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DADOS GERAIS 

Data: 08/01/2019 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Claudia Pereira de Souza  CHDU 

Luiz Carlos Rachid PM Bertioga 

Andréa Maria de Castro PM Cubatão 

Carlos Alberto Soares de Souza PM de Guarujá 

Paula Andrea D. Carneiro Sec. Estado de Saneamento e Recursos Hídricos 

José Ricardo Mafra Amorim Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Convidados:  

Marcio Aurélio A. Quedinho AGEM 

Julio Penin dos Santos AGEM 

Sania C. Baptista AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  AGEM/Condesb 

Renata Leal Plan Conslutoria 

Carla Sanche Plan Consultoria 

Mariana Rudge CDHU 

Mônica Therezinha B. Rossi CDHU 

Ângela Luppi Barbon CDHU 

Bibiana Martini Domingues da Silva EMPLASA 

Eduardo Tomio Nakamura EMPLASA 

JulianaPereira Nascimento dos Santos PM Bertioga 

Claudio dos Santos Silva PM Guarujá 

Jacqueline Benedito da Silva PM Mongaguá 

Carla Guimarães Pupim PM Santos 

Rosana Aló Maluza Braga PM Santos 

Marcello do Amaral PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
13/02/2019 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

Item I – Discussão junto ao IBGE para a utilização dos dados com o mapeamento da RMBS como 
base para o Censo 2020; 
Item II – Compatibilização dos indicadores e informações do SIM com o SIMA/BS – Sistema de 
Monitoramento e Avaliação do PMDE/BS; 
Item III – Novas funcionalidades do SIM – Sistema de Informações Metropolitanas – 
Apresentação EMPALSA; 
Item IV – Discussão para a divulgação de resultados das informações habitacionais no SIM para 
diversos públicos; 
Item V - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

. Municípios: Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande; 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Habitação N 001/2019 
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. Estado: Infraestrutra e Meio Ambiente – Energia e Mineração. 

 Os trabalhos foram abertos pelo Eng. Julio Penin dos Santos, da Diretoria Executiva da 

AGEM o qual agradeceu a presença de todos e em seguida passou a palavra ao 

Coordenador da Câmara Temática, Arq. Luiz Carlos Rachid e foram discutidos os seguintes 

aspectos: 

- Rachid pediu para Maria claudia falar como foi o contato com o Ministério Público - 

GAEMA; 

. Ela relatou que o MP está fazendo um trabalho com os muncípios sobre saneamento e 

que começaram a juntar uns dados, muito antigos e souberam do trabalho do SIM; 

. Carlos de Guarujá, informou que ela queria saber quando eles iriam atualizar o PLHIS; 

. Abriram o sistema com a senha do Guarujá e a Promotora de Justiça, dra. Flavia gostou 

muito; 

. Informaram que o Sistema ainda não está completo; 

. Dra, Flavia quer participar das reuniões desta CT; 

. Carla Pupin, de Santos informou que a Promotora de Justiça, Dra. Almachia também tem 

muito interesse, que é a mesma situação; 

. O Coordenador, Rachid propôs que oportunamente seja convidado o Gaema para que seja 

feita apresentação do Sistema; 

. Maria Claudia levantou a necessidade de se pensar o que será disponibilizado; 

. Convidar o GAEMA para participar na reuniao de abril; 

. Carla propôs que apresentem questões que envolvam municípios vizinhos; 

. Ficando como meta e na reunião de março se define; 

- IBGE -  o Diretor Técnico de Departamento da AGEM, Marcio Quedinho colocou que foi 

informado que eles não poderiam participar desta reunião, em seguida leu a integra do 

comunicado enviado por email; 

. Proposta que seja feita apresentação do IBGE, em reunião do Condesb; 

. Eduardo Nakamura, da Emplasa, informou que analisou o questionário do IBGE e disse 

que tem alguns itens muito específicos que não entram no precário; 

. Chamar o IBGE em reunião extraordinária para não perder essa linha de entrosamento; 

- SIMA 

. A arq. Sania, da AGEM, colocou que o PMDE foi feito em 2013,  hoje a questão 

habitacional tem outro olhar; 

. Os indicadores de enfrentamento de precariedade poderão ser definidos pelo SIM; 

. Maris Cláudia levantou a questão de conflitos de conceitos, definir categoria de conceitos; 

. Marcio informou que deixaram o Estado para um segundo momento; 

. Karla, da Plan Consultoria apresentou os trabalhos feitos no SIMA, a qual encontra-se 

anexa a esta ata; 

. Falou sobre a possibilidade de incorporar dados para o monitoramento do Sima; 

. Objetivos e metas relativos ao PMDE na área de habitação; 
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. Em relação ao déficit habitacional Maria Claudia informou que estão trabalhando com o 

déficit dentro e fora dos assentamentos com a UFABC; 

. Carla Pupin levantou a questão de que os indicadores devem ser iguais; 

. Marcio colocou a importância do trabalho do SIMA e que esta CT é que vai trabalhar com 

esses dados; 

. Sania ressaltou que os indicadores serem definidos nesta CT; 

. Maria Claudia colocou a necessidade de definir o conceito dos indicadores e informou que 

a UFABC tem uma metodologia que será apresentada a esta CT; 

. População de baixa renda - demanda geral; 

- Novas funcionalidades do Sim – apresentação está anexa a esta ata; 

. Eduardo Emplasa informou sobre a demanda que tinham, e mostrou como está até agora; 

. Novas funcionalidades - guardar histórico e análise temporal; 

. Definido que se guarde anualmente; 

. Quando o sistema estiver completo será ministrado outro treinamento; 

. Versão geral aberta ao público; 

. Tipologia de intervenção; 

. Nome do assentamento; 

. Polígono; 

. Número de domicílios - não ficou definida; 

. Necessidade de uma posição institucional; 

. Carla sugeriu conversar com as duas Promotoras de Justiça do GAEMA; 

. Rachid levantou a necessidade de validação dos prefeitos através do Condesb; 

-  Pauta próxima que será no dia 20.03.19: IBGE; o que vai para o público,  regramento- 

consolidação das informações; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 20 de fevereiro de 2019 

 
 
 

LUIZ CARLOS RACHID 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


