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DADOS GERAIS 

Data: 31/01/2018 Local: Agem Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Leandro Fernandes Sanches PM de Praia Grande 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Fernanda Azevedo Santana PM de São Vicente 

Maurício de Moraes Secretaria de Governo do Estado 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Modesto Lanci Neto PM de Cubatão 

Pauta divulgada em:  
24/01/2018 

Reunião iniciada às:  
10h08 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Discussão dos projetos da CT TIC e programação das atividades para o 
ano de 2018; 

 Item II – Discussão e atualização do PDTIC/BS (Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicações) e Planos de Trabalho; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências Justificadas: 
Municípios: Bertioga, Guarujá, Mongaguá; 
Ausências não justificadas: 
Município: Peruíbe. 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
O Coordenador desta Câmara Temática, Sr. Márcio A. A. Quedinho, deu início a reunião 
agradecendo a presença de todos. Foi confirmado por todos o recebimento da ata da 
última reunião realizada no dia 13/12/2017 em Bertioga.  Foi solicitada a dispensa da 
leitura da ata o que foi aprovado por todos. Foi colocada em votação da mesma que foi 
aprovada pelos presentes. 
 
Item I 

 Foram apresentadas/propostas as seguintes atividades para o ano de 2018: 

 Revisão e Aprovação PDTIC/BS biênio 2017-2018; 

 Catálogo Regional e Municipal dos Serviços Tecnológicos da Baixada Santista; 

 Evento GovJam 2018 – Pólo Baixada Santista; 

 Apoio na Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS; 

 Apoio ao SIMA/BS – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada Santista; 
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 Realização do V Workshop de Geoprocessamento na RMBS; 

 Realização do 5º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
 
Item II 

 O Coordenador informou que as próximas reuniões do CONDESB serão bimestrais e 
será solicitada a aprovação do Conselho da revisão do PDTIC/BS (Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações da Baixada Santista) no mês de março ou 
abril/2018. Para a próxima reunião no dia 28/02/2018 em Bertioga o coordenador 
solicitou que os municípios avaliassem o documento que será enviado e propusessem 
e contribuíssem para a revisão do Plano; 

 Para a realização do Catálogo Regional e Municipal dos Serviços Tecnológicos da 
Baixada Santista, o representante de Praia Grande, Sr. Leandro que também é 
professor da Fatec/PG – Faculdade de Tecnologia da Praia Grande, irá verificar a 
possibilidade de inserir o desenvolvimento da ferramenta nos projetos da Faculdade; 

 Para a realização do GovJam 2018 – Pólo Baixada Santista, que será realizado entre 
os dias 05 e 07/junho de 2018, o Sr. Maurício de Moraes irá apoiar na organização do 
evento. Ficou acordado que o evento será realizado no Palácio das Artes no município 
de Praia Grande/SP; 

 Sobre o projeto de Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS, 
será realizado ajustes ao projeto já aprovado pelo CONDESB, incluindo a viabilidade 
financeira do mesmo. Foi proposto pelos presentes um evento no dia 14/03/2018 no 
município da Praia Grande, utilizando o ambiente de inovação do município para tratar 
sobre o tema (foi aprovado por todos); 

 O coordenador informou do projeto que a AGEM – Agência Metropolitana da Baixada 
Santista está desenvolvendo em conjunto com a empresa Plan para o 
desenvolvimento do SIMA/BS – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada 
Santista com as ações propostas pelo PMDE/BS – Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista. Assim, foi solicitado que para a 
próxima reunião a empresa apresentasse os trabalhos e de que forma os municípios 
serão envolvidos no projeto; 

 Para a realização do V Workshop de Geoprocessamento na RMBS (evento fechado 
voltado aos técnicos municipais, estaduais e federais da região para a discussão do 
Geoprocessamento) e ficou acordado que será realizado no município de São Vicente 
no dia 25/04/2018. A representante do município Sra. Fernanda ficou de verificar o 
local para a realização do evento com a possibilidade de ser realizado na Câmara 
Municipal; 

 Para a realização do 5º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista 
(evento aberto ao público) que será realizado no município de Itanhaém no mês de 
agosto/2018 – os dias ainda serão confirmados pelo representante do município Sr. 
Fábio Fomm. A proposta é realizar um evento que envolva estudantes, gestores, 
técnicos e empresas voltadas a questão da tecnologia; 

 O coordenador irá enviar os Planos de Trabalho para que os documentos sejam 
complementados e com sugestões das ações necessárias para o sucesso de cada 
projeto proposto por esta CT; 

 Foi acordado com todos que a CT deverá levantar os problemas para a gestão da 
tecnologia enfrentados pelos municípios e que os problemas convergentes sejam 
tratados para sua resolução – inclusive com apoio do Conselho; 

 Também foi acordado que a CT deverá ter ciência dos trâmites burocráticos para a 
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aprovação dos projetos pelo FUNDO – Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, 
para devido auxílio na conquista de verbas para os municípios e projetos desta CT; 

 O representante de Santos, Sr. Paulo Roberto, informou que o Parque Tecnológico de 
Santos não tem como objetivo trabalhar projetos de Geoprocessamento e foi proposto 
buscar auxilio junto à outros órgãos como Funcate, IGC, Emplasa ou IPT; 

 A CT acordou que o projeto de Cooperação Técnica de ferramentas tecnológicas 
entre os municípios seja realizado após o levantamento com a finalização do catálogo 
de serviços; 

 
Item III 

 Informado que o município de Cubatão enviou ao Coordenador o seu PDI – Plano 
Diretor de Informática de dezembro/1997 e que ainda faltam os Planos Diretores 
antigos dos municípios de São Vicente e Praia Grande; 

 Proposto que os membros desta CT façam treinamento sobre tecnologias no evento 
Imersão Ágil; 

 Informado sobre os trabalhos desenvolvidos juntamente com a CT de Habitação no 
mapeamento do SIM referente aos assentamentos precários; 

 Feita breve apresentação sobre o Grupo de Eficiência Pública do município de Santos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 31 de janeiro de 2018. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


