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DADOS GERAIS 

Data: 17/04/2019 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

André Rogério Santana PM Bertioga 

Andréa Maria de Castro PM Cubatão 

Carlos Alberto Soares de Souza PM de Guarujá 

Maria Cláudia V. Souza Secretaria de Estado de Habitação 

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

Convidados:  

Marcio Aurélio A. Quedinho AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  AGEM/Condesb 

Sania C. D. Baptista AGEM 

Mariana Rudge CDHU 

Ângela Luppi Barbon CDHU 

Mônica B. Rossi CDHU 

Eduardo Tomio Nakamura EMPLASA 

Bibiana Martini Domingues EMPLASA 

Rosana Aló Maluza Braga PM Santos 

Renata Leal PLAN Consultoria 

Rosana Denaldi UFABC 

Thiago Corrêa Jacovine UFABC 

Pauta divulgada em:  
11/04/2019 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h05 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação pela UFABC da metodologia e resultados para estimativa de déficit e 
inadequação habitacional – entro e fora de assentamentos precários – na RMBS; 
Item II – Definição para a divulgação dos resultados do mapeamento de assentamentos precários 
– reunião no CONDESB – dentro e fora de divulgação ao público; 
Item III – Próximos passos para o Plano Habitacional Metropolitano RMBS; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 

- Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente 

- Estado: Infraestrutra e Meio Ambiente – Energia e Mineração. 

- Os trabalhos foram abertos pelo sr. Marcio Aurélio A. Quedinho, da Diretoria Adjunta 

Técnica da AGEM o qual agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do 

Coordenador desta CT, Luiz Carlos Rachid e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata da reunião anterior, o Coordenador colocou em discussão e por não 

haver nenhuma manifestação colocou para aprovação o que foi aceito por todos os 

presentes; 

Apresentação pela UFABC da metodologia e resultados para estimativa de déficit e inadequação 
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habitacional – entro e fora de assentamentos precários – na RMBS; 
- Maria Claudia, da Secretaria de estado da Habitação agradeceu a participação da UFABC e 

colocou a importância de conhecimento e como esse trabalho pode instrumentalizar o 

Plano Estadual de Habitação: 

- Rosana, da UFABC, apresentou o resultado final do mapeamento MAPPA; 

- A apresentação está anexa a esta ata; 

- Colocou a importância da participação dos municipios e da atualização do Plano Estadual 

de Habitação; 

- Objetivo; 

- Principais contribuições; 

- Estimativa do déficit habitacional - chegou-se através da integração dos dados; 

- Componentes do déficit e inadequação; 

- Thiago, da UFABC, destacou os ganhos da integração dos dados principalmente os 

demográficos; 

- Maria Claudia informou que utilizaram dados da Fundação Seade; 

- Definição de déficit e inadequação; 

- FORA de assentamentos precários; 

- Thiago destacou as contribuições importantes; 

- Atualização feita pelos municípios; 

- Ganhos quando se olha componente por componente; 

- Diferenciação de domicílios; 

- Aliaram dois tipos de dados fornecidos pelo IBGE, um deles é o micro dados; 

- Sania, da AGEM, levantou a preocupação com a leitura duplicada, sendo explicado que 

nao há duplicação; 

- Mariana, da CDHU, destacou questão importante dessa metodologia é de que se tem uma 

visão total de domicílios que estão adequados, déficit e inadequados dentro e fora do 

assentamento o que ajudará muito o plano estadual; 

- Plano Estadual de Habitação - PEH linhas programáticas e componentes; 

- Dois tipos de ação na recuperação urbana de assentamentos precários; 

- Provisão de moradias fora dos assentamentos precários; 

- Requalificação urbana e habitacional fora dos assentamentos precários; 

- Números totais nos três casos; 

- As ordens de grandeza estão semelhantes; 

- Felizes com o resultado que ajudará muito no PEH; 

- 32%, 1/3 de domicílios da Baixada Santista estão nessa situação; 

Divulgação dos dados 

- Envio de ofício aos prefeitos, informando sobre a apresentação do SIM no Condesb e 

sobre a necessidade de aprovação das informações que serão divulgadas ao público, 

citando o representante municipal na Câmara Temática; 

- Apresentação do SIM e das informações de caráter público na reunião do Condesb de 

junho; 
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Outros assuntos de interesse regional 

- Comentários sobre reportagem publicada no jornal A Tribuna sobre habitações 

irregulares; 

- Convidar o Ministério Público para a próxima reunião; 

- Próxima reunião será no dia 12.06, no mês de maio não terá encontro; 

- Apresentar também o SIMA em reunião do Condesb; 

- Convite para o Workshop de Geoprocessamento que acontecerá em 24 de abril, em 

Bertioga; 

- Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 17 de abril de 2019 

 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO A. QUEDINHO 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


