadual de Casas para o Povo 

(CECAP), e, em 1989 passou a receber o nome definitivo de CDHU (Decreto 3005/89).  
6 As informações sobre os conjuntos foram retiradas dos Processos Administrativos de aprovação dos empreendimentos 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. 



Tabela 2: Conjuntos Habitacionais em Presidente Prudente – Período de 1989-2012. Fonte: autoras 

Conjuntos ano N0 de unidades Agente promotor 

C.H. Jardim São Lourenço 1989 43 CDHU 

C.H.  Jardim Cambuci 1990 80 CDHU 

C.H. Brasil Novo 1990, 1992 248 CDHU 

Ana Jacinta I – “Mario Amatto” 1993 103 CDHU 

C.H. José Rota 1996 406 - 

C.H.  P.P. I – São João  1996 304 CDHU 

Residencial Século XXI 1999 230 - 

Residencial Maré Mansa 1999 886 CDHU 

C.H. Ana Jacinta 2005 2500 COHAB CHRIS 

Jardim Panorâmico   2009 330 PMCMV 

C.R. Tapajós 2009 238 PMCMV 

Residencial Bela Vista I 2011 162 PMCMV 

C.H. João Domingos Neto  2012 2368 PMCMV 

C.R. Cremonezi  2012 402 PMCMV 

TOTAL DE UNIDADE 8.300 

 

No período de 2003 a 2006 há também conjuntos financiados pela Caixa Econômica 

Federal a partir do Programa de Arrendamento Residencial, são os Conjuntos Residenciais: 

Bela Vista, Laura, Atalaia, Esmeralda e Monte Carlo, totalizando 995 unidades 

habitacionais. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Município de Presidente Prudente tem Plano Diretor desde a década de 70, sendo a sua 

última versão de 2008/2009 e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 

aprovado em 2014. Estudando os vários documentos verifica-se a incompatibilidade de 

ações previstas na área de habitação, bem como, há falta de ideário urbanístico, sendo 

documentos extremamente técnicos que buscam normatizar o espaço a favor daqueles que 

tem maior renda. 

 

Após 1987 foi possível verificar a construção conjuntos habitacionais de interesse social 

expandindo a extensão da malha urbana, sem discutir os custos sociais e as implicações de 

implantar os serviços urbanos nessas áreas, bem como, uma ausência de discussão sobre a 

mobilidade urbana. O atual Programa Minha Casa Minha Vida deveria corrigir as críticas 

realizadas aos conjuntos construídos no período anterior, ainda mais tendo os instrumentos 

do Estatuto da Cidade (2001) a seu favor, porém, não é o que se verifica. 

 

O que se observa em um primeiro momento é que a quantidade de unidades habitacionais 

em cada conjunto habitacional construído acaba por negligenciar a qualidade destes 

produtos, a história vem justamente corroborar com esta hipótese.  

 

Observou-se também como foi decaindo a qualidade dos planos diretores realizados, o que 

é contraditório considerando os recursos e leis existentes após a Constituição de 1988. Os 

Planos foram se estruturando como peças jurídicas, sem leituras urbanas e diagnóticos que 

embasassem as propostas urbanas. As Companhias Habitacionais (COHABs) foram 

relegadas na atual Política Habitacional, deixando de produzir os conjuntos habitacionais. 

 

O Direito a Cidade significa ter moradia com dignidade, isto é, infraestrutura urbana, 

serviços urbanos, mobilidade, lazer e também uma moradia com qualidade. Infelizmente, 

os gestores públicos quando conseguem recursos financeiros para dar suporte ao 

financiamento de habitações para as faixas de menor renda, negligenciam os aspectos 



qualitativos e acabam se rendendo ao setor imobiliário e as construtoras que tem ditado os 

produtos.  
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