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DADOS GERAIS 

Data: 19/04/2017 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Luiz Carlos Rachid PM de Bertioga 

Andrea Maria de Castro PM de Cubatão 

Carlos Alberto Soares de Souza  PM de Guarujá 

Mara Sanches Figueiredo PM de Itanhaém 

Sonia Maria Tavares da Luz PM de Santos 

José Ricardo Mafra Amorim Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

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

Rafael Redó Garcia CDHU 

Maria Cláudia P. Souza CDHU 

Convidados:  

Helio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Adriana Rachid Godinho PM de Guarujá 

Marcio A. A. Quedinho AGEM 

Carla Guimarães Pupin PM de Santos 

Mônica I. Rossi CDHU 

Mariana Rudge CDHU 

Sania C. D. Baptista AGEM 

Eduardo Tomio Vakamura Emplasa 

Adilson Haroldo Piveta Emplasa 

Jairo Guimarães PARS 

Edna Frazillio Frazillio 

Carlos Wilson Bardini PM Bertioga 

Pauta divulgada em:  
12/04/2017 

Reunião iniciada às:  
10h22 

Término da Reunião às:  
12h12 

 

OBJETIVOS 

Item I – 5ª Oficina Temática sobre o Sistema de Informações Metropolitanas - SIM 

Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Arq. Luiz Carlos Rachid 

e foram tratados os seguintes aspectos: 

- Apresentacao dos presentes; 

- A palavra foi passada a sra. Maria Claudia da CDHU a qual colocou sobre a apresentação 
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feita pelo Coordenador da CT TIC, Marcio Quedinho em reunião desta Ct e parabenizou o 

trabalho realizado; 

. Contratação da Universidade Federal do ABC para cruzamento de déficit de 

assentamentos precários; 

. Baixada Santista é um laboratório muito interessante; 

. Nas próximas discussões os representantes da UFABC estarão presentes; 

. Comecar associar com a ação é o grande avanço; 

. Apresentou o trabalho desenvolvido até o momento: 

. Identificação de assentamentos; 

. O próprio sistema vai simulando enquanto vai sendo preenchido o cadastro; 

. Amorim perguntou se são colocadas graduações e foi respondido que a tipologia será feita 

pela UFABC; 

. Buscar dados secundários mostrando a tipologia do município; 

- Eduardo da Emplasa apresentou o Sistema; 

- Fez um breve histórico do SIM -  Sistema de Informações Metropolitanas; 

- Ferramenta de planejamento integrado entre Estado e municipios; 

- Promover melhor forma de planejar de forma integrada; 

- Informações de habitações e tipologia, camadas que serão utilizadas pelas prefeituras; 

- Grande benefício, acesso a dados da Emplasa, setor censitário, uso do solo; 

- Ambiente todo da internet, interface do Google; 

- Adilson da Emplasa, acrescentou que o sistema foi personalizado para esse trabalho e que 

eles desenvolvem outros sistemas; 

- Cada usuário poderá agir no cadastro de seu municipio, ele pode visualizar; 

- O que é editável é feito pela Emplasa; 

- O nível de privilegio do usuário no sistema será definido pelo perfil; 

- Marcio, Agem, informou que é uma plataforma aberta; 

- Senha de visualização para as concessionárias; 

- A CT que definirá os parâmetros para visualização; 

- Apresentacao do polígono de Peruíbe feito na oficina anterior; 

. MP o que vai interferir nao prejudicará a ferramenta; 

. Importante colocar os dados do ZEE; 

. Exercício prático Santos:  ocupação irregular, favela, conjuntos CDHU, transparência da 

marcação; 

. O Coordenador informou sobre a demanda do Condesb sobre aerofotogrametria, o qual 

foi deferido, cada municipio apresentou qual seria a área, passou o contexto do processo; 

. Exercício programa CDHU, Vicente de Carvalho 2, regularização fundiária; 

. Claudia data meta para inserção dos dados - 31.05 reunião cadastro; 

- Helio, Diretor Executivo da AGEM passou informes da reunião realizada com os 

Secretários municipais de Habitação; 
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. Solicitação dos prefeitos para levantamento aerofotogrametrico; o que foi trazido pelos 

municipios foi muito maior do que se esperava; 

. Passaria de 33 milhões de reais; 

. Agradeceu o trabalho feito pelo Marcio, da AGEM e pelo Fabricio, de Praia Grande; 

. Propôs apresentar no Condesb em junho para os prefeitos; 

. Instrução normativa 14, pediu para o Sidney da CEF vir falar sobre ela; 

. Pediu para Luciana passar o relatório encaminhado aos Prefeitos aos membros desta Ct; 

. Rachid apresentar aos Prefeitos; 

. Helio atualização dos planos, sugeriu que como não tem recursos e informou que os 

projetos estão parados no Comitê Gestor do Estado; 

. Autorização para utilização de recursos; 

. Rachid importância e capacidade do programa aos prefeitos; 

. Interesse do Estado na atualização do plano e para os municipios; 

. Sair moção do Condesb; 

. Praia Grande, Itanhaém vão fazer o levantamento aerofogramétrico e provavelmente 

Bertioga; 

. Guarujá já tem; 

. CDHU base que pode ser incrementada, ferramenta simples que pode ser utilizada, 

organizar e fazer muita coisa; 

. Marcio será passado o material para todos e senha e informou sobre a realização do IV 

workshop de Geoprocessamento, em Itanhaém; 

- Adilson Emplasa se colocou à disposição; 

- Dia 25.04, às 14h00, será realizada na AGEM a Oficina de Habitação; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  
 

 
 

Santos, 19 de abril de 2017. 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS RACHID 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


