
 
 

CT TIC 002.19  Página 1 de 4 

DADOS GERAIS                                                           002/19 

Data: 27/02/2019 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 

Julio Cesar Gonçalves PM Guarujá 

Paulo Roberto de O. Souza Prefeitura de Santos 

Convidados:  

Julio Penin AGEM/Condesb 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Carlos Martins Nabeto PM Cubatão 

Fabio Luiz Ferreira PM Guarujá 

Paulo Cavini Silva PM Guarujá 

Pauta divulgada em:  
20/02/19 

Reunião iniciada às:  
10h14 

Término da Reunião às:  
12h16 

 

PAUTA 

 
Item I - Aprovação dos Planos de Trabalho para 2019; 
Item II - Discussão para a realização do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 
Item III - Desenvolvimento e ajustes do PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista (Biênio 2019/2020); 
Item IV - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista; 
Item V - Outros assuntos de Interesse Regional 
 

 

REGISTROS 
Ausências 

- Municípios – Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente; 

- Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

- Justificativas de ausência: Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Secretaria de Estado 

de Governo 

 

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

Almeida Quedinho, que agradeceu a presença de todos os presentes, e informou que 

a ata enviada por e-mail da reunião, realizada em 23/01/2019, foi de uma versão 

anterior e que será enviada a nova proposta para sua aprovação na próxima reunião; 

 

Item I – Aprovação dos Planos de trabalho para 2019 

 O Coordenador informou que não houve nenhuma manifestação e contribuição por 

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

N 002/2019 
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REGISTROS 
parte dos integrantes desta CT para a elaboração dos Planos de Trabalho; 

 Informou houve a elaboração de seis Planos de Trabalho, os quais foram entregues 

para discussão para todos os presentes na reunião anterior, e que foram ajustados os 

prazos para a execução de cada ação consta nos Planos de Trabalho; 

 A seguir segue o resultado das discussões das propostas apresentadas, as quais 

seguem anexas a esta ata: 

1) PDTIC/BS – Ações aprovadas. Necessária a finalização do documento e sua 

aprovação para ser encaminhado ao Condesb. Após aprovação será colocado no site da 

Agem; 

2) VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS – Ações aprovadas. Provavelmente 

será no SESC Bertioga. Necessário Mestre de Cerimônia; 

3) 6.º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista – Ações aprovadas. 

- Será realizado no município de Guarujá; 

- Tamanho do espaço necessário foi levantado por representante de Guarujá;  

- O Coordenador colocou que depende do público que será convidado;  

- Local que estão sendo estudados: Hotel Delphin, Clube em Vicente de Carvalho; 

- Data do evento – verificar o cronograma de provas do ano letivo escolar;  

- Necessário o contato com o Professor Luiz Paulo, da Etec de Guarujá, que ficou de 

apoiar na realização do evento; 

- Carlos Nabeto, de Cubatão, propôs que a definição do formato do evento seja 

trabalhada como primeiro item, não foi aprovado; 

- Ficou acordado que a definição sobre local, data e público serão tratados na próxima 

reunião; 

- Definido que o item 5 do Plano de Trabalho será feita em conjunto; 

- Divulgação do evento pode ser feita a partir de julho/2019; 

- Site do evento será da plataforma Doity; 

- Paulo Roberto, de Santos, colocou que deve ser dada publicidade das palestras do 

evento a partir do mês de julho; 

- Proposta de criar um item referente a desenvolvimento de check list, até o mês de abril, 

desenvolvido por todos, sem recursos e parceria CT TIC; 

4) Implementação do Geoprocessamento nos municípios da RMBS – Ações Aprovadas; 

- O Coordenador fez um breve histórico; 

- Há uma possibilidade de retomada do projeto para viabilizar sua implementação; 

- Paulo propôs que seja tirado o item 7 – aprovado; 

- Questão de ajuste do projeto; 

5) Catalogo Regional dos Serviços Públicos de Tecnologia dos Municípios da RMBS – 

Ações Aprovadas; 
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REGISTROS 
- Hoje só Praia Grande, Santos e Guarujá tem Catálogo Municipal de Serviços; 

- Proposta fazer uma plataforma web para que os municípios coloquem informações do 

que é oferecido em relação a serviços – para se tornar público; 

- Base de conhecimentos para que num futuro seja realizado a assinatura de Termo de 

Cooperação Regional; 

- Será incorporado como anexo do PDTIC/BS; 

- Proposta para a criação de mais um item sobre parceria de desenvolvimento de 

ferramenta e hospedagem da ferramenta – aprovado; 

6) Realização do Global Govjam 2019 – Ações aprovadas. 

- Polo Baixada Santista; 

- O Coordenador fez um histórico da participação desta CT no evento ocorrido no ano 

passado; 

- Até maio provavelmente deve estar alguma informação; 

- Praia Grande já se interessou em sediar novamente o evento; 

 

Item II - Discussão para a realização do VI Workshop de Geoprocessamento da 
RMBS; 

 Local Sesc Bertioga ou hotel 27 na Data de 24/04/19, das 8h00 às 18h00; 

 Convidar representante da Câmara Temática da Defesa Civil, do CONDESB, do IPT 

ou Casa Militar para ministrar palestra – o Coordenador já fez contato com eles; 

 Paulo Roberto, de Santos, propôs palestra sobre geoprocessamento no CCO – Centro 

de Controle Operacional de Santos - Monitoramento de serviços: zeladoria, mobilidade 

urbana, entre outros serviços; 

 Roberto, de Bertioga, está fazendo contato com especialista de Caraguatatuba; 

 Definição do modelo do formato do evento: 3 palestras de manhã e 3 palestras no 

período da tarde; 

 Manter questão de cases: Santos confirmado; 

 Tratar da questão de Planejamento; 

 Apresentar os trabalhos que estão sendo realizados sobre o SIM – Habitação; 

 Coffee break o Roberto, de Bertioga, está tentando providenciar; 

 Roberto passará o ofício que enviou ao Sesc para ser referendado; 

 Previsão de 120 pessoas; 

 

Item III - Desenvolvimento e ajustes do PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista (Biênio 2019/2020); 

 Não teve nenhuma contribuição por parte dos integrantes da CT; 

 Roberto Marques, de Bertioga, propôs discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, ele 
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REGISTROS 
irá fazer um texto sobre o tema, sobre a questão da disponibilidade da TI e fluxos; 

 O PDTIC será aprovado na próxima reunião desta CT, que ocorrerá no dia 27.03;  

 As contribuições deverão ser encaminhadas pelos integrantes da CT até 15/03/2019 e 

o Coordenador ficou de enviar o documento final até 20/03/2019 para sua aprovação; 

 Será encaminhado a todos os membros desta CT o atual PDTIC (biênio 2017/2018); 

 Trazer a questão de Cidades inteligentes; 

 Trazer a questão da LGPD - Lei geral de proteção de dados; 

 Trazer a questão do SIMA e SIM; 

 O Coordenador escreverá sobre as questões regionais; 

 Manter os Anexos II e III – inserindo a questão de novas legislações; 

 Na capa retirar o logo do Inova e inserir os brasões dos 9 municípios; 

 

Item IV - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia 
da Baixada Santista; 

 Guarujá tem três locais possíveis; 

 Data pode ser agosto, setembro ou outubro; 

 Parceria com a ETEC do Guarujá – proposta de Julio Penin, da AGEM; 

 Quantidade de dias está sendo estudada; 

 Em outubro Guarujá faz a Semana do Empreendedorismo; 

 Apoio dos municipios que já fizeram o evento contribuindo com check list e 

patrocinadores; 

 

Item V - Outros assuntos de Interesse Regional 

 Alteração do calendário de reuniões:  próxima reunião será dia 27/03/2019 em Praia 

Grande e em Julho será em Peruíbe; 

 Informes: 13/03/19 -  reunião do Condesb, na AGEM; 

 Proposta de pauta para a próxima reunião (PDTIC/BS, 6.° Encontro Metropolitano de 

Tecnologia da Baixada Santista, VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS); 

 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Santos, 27 de fevereiro de 2019. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


