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DADOS GERAIS 

Data: 23/01/2019 Local: AGEM Horário:10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Município 

Márcio Aurélio A. Quedinho Sec. Est. de Desenvolvimento Regional 

Roberto Marques Fernandes Prefeitura de Bertioga 

Modesto Lanci Neto Prefeitura de Cubatão 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Tenisson Azevedo Junior Prefeitura de Mongaguá 

Roberto Carlos de Oliveira Prefeitura de Praia Grande 

Paulo Roberto de O. Souza Prefeitura de Santos 

Convidados:  

Julio Penin AGEM/Condesb 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Jéssica Gabriele da Silva AGEM/Estagiária 

Paulo Henrique Cruz Vasconcelos AGEM/Estagiário 

Rafaela Moraes Weishaupt AGEM/Estagiária 

Pauta divulgada em:  
16/01/19 

Reunião iniciada às:  
10h18 

Término da Reunião às:  
12Hh10 

 

PAUTA 

Item I – Definição do Calendário das atividades da CT em 2019; 
Item II – Definição dos Planos de Trabalho para 2019; 
Item III – Discussão sobre o PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Baixada Santista (biênio 2019/2020); 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
 Municípios – Guarujá, Peruíbe e São Vicente; 

 Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação e de Governo 

Justificativa de ausência: representantes da Prefeitura de Guarujá e Secretara de 

Estado de Governo 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Marcio Aurélio 

A. Quedinho, que agradeceu a presença de todos e justificou as ausências dos 

representantes de Guarujá e da Secretaria de Estado de Governo e falou sobre as 

exonerações ocorridas na Agem e sobre o andamento que está sendo dado aos 

trabalhos existentes, bem como desta CT; 

 Colocada em votação as atas pendentes de reuniões ordinárias anteriores: 

 Ata da reunião realizada no dia 28/11/2018 no município de Peruíbe; 

 Foi colocada a dispensa da leitura e em discussão a ata da reunião anterior, a 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do CONDESB 

N 001/2019 
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qual foi encaminhada a todos os membros desta CT junto com a convocação 

para esta reunião. Por não haver nenhuma alteração/consideração foi posta 

em votação e aprovada por unanimidade; 

 Foi informada da ajuda dos municípios de Bertioga e Praia Grande para Cubatão 

que está com uma demanda grande sobre o desenvolvimento de um projeto para 

videomonitoramento; 

 Apresentação dos novos estagiários de Engenharia e Arquitetura da AGEM; 

 Levantada a importância dessas reuniões para ser dada diretriz ao Condesb, 

procurando que essa CT não perca força e que se tenha força para embasar os 

trabalhos nos municípios; 

 Em seguida foram discutidos os seguintes aspectos: 

 

Item I 

 Calendário reuniões e atividades da CT TIC para 2019 – foi proposto e aceito por 

todos que seja mantida a itinerância das reuniões; 

 Acertou-se as seguintes datas: 27.02 (Agem), 27.03 (Peruíbe), 24.04 (Bertioga - VI 

Workshop), 29.05 (Itanhaém), 26.06 (Mongaguá), 24.07 (Praia Grande), 28.08 (São 

Vicente), 25.09, 23.10 (Santos), 27.11(Cubatão) e18.12 (Agem) a qual encontra-se 

anexa a esta ata; 

 

Item II 

 Proposta inicial de serem feitos seis planos de trabalho; 

 Leitura pelo Coordenador da proposta dos planos de trabalhos os quais encontram-

se anexos a esta ata; 

 Será passado arquivo aberto para inserção de dados e apoio dos municípios para o 

levantamento das necessidades e ações para cada Plano de Trabalho que seguem 

abaixo: 

 1) PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Baixada Santista – 

com informações sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, integração 

com o SIMA e SIM, cidades inteligentes entre outros (Município de Santos 

informou que o seu PDTI terá revisões este ano e que executaram 17 metas); 

 2) Workshop de Geoprocessamento da RMBS, a ser realizado em Bertioga -  

importância de se colocar cases, como formalizar o geoprocessamento nas 

prefeituras – documentação (Discutido que o Geoprocessamento virou uma 

tendência e necessária para a nossa região) – Desenvolver o site do evento 

até março/2019; 

 3) 6º. EMTBS - Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista, 

que será realizado em Guarujá (Definir a duração, horários e apoiadores como 

a ETEC); 

 4) Implementação do Geoprocessamento nos municípios da RMBS 

(Necessário os ajustes do Projeto já existente e aprovado pelo CONDESB e a 

retomada das discussões para apoio da FUNCATE); 
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 5) Catálogo regional de serviços públicos de tecnologia dos municípios da 

RMBS (Abordado modelo no PDTIC/BS); 

 6) Realização do Global GOVJAM – Pólo Baixada Santista; 

 Outros assuntos que a CT deverá abordar: 

 Cobrança das concessionárias do uso dos postes, trazer ANAEL e empresas 

para discutir o assunto; 

 Utilização da Verba DADE para tecnologia; 

 Discutir para o Segundo Semestre de que forma podem ser trazidos recursos 

para a nossa região; 

 Os Planos de trabalho será fechado e aprovado para a reunião do mês que vem; 

 

Item III 

 Inserir a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados; 

 Atualização dos locais para a realização dos Workshops de Geoprocessamento da 

RMBS para 2019 e 2020; 

 Atualização dos locais para a realização dos Encontros de Tecnologia da Baixada 

Santista para 2019 e 2020; 

 Melhorar o texto e integração dos Sistemas SIM – Sistema de Informações 

Metropolitanas e SIMA/BS – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada 

Santista com sistemas existentes nos municípios; 

 O Coordenador solicitou apoio para o levantamento das informações que poderão 

conter o Plano para esse novo biênio; 

 

Item IV 

 Repassar e compartilhamento das informações de cursos e encontros; 

 Canais de comunicação da CT no Facebook e no Whattsapp – continuidade; 

 Contratação de correios para impressão de carnês de IPTU; 

 Pré-pauta para a próxima reunião – assuntos:   PDTIC, 6°. EMTBS, VI Workshop 

de Geoprocessamento e aprovação dos Planos de Trabalhos para 2019; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Santos, 23 de janeiro de 2019 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


