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DADOS GERAIS 
 

Data: 23/03/2016 
 

Local:  Bertioga 
 

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 

  

CONVIDADOS  

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Caroline S. B. Coutinho AGEM 

Ademário Martins PM Cubatão 

Gisele Pieroni PM Bertioga 

Nilson Carlos Duarte da Silva INOVA/CEETEPS 

Raquel Lima de Souza INOVA/CEETEPS 

Paulo Roberto Schroeder de Souza INOVA/CEETEPS 

Rodrigo Lopes Salgado INOVA/CEETEPS 

Rafael de Souza Carvalho PM Praia Grande 

  

Pauta divulgada em: 
17/03/2016 

Reunião iniciada às: 
10h30 

Término da Reunião às: 
12h30 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Discussão sobre o 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista; 

 Item II - Aprovação da minuta de ofício ao CONDESB sobre os problemas dos 
serviços de Telecomunicação na RMBS; 

 Item III - Apresentação da Agência Inova/CEETEPS para o PDTI/BS - Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação da Baixada Santista; 

 Item IV - Outros assuntos de Interesse Regional; 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Mongaguá, Peruíbe e São Vicente; 
Estado: Sec. de Governo, Planejamento Regional, Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
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Tecnologia e Habitação. 
 
 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e após seus 

agradecimentos pela presença de todos foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Envio de duas atas: reuniões de 27/01 e de 24/02/16, realizadas na AGEM e em 
Guarujá, respectivamente; 

 Dispensa da leitura e aprovação das duas atas; 
 Informado da Eleição de Presidente, eleito o prefeito de Bertioga Mauro Orlandini, e 

Vice-Presidente, continua o Rachid, do CONDESB; 
 

Item I 

 3°. Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista será realizado no 
Mendes Convention, de 9 a 11 de junho (de quinta-feira a sábado); 

 Paulo Roberto, da Prefeitura de Santos, informou que o texto do site do evento foi 
baseado no texto do site do 2°. Encontro Metropolitano; Apresentou a 
programação, o descritivo de cada palestra, inscrições, patrocinadores;  

 Paulo também informou que há por volta de 20 vagas disponíveis para palestrantes 
e que já está fechado com a empresa Ruckus a internet gratuita em tempo integral; 

 Foram passadas as informações sobre os valores do estande para cota Tera (R$ 50 
mil), cota Giga (R$ 30 mil) e cota Mega (R$ 10 mil);  

 Paulo fez a apresentação no telão do Site do evento, que já está no ar no 
endereço: http://doity.com.br/3emtbs, foi explicando como funciona a inscrição dos 
Palestrantes, Participantes e Pessoal de Apoio, disse também que durante o evento, 
este será transmitido todo on-line, então quem estiver fora da Baixada Santista 
poderá assistir todas as palestras;  

 Sobre a montagem dos estandes, as empresas estão com autonomia para montar 
da forma que melhor julgarem; 

 A abertura do evento será no dia 09/06/16 as 19h e já está na agenda do Prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa e do Secretário de Gestão Fabio Ferraz; 

 Foi solicitado ao Prof. Nilson do CEETEPS o agendamento de uma reunião com o 
Centro Paula Souza e PM de Santos – para a viabilização de participação do Centro 
Paula Souza; 

 O Coordenador colocou que os municípios que tiverem contato com as empresas, 
devem passar para o sr. Paulo, representante de Santos; 

 Pela experiência de Praia Grande no último evento o transporte de alunos ao 
evento é uma ação muito importante e foi feita a sugestão de ação da AGEM direta 
com os Prefeitos para mobilização – transporte;  

 Trabalho conjunto com as Câmaras Temáticas de Educação e Juventude, além de 
apresentação em reunião do CONDESB; 

 O coordenador informou que já iniciou a divulgação do evento nas outras Regiões 
Metropolitanas do Estado; 
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Item II 

 O coordenador realizou a leitura do ofício CTTIC/CONDESB nº 001/2016 com as 
informações e documentos anexos, enviado pelas prefeituras, sobre os problemas 
com a empresa Vivo/Telefônica; 

 O oficio solicita ao CONDESB a notificação da empresa Vivo/Telefônica dos 
problemas, informações sobre os investimentos que estão sendo realizados na 
região e também solicitou a notificação do órgão regulador ANATEL; 

 O representante de Itanhaém, Fábio Fomm informou que a Prodesp multou a Vivo; 
 O documento foi aprovado com a ressalva de alteração na primeira página de Ilmo 

para Excelentíssimo, quando citado o Presidente do CONDESB, e foi assinado por 
todos;  

 O coordenador enviará o documento a Secretaria Executiva do CONDESB assim que 
arrumar o documento; 
 

Item III  

 O Prof. Nilson fez a apresentação da agência INOVA/CEETEPS: Mobilizando 
conhecimento em prol do Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de São 
Paulo; 

 Informado da parceria AGEM/INOVA e a aprovação do apoio da INOVA/CEETEPS no 
projeto da CT TIC/CONDESB na montagem de um PDTIC regional, com diretrizes e 
ações de tecnologia; 

 Os recursos financeiros estão sendo contemplado pela agência INOVA/CEETEPS; 
 Os Marcos Legais/Institucionalização/Núcleo de Inteligência - NIT; 
 Redes temáticas no Estado de São Paulo/Capital humano da CEETEPS; 

 Eixos tecnológicos/foco na produção de pesquisa tecnológica; 
 Vantagens competitivas da CEETEPS; 
 Parceria existente com a Fapesp/CIESP; 
 Escola de inovadores – contribuição para os municípios/para os ambientes 

externos, para o aprimoramento do sistema paulista de inovação; 

 Colaborar no desenvolvimento dos PDTI’s; 
 Paulo Roberto, representante de Santos informou que o PDTI de seu município já 

foi aprovado em audiência pública. O projeto está alinhado ao Plano de Governo; 

 O Roberto Marques, representante de Bertioga, informou que a PRODESP fez seu 
PDTI em 2010; 

 O coordenador solicitou o PDTIC do município de Praia Grande; 
 O coordenador solicitou ao Prof. Nilson um Plano de Trabalho da Agência 

INOVA/CEETEPS com as diretrizes e cronograma das ações na execução do projeto 
PDTIC/BS e um responsável para tratar sobre o assunto; 

 O PDTIC/BS deverá contemplar diretrizes para o Geoprocessamento na região; 
 Foi solicitado para a agência INOVA/CEETEPS o desenvolvimento de um workshop 

para tratar do PDTI para a região no mês de julho/2016; 
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Item IV 

 Em outros assuntos de interesse regional foi conversado sobre a visita técnica no 
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e na FUNCATE – Fundação de 
Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais, ambas em São José dos Campos, no dia 
09/03/2016, que contou com a presença de 26 pessoas de 06 municípios; 

 No dia 13/04/2016 (quarta-feira) será realizado o III Workshop de 
Geoprocessamento da RMBS, em Praia Grande, às 8h00, no auditório Roberto 
Marinho, será uma reunião extraordinária; 

 Próxima reunião ordinária será no dia 27/04/2016, na Prefeitura de Santos; 
 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
 
 

Santos, 06 de abril de 2016 
 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 
 


