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DADOS GERAIS 
 

Data: 24/02/2016 
 

Local:  Guarujá   
 

Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec. Estado da Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes PM Bertioga 

Rafael de Souza Carvalho PM Guarujá 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Leandro Fernandes Sanches  PM Praia Grande 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Alexandre n. Paladini Sec. de Estado de Governo/STSC 

CONVIDADOS  

Alexandre Cruz dos Santos  AGEM/ Estagiário  

Pauta divulgada em: 
20/01/2016 

Reunião iniciada às: 
10h29 

Término da Reunião às: 
12h15 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da Minuta dos Problemas de Telecomunicações enfrentados pelos 
Municípios da RMBS  
Item II – Discussão sobre o 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da RMBS; 
Item III – Discussão sobre o III Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 
Item IV - PDTI/BS – Plano Diretor de Teleologia da Informação da Baixada Santista; 
Item V – Outros Assuntos de Interesse Regional;  

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente. 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento e 
Desenvolvimento Regional e Habitação 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e após seus 
agradecimentos pela presença de todos foram discutidos os seguintes aspectos: 

 O coordenador dispensou a leitura da ata da reunião extraordinária do 20/01/2016 
que foi aprovada; 

 A ata da reunião do dia 27/01/2016 será enviada aos membros da CT na convocação 
da próxima reunião; 

 Item I:  
 O coordenador apresentou a Minuta, feita pelo Roberto Marques do município de 

Bertioga, dos Problemas de Telecomunicações enfrentados pelos Municípios da RMBS 
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e que foi entregue aos membros da CT; 

 O coordenador relatou que necessita de mais informações das dificuldades 
enfrentadas pelos municípios nessa questão, que foi feito um levantamento junto ao 
Procon e somente os municípios de Santos e São Vicente tem registros contra a 
operadora de telecomunicações VIVO/Telefônica; 

 O Sr. Roberto Marques, representante Bertioga, relatou que os municípios 
disponibilizam alguns serviços online, mas que devido à má qualidade da rede na 
região o munícipe não consegue ter acesso, e complementou que por motivo de 
restruturação e mudanças na prefeitura, ocorre queda na qualidade da rede, 
reforçou que existe a necessidade dos contratos de concessão serem respeitados;   

 O Sr. Paulo Roberto, representante Santos, declarou que tem dificuldade em dialogar 
com a operadora VIVO/Telefônica e que está aguardando as informações do 
PROCON referente aos problemas enfrentados pelo município; 

 O Sr. Fabio Fomm, representante de Itanhaém, apontou como uma parte dos 
problemas é que as empresas de telecomunicações têm grande parte dos seus 
serviços terceirizados; 

 O Sr. Leandro Sanches, representante de Praia Grande, informou que irá levantar as 
informações junto ao PROCON do município; 

 O coordenador informou que a minuta proposta precisa de mais dados dos 
municípios da RMBS, mas que precisa ser informações pontuais e precisas, exemplo: 
Todos os municípios têm contrato com a VIVO/Telefônica? Qual a empresa que 
presta esse serviço ao município? Qual é o tempo de resposta para a resolução dos 
problemas da abertura de um chamado? Quanto tempo os serviços ficam 
indisponíveis? Qual os valores dos contratos vigentes? 

 O coordenador reforçou a importância dessas informações, e que a Minuta será 
encaminha para aprovação e providências do CONDESB e que tem como objetivo a 
notificação das empresas e a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 
(reguladora dos serviços); 

 O coordenador reforçou o pedido das informações dos contratos, para se apurar os 
parâmetros usados para se estipular os custos dos serviços; 

 O coordenador relatou que a LEVEL – 3 está realizando os levantamentos, para a 
viabilidade de apresentar solução para os problemas, que foram pedidas pela CT; 

 O coordenador declarou que a Minuta dos Problemas de Telecomunicações 
enfrentados pelos Municípios da RMBS será aprovada na reunião de março, para ser 
encaminhada ao CONDESB; 

 Item II: 

 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista será realizado nos dias 
9, 10, 11 de junho/2016, no Mendes Convention Center;  

 A proposta do evento é para 36 estantes (9m²) e 70 palestras; 

 Foi solicitado o envio do release do evento para Secretaria de Governo; 
 Foi proposto que o estante de organização do evento seja usado para expor os 9 

municípios da RMBS, Agem/BS, CONDESB e que será um ponto de confraternização 
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com os palestrantes do evento;  

 O coordenador informou que foi enviado e-mail para o Diretor Executivo da AGEM e 
para a Secretaria do CONDESB solicitando autorização/apoio junto ao CONDESB para 
a realização do 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 

 O Sr. Paulo Roberto, representante Santos, solicitou ajuda para envolver as 
instituições de ensino da região, em especial as Universidades; 

 O Sr. Paulo Roberto informou que há três cotas para apoio financeiro ao evento; 
Cota Tera - R$ 50 mil; Cota Giga – R$ 30 mil; Cota Mega – R$ 10 mil; Informou 
também que será realizada reunião com a empresa Oracle para conseguir a Cota 
Tera; 

 O evento será gratuito, mas será solicitado 01kg de alimento não-perecível; 

 O coordenador informou que fará contato com representantes das outras Regiões 
Metropolitanas para a divulgação e convite para o evento; 

 Item III: 

 III Workshop de Geoprocessamento – abril 2016; 
 O coordenador informou que o evento está confirmado, faltando apenas confirmar o 

local, no Auditório Roberto Marinho, no dia 13/04/2016 em Praia Grande, será das 
8h30 às 17h15; 

 Proposta para cada palestra com 45 minutos; 

 O coordenador informou que não está fechado o conteúdo e que o objetivo e trazer 
municípios que já tenham experiência; 

 A proposta é ter o apoio da FUNCATE – Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologias Espaciais, para ir ao encontro do Projeto de Implementação do 
Geoprocessamento nos Municípios da RMBS; 

 Como sugestão de cronograma ficou estipulado que: 
. 3 palestras no período da manhã 
. Intervalo de 1h30. 
. 4 palestras no período da tarde 
. Que a parte técnica seja feita no período da manhã e à tarde aplicações práticas.  

 O coordenador tentará apoio ao evento para o Coffee-break e também outros 
benefícios junto as empresas; 

 Item IV: 
 PDTI/BS – Plano Diretor de Teleologia da Informação da Baixada Santista; 
 Foi informado pelos representantes de Santos e Bertioga que os respectivos 

municípios já possuem PDTI; Bertioga fez o seu Plano em 2010 e Santos em 2015; 
 O coordenador informou que foi feito contato com o Sr. Hélio Vieira, Diretor 

Executivo da AGEM, para aproveitar o Termo de Cooperação assinada junto com a 
Agência INOVA do Centro Paula Souza, no apoio para o desenvolvimento do 
PDTI/BS; 

 O coordenador passou o material pesquisado de um modelo de PDTI do CNPq; Foi 
solicitado pelos presentes o material para análise; 

 O coordenador informou que já foi solicitada uma reunião junto a Agência 
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Inova/CEETEPS para solicitar apoio e apresentar o Plano de Trabalho; 

 Praia grande sugeriu que o PDTI/BS fosse pauta única, em uma próxima reunião e 
que os municípios que tenham conteúdo, como Bertioga e Santos tragam para o 
aprimoramento do PDTI/BS  

  Item V: 
 Outros Assuntos de Interesse Regional; 

 Será realizada no dia 09/03/2016 uma visita técnica no INPE – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais e na FUNCATE – Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia 
Espaciais, em São José dos Campos, para ser discutido a tecnologia proposta no 
Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos Municípios da RMBS, desta CT; 

 O coordenador solicitou os nomes completos e o RG dos interessados na visita 
técnica nos órgãos até o dia 26/02/2016 para ser feita a liberação na entrada do 
INPE; 

 A CT Segurança fez uma solicitação de apoio a CT TIC sobre o Plano de Trabalho de 
Videomonitoramento do projeto DETECTA; 

 Próxima reunião ordinária: 23/03/2016, no Município de Bertioga; 
 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
 
 

Santos, 24 de fevereiro de 2016 
 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS  
Secretário 


