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DADOS GERAIS 

Data: 28/02/2018 Local: Bertprev - Bertioga Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes Prefeitura de Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Leandro Fernandes Sanches Prefeitura de Praia Grande 

Fernanda Azevedo Santana Prefeitura de São Vicente 

Maurício de Moraes Secretaria de Estado de Governo 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Flavio Menela PLAN 

Camila Cirilo PLAN 

Pollyanna Helen PLAN 

Pauta divulgada em:  
21/02/2018 

Reunião iniciada às:  
09h55 

Término da Reunião às:  
12h35 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Apresentação dos trabalhos que estão em desenvolvimento para o SIMA - 
Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada Santista - empresa Plan; 

 Item II - Finalização da revisão do PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicações da Baixada Santista - Biênio 2017/2018; 

 Item III - Discussão para a elaboração dos Sistemas Regional e Municipal dos 
Catálogos de Serviços Tecnológicos da Baixada Santista; 

 Item IV - Discussão sobre a realização do Evento GovJam - Pólo Baixada Santista em 
2018; 

 Item V - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

 
Ausências: 
Municípios: Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e Santos. 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador nesta Câmara Temática deu início a reunião agradecendo a presença 
de todos e o local cedido pela equipe de Bertioga para reunião; 

 Confirmado o recebimento da ata da reunião realizada no dia 31/01/2018, onde foi 
sugerida a dispensa de sua leitura e a mesma foi aprovada pelos presentes; 

 O Coordenador informou sobre da eleição para a presidência do CONDESB, no dia 
anterior, onde foi eleito o Sr. Pedro Gouvêa - prefeito de São Vicente; 

 
 

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

N 002/2018 
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Item I 

 O coordenador passou a palavra aos representantes da empresa PLAN que fizeram 
apresentação do SIMA/BS - Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada 
Santista abordando os seguintes aspectos: (apresentação anexa) 

 Empresa contratada pela AGEM para o desenvolvimento de uma ferramenta para o 
monitoramento e avaliação dos PMDE/BS - Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
Estratégico da Baixada Santista e seus indicadores regionais, atuando nos eixos de 
habitação, mobilidade, desenvolvimento econômico, saneamento e políticas sociais; 

 Apresentado o escopo do trabalho, iniciado em junho/2017, que terá duração de 24 
meses, incluindo a necessidade do mapeamento de fontes e fluxos das informações; 

 A ferramenta contará com mapas temáticos que tem a proposta de trabalhar as 
informações georreferenciadas apresentadas no PMDE/BS e outros mapas da região; 

 Cadastro inicial e revisão dos indicadores será feito pela PLAN; 

 Os indicadores municipais serão analisados de forma individual e depois integrados a 
base de dados regional; 

 O Coordenador ficou de repassar a apresentação da PLAN para todos; 

 Informada a necessidade de criação de usuário e senha de acesso ao SIMA/BS aos 
integrantes da CT conseguirem avaliar e ajudar no desenvolvimento da ferramenta; 

 
Item II 

 O Coordenador informou que até o momento não houve manifestação e contribuição 
da CT para a complementação das informações com a revisão do PDTIC/BS (2017-
2018); 

 O Coordenador solicitou apoio da CT para levantar quais as ações/diretrizes regionais 
que podem sustentar a integração das informações no SIMA/BS - Sistema de 
Monitoramento e Avaliação da Baixada Santista; 

 O Coordenador informou que até o momento não houve manifestação e contribuição 
da CT para a montagem dos Planos de Trabalho no intuito do alinhamento das 
diretrizes do PDTIC/BS;  

 O Coordenador solicitou as informações dos PDTICs municipais para finalização do 
Plano em reunião extraordinária que será realizada no dia 14/03/2018; 

 A empresa PLAN solicitou uma cópia do PDTIC/BS para análise do documento e foi 
informado que o Plano se encontra publicado no site da AGEM. Mesmo assim o 
Coordenador irá enviar o Plano para a empresa; 

 Proposta para solicitar a aprovação da revisão do PDTIC/BS no CONDESB na reunião 
de março ou abril/2018; 

 
Item III 

 O Catálogo de Serviços é um anexo do PDTIC/BS para apoiar os municípios 
desenvolverem seus próprios Catálogos, de maneira padronizada, e assim, gerar uma 
publicação dos serviços de tecnologia forma regional; 

 Proposta que o Sr. Leandro de Praia Grande, que também é professor da FATEC/PG, 
veja a possibilidade da Faculdade apoiar o projeto na construção de uma ferramenta 
que possa apoiar os municípios; 

 Caso haja essa viabilidade de apoio da FATEC/PG, será necessário uma parceria 
entre a Faculdade e a AGEM, e assim, contar com o apoio dos professores para o 
acompanhamento/desenvolvimento da ferramenta; 

 Necessidade de realizar e ajustar o Plano de Trabalho da realização desse projeto; 
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 Entendimento que a infraestrutura tecnológica desse ambiente fique na AGEM; 
 
Item IV 

 Informado que o evento ocorrerá entre os dias 05 a 07 de junho no Palácio das Artes 
no município de Praia Grande, que já teve o aval do Prefeito Alberto Mourão; 

 Proposta que sejam convidados os senhores Vitor Massari, Fabio Cruz, André Vidal e 
os Professores da FATEC/PG para serem os facilitadores do evento; 

 O Sr. Maurício de Moraes informou que a Secretaria de Governo do Estado apoiará o 
evento pelo conhecimento adquirido no Global GovJam 2017 em São Paulo; 

 Praia Grande irá criar site do evento utilizando a plataforma Simpla; 

 Sugerida e elaboração de ofício por parte da Agem solicitando o apoio de empresas; 

 Proposta da realização de uma pré-inscrição, para apurar a quantidade de 
interessados, e depois a verificar essa inscrição com um check-in; 

 O Coordenador sugeriu a criação de Plano de Trabalho para a realização do evento; 

 Necessidade de divulgação do evento com a sua proposta no CONDESB; 
 
Item V 

 Proposta da realização do 5º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista (5º EMTBS) no dia 17 de agosto no município de Itanhaém/SP, sendo que a 
abertura e recepção está prevista para as 8h30, a primeira palestra as 9h30 e a última 
para finalizar as 21h30. Haverá um auditório principal para 10 ou 11 palestras 

 O Coordenador informou que a mudança física da sede da AGEM está prevista para o 
final de março/2018; 

 Próxima reunião desta CT será no dia 14 de março na Secretaria de Planejamento  - 
Fábrica de Soluções - no município de Praia Grande; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 28 de fevereiro de 2018. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


