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DADOS GERAIS 

Data: 21/02/2017 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

Ademário Martins PM de Cubatão 

Carlos Martins Nabeto PM de Cubatão 

Júlio César Gonçalves PM de Guarujá 

Fábio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Davi Barroso PM de Mongaguá 

Fernando Martins de Souza PM de Peruíbe 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Maurício de Moraes Secretaria de Governo 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Eduardo Henrique Gomes IFSP - Instituto Federal de Cubatão  

Rodrigo Rogério Campos PM de Peruíbe 

Fernanda Azevedo Santana PM de São Vicente 

Carlos de Oliveira PM de São Vicente 

Dário Silva de Andrade PM de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
14/02/2017 

Reunião iniciada às:  
10:19 

Término da Reunião 
às:  

12:18 
 

OBJETIVOS 

 Item I - Discussão para a realização do 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia 
da Baixada Santista; 

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

 Item III - Levantamento das ações dos Planos de Trabalho para o ano de 2017; 

 Item IV - Outros Assuntos de Interesse Regional; 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Praia Grande e Santos. 
Estado: Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. 
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 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

N 002/2017 
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25/01/2017, sendo a mesma dispensada de leitura e aprovada pelos 
membros presentes.  

 Dito que os trabalhos realizados nesta CT serão disponibilizados no site da 
AGEM e para que os representantes dos municípios, que já atuavam nesta 
CT, verifiquem a continuidade de participação nas indicações dos prefeitos; 

 Informado aos membros presentes sobre a existência de grupos “fechados” 
de discussão desta CT no Facebook e Whatsapp; 

 Dado espaço aos participantes se apresentarem e após foi passada a palavra 
ao Sr. Maurício da Secretaria de Governo do Estado que disse da criação do 
serviço para atender ao cidadão; 

 Coordenador fez um histórico dos trabalhos desta CT até os projetos atuais; 

 Item I: 
 Os encontros já foram realizados em São Vicente, Praia Grande e Santos e 

da proposta para Cubatão nos dias 15 e 16 de setembro de 2017; 

 Encontro que ocorreu no ano de 2016 em Santos teve que ser antecipado 
para junho em decorrência das eleições e não teve grande número de 
participantes, porém teve cerca de 90 palestras; 

 Levantada questão referente caso o município de Cubatão não tenha espaço 
para realização do evento, onde dito pelo Coordenador, que mesmo assim, 
poderá ser feito o encontro diferenciado no município proposto; 

 Informado que a proposta do município de Cubatão sediar o encontro partiu 
do interesse do vice-prefeito em conversa com o Coordenador desta CT; 

 O Coordenador informou que já solicitou ao diretor executivo da AGEM Sr. 
Hélio Vieira o contato junto ao prefeito Ademário para alinhar o apoio e 
entendimento da realização do evento no município de Cubatão; 

 Discutido sobre os possíveis locais para sediar o evento – entre eles o 
Instituto Federal de Cubatão, Parque Anilinas, auditório da Petrobrás; 

 Dito da necessidade de ser solicitada reunião junto a Secretaria de Gestão 
de Cubatão para discussão de assuntos relacionados ao evento – por razão 
do Departamento de Tecnologia estar dentro deste Secretaria; 

 O Professor Eduardo Henrique do Instituto Federal de Cubatão disse da 
preocupação referente a infraestrutura, se atende a demanda do projeto, 
para sediar o evento. Em novembro será realizado um evento com três 
congressos simultaneamente no local (Pesquisa, Ensino e Extensão) que 
não dispõe de auditórios, apenas salas de aula e um ginásio; 

 O Coordenador colocou a AGEM a disposição para divulgação dos eventos a 
serem realizados no Instituto Federal e também solicitou reunião junto ao 
Diretor do Instituto para apresentar o projeto e solicitar apoio; 

 Dito que o tipo de evento depende do local, da necessidade de focar em 
palestras principais e da dificuldade de apoio necessário das empresas 
devido à crise e de investimento em patrocínios e divulgação; 

 Proposto que a próxima reunião desta CT no mês de março tenha como 
proposta de pauta novamente o 4º Encontro Metropolitano; 
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 Item II: 
 O Coordenador informou que o IV Workshop de Geoprocessamento será 

realizado em Itanhaém no dia 26 de abril de 2017, fechado aos técnicos e 
gestores dos municípios da região; 

 O Sr. Fabio, representante de Itanhaém, informou que a abertura será feita 
pelo Prefeito Marco Aurélio, e que o local será repassado posteriormente; 

 O Coordenador informou que será feita a criação do Site do evento, no 

modelo do evento anterior, utilizando a plataforma Doity; 
 Dito que o último Workshop, em Praia Grande, contou com a participação, 

dos municípios de Atibaia e Guaratinguetá, que contribuíram com suas 
experiências. A proposta deste próximo evento, é discutir quais são os 
benefícios gerado pelos trabalhos realizados pelo Geoprocessamento; 

 Sr. Fábio de Itanhaém disse dos benefícios do Geoprocessamento até o 
momento e deu como exemplo a diminuição de custos referentes ao 
transporte escolar, e já ficou acordado do município realizar uma 
apresentação com os benefícios já alcançados; 

 O Coordenador disse que os municípios de Itanhaém e Praia Grande foram 
os que mais avançaram com o Geoprocessamento nos últimos anos; 

 Foi solicitado pelo município de Praia Grande uma oficina, para inicialização 
dos trabalhos de Geoprocessamento, utilizando plataformas com sistemas 
livres, como a que foi realizada em 2014 na Fatec Praia Grande; 

 Definido pelos membros presentes nesta reunião que o Workshop seja 
iniciado as 09 horas com o coffee break, as 09h30 ocorra a abertura e as 
10h seja iniciada a primeira palestra com o objetivo de trazer discussão 
entre os palestrantes e participantes; 

 O Sr. Dário de São Vicente irá verificar a possibilidade de apoio da Microsoft 
para o Workshop; 

 Item III: 
 O Coordenador apresentou os Planos de Trabalho para 2017 (apresentação 

anexa) onde solicitou a colaboração dos municípios para complementarem 
com as ações necessárias de cada Plano de Trabalho; 

 Os Planos de Trabalho têm objetivos e ações para a RMBS (Região 
Metropolitana da Baixada Santista) que devem servir de diretriz dos 
trabalhos desta CT; 

 Entre os Planos de trabalho está a criação do catálogo de serviços que são 
serviços internos prestados para a própria prefeitura como à população e 
que é um trabalho importante para a integração regional para a 
possibilidade da disponibilização de sistemas/serviços entre os municípios 
através de um acordo técnico, proposto em outro Plano de Trabalho; 

 O Coordenador informou que o Diretor Executivo da AGEM está em 
conversa com os Deputados Federais e Estaduais para a viabilidade 
financeira e de aplicação do Plano de Trabalho do Geoprocessamento; 

 Sugerido que seja viabilizada capacitação de técnicos com Workshop ou 
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treinamento referente ao assunto Mobile; 

 O sr. Maurício da Secretaria de Governo disse que está estudando tarifação 
regressa e que haja cartilha sobre melhores práticas através do COETIC 
(Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação) na criação 
de aplicativos mobile; 

 Discussão sobre o desenvolvimento de aplicativos mobile – necessidades, 
padronizações e boas práticas; 

 O Coordenador solicitou a possibilidade de apresentação, pela Secretaria de 
Governo do Estado dos trabalhos desenvolvidos, na reunião do mês de maio 
no município de Mongaguá; 

 Dito também da necessidade da CT discutir durante o ano os Processos 
Digitais, TCE e Softwares Livres – discussão e capacitação; 

 Levantada questão referente a criação de serviços/servidor único para 
atender de forma comum os municípios da RMBS, onde dito pelo 
Coordenador, que o assunto já foi estudado e não pode ser viabilizado pelo 
FUNDO (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista); 

 Item IV: 
 O Coordenador informou que irá alinhar as conversas junto a VIVO para a 

possibilidade de uma reunião no dia 12 de abril na AGEM; 
 Solicitada inclusão de novos membros nos grupos do Facebook e Whatsapp; 

 O Coordenador disse da pendência dele referente ao envio dos relatórios 
resumidos das reuniões desta CT e que irá resolver o assunto; 

 Informado sobre as matérias que saíram na mídia sobre o Wi-fi Público, 
Centro de Tecnologia e Inovação no Guarujá e Cidades Digitais; 

 O Coordenador informou que amanhã será apresentado no CONDESB o 
PDTIC/BS para o biênio 2017-2018 para ser aprovado pelos Conselheiros; 

 Próxima reunião desta Câmara Temática será no dia 22 de março as 10 
horas no município de Peruíbe; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 21 de fevereiro de 2017. 

 
MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 

 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


