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DADOS GERAIS 

Data: 25/01/2017 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho  Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Fernando Martins de Souza PM de Peruíbe 

Leandro Fernandes Sanches PM de Praia Grande 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Convidados:  

Bárbara Vieira AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Rosângela S. Martins  PM de São Vicente 

Jorge Luiz Soares de Moura PM de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
18/01/2017 

Reunião iniciada às:  
14:30 

Término da Reunião 
às:  

16:23 
 

OBJETIVOS 

 Item I - Proposta do Calendário das Atividades da CTTIC/CONDESB para 2017; 

 Item II - Montagem dos Planos de Trabalho para 2017; 

 Item III - Aprovação e ajustes do PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da Baixada Santista para o biênio 2017 e 2018; 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Guarujá e Mongaguá. 
Estado: Governo, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia e Habitação. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador nesta Câmara Temática Sr. Márcio A. de Almeida Quedinho 
deu início a reunião agradecendo a presença de todos e disse que foi enviada 
aos membros da Câmara Temática a ata de última reunião, realizada no dia 
14/12/2016, sendo a mesma dispensada de leitura e aprovada pelos 
membros presentes. Disse também do encaminhamento de ofício pela 
secretaria executiva do CONDESB aos prefeitos para indicação de 
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representantes para as Câmaras Temáticas e que os membros presentes 
nesta reunião que ainda não foram oficializados deverão verificar suas 
indicações; 

 O Coordenador deu espaço para que os membros fossem apresentados ao 
Sr. Jorge Luiz de Moura, Secretário de Desenvolvimento Econômico do 
município de São Vicente, que após disse da grande importância das Câmaras 
Temáticas do CONDESB; 

 O Coordenador informou que o município de Cubatão ainda está sem 
indicação para esta Câmara Temática o que gera preocupação devido a 
proposta de realização do 4º Encontro de Tecnologia estar previsto para 
ocorrer no município; 

               
Item I: 

 Colocada em votação a continuação das reuniões itinerantes desta Câmara 
Temática sendo a mesma aprovada pelos membros presentes; 

 Ficou aprovado pelos membros presentes nesta reunião o seguinte calendário 
de reuniões desta Câmara Temática para o ano de dois mil e dezessete:  

  21/02 – 10h (AGEM); 

  22/03 – Peruíbe; 
  26/04 – IV Workshop de Geoprocessamento da RMBS em Itanhaém; 
  24/05 – Mongaguá; 
  28/06 – Praia Grande; 

  26/07 – Santos; 
  23/08 – São Vicente; 
  15 e 16/09 – 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia em Cubatão; 

  27/09 – Cubatão; 
  25/10 – Guarujá; 

  22/11 – Bertioga; 
  20/12 – AGEM; 

 

Item II: 

 Ficou aprovado pelos membros presentes nesta reunião o seguinte plano de 
trabalho desta Câmara Temática para o ano de dois mil e dezessete: 

  Implementar PDTIC/BS após aprovação do CONDESB; 

  Implementação do Geoprocessamento na Região Metropolitana da Baixada 
Santista que está em fase de busca de recursos; 

  Termo de cooperação técnica entre os municípios com o objetivo de 
redução de custos; 

  IV Workshop de Geoprocessamento da RMBS em Itanhaém; 
  4º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista em Cubatão; 
  Desenvolvimento de ferramenta, para os municípios, para a gestão das 

informações, conforme anexo III do PDTIC/BS sobre o Catálogo de 
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Serviços, para integração com os municípios;  

 Assuntos para serem discutidos/desenvolvidos nas reuniões durante o ano: 
  Trazer o Tribunal de Contas do Estado, a empresa VIVO e o Parque 

Tecnológico de Santos para as reuniões desta CT; 
  O Coordenador disse das dificuldades de serem fechadas parcerias com as 

instituições particulares e que na 206.ª ordinária do CONDESB que 
ocorreu em no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezessete foi 

dito da reavaliação da criação das Câmaras Temáticas; 

  Proposta para visitas técnicas nas empresas Oracle, IBM e VIVO – mas os 
municípios informaram da dificuldade de transportes para as visitas 
técnicas. Tentar apoio das empresas para transporte; 

 Para apoiar/desenvolver as ações para a viabilidade da questão do projeto de 
Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS: 

  Tentar promover capacitação dos técnicos municipais e gestores da AGEM 
através do FUNDO; 

  O Coordenador disse da proposta de reunião com as Secretaria de 
Planejamento para apresentar o projeto e ter o maior envolvimento dos 
técnicos que atuam no planejamento municipal; 

  Conversas para a obtenção dos recursos para a viabilidade financeira 
através do Sr. Márcio França, Vice-Governador do Estado de São Paulo e 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 

 

Item III: 

 Informado da reunião realizada no dia 23/01/2017 entre a agência INOVA do 
Centro Paula Souza junto ao Sr. Hélio Hamilton Vieira Jr., Diretor Executivo 
da AGEM, onde foi apresentado e aprovado o PDTIC/BS – Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicações da Baixada Santista; 
 O coordenador informou que já foi solicitado junto a secretária executiva do 

CONDESB e ao Sr. Hélio Vieira, diretor da AGEM, a apresentação do resultado 
dos trabalhos do PDTIC/BS na reunião do CONDESB de fevereiro/2017 para 
ser aprovado e deliberado; 

 O coordenador solicitou junto aos representantes desta CT, informações – 
como os benefícios esperados do PDTIC/BS para apoiar suas ações em seus 
municípios, e assim inserir essas informações na apresentação que será 
realizada junto ao CONDESB; 

 Um dos benefícios já identificados no PDTIC/BS é o a padronização das 
informações no Catálogo de Serviços para serem divulgadas na região; 

 

Item IV: 

 Dito da necessidade dos membros desta CT fazerem uso do WorkGroup 
criado no Facebook e WhatsApp para a discussão dos trabalhos; 
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 Possibilidade de Mudança da AGEM para a cadeia velha; 
 Pendência do coordenador referente ao envio, aos integrantes dessa CT, dos 

relatórios resumidos das reuniões já realizadas; 

 Informado dos trabalhos do Diretor Executivo da AGEM Sr. Hélio Vieira para 
viabilização financeira do projeto de Geoprocessamento elaborado por esta 
CT nas esferas Estaduais e Federais; 

 Proposta para divulgação dos trabalhos realizados por esta Câmara Temática 

no Site da AGEM; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

 

 
Santos, 25 de janeiro de 2017. 

 
 

 
MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 
 
 
 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 

Secretário 


