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DADOS GERAIS 

Data: 27/03/2019 Local: PM Praia Grande 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 

Fábio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Luciana Santos G. Artare PM Praia Grande 

Roberto Carlos de Oliveira PM Praia Grande 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Carlos Martins Nabeto PM Cubatão 

Marcus Viniciu A. Bispo da Costa PM São Vicente 

Thiago C. S. Garcia PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
20/03/19 

Reunião iniciada às:  
10h30 

Término da Reunião às:  
12h04 

 

PAUTA 

 
Item I - Aprovação do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da 
Baixada Santista (Biênio 2019/2020); 
Item II - Discussão para a realização do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS, em 
Bertioga; 
Item III - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista, em Guarujá/SP; 
Item IV - Outros assuntos de Interesse Regional 
 

 

REGISTROS 

Ausências 

- Municípios – Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e Santos; 

- Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

- Justificativas de ausência: Júlio (PM Guarujá), Paulo (PM Santos), Tenisson (PM Mongaguá) 

e Maurício (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, o acolhimento de Roberto e 

Luciana, da Prefeitura de Praia Grande e o apoio de Luciana Freitas (Condesb/Agem); 

 Em seguida colocou em discussão as atas das duas últimas reuniões as quais foram 

aprovadas por todos os presentes: 

 

Item I - Aprovação do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Baixada Santista (Biênio 2019/2020) 

 O Coordenador colocou que aguardou retorno da proposta enviada a todos os membros e não 

obteve contribuições. O acordo era que as contribuições deveriam ser entregues até 

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

N 003/2019 
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15/03/2019 e que o Coordenador reenviaria para análise da CT até 20/03/2019, mas o 

coordenador ficou aguardando até o último momento e por isso foi enviado o documento final 

em 25/03/2019; 

 O Coordenador informou que os itens que se encontram em vermelho no documento (são 

nomes das indicações do Estado para o Conselho e nomeações para a AGEM) mas que são 

informações que devem ser atualizadas até a apresentação do Plano no CONDESB para sua 

aprovação; 

 Apresentou as alterações e acréscimos feitos como:  

- Inserção dos Brasões dos municípios da RMBS; 

- Inserção da Capa do documento;  

- Inserção das datas das alterações realizadas; 

- Inserção da data da aprovação do documento pela CT – se for aprovado;  

- Atualização das manutenções do antigo documento com seus históricos; 

- Inserção dos documentos de referência de forma regional; 

- Legislações atualizada; 

- Atualização das diretrizes e da estrutura dos pontos fortes e fracos; 

 Apresentou as principais mudanças e atualizações dos Anexos, onde o Anexo I foi ajustado 

para a questão regional e municipal (antes estava somente municipal), para o Anexo II foram 

ajustados os textos e a inserção de novas políticas; 

 O Coordenador abriu a palavra para considerações e por não haver nenhuma colocou o 

documento para aprovação, sendo aprovado por unanimidade; 

 Pediu para irem anotando qualquer modificação que aconteça neste exercício para auxiliar na 

elaboração do próximo plano; 

 Informou que tudo o que está em amarelo deverá ser preenchido pelo município; 

 Fará solicitação para apresentar o documento na próxima reunião do Condesb; 

 Roberto Marques, de Bertioga, trouxe documentos sobre proteção de dados e informações 

pessoais; 

- Foi colocado que é para aguardar novas informações; 

- Fazer um workshop sobre este tema em evento; 

 Fabio Fomm, de Itanhaém, levantou a dificuldade referente a legislação de 

georreferenciamento como ferramenta de tributação; 

- O Coordenador informou que no Estatuto da Metrópole foi vetada essa parte; 

- Prefeitura de São Paulo e IDESP tem; 

- Existe decreto estadual falando sobre o assunto para órgãos estaduais; 

- O Coordenador irá vai continuar pesquisando a matéria; 

- Fabio falou de experiência que está sendo feita através do open street maps em Jaraguá 

do Sul/SC; 

- Amparo legal ser incluído em todos as palestras e cases; 

 

Item II - Discussão para a realização do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS, em 
Bertioga 
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 O Workshop de Geoprocessamento será realizado no Sesc Bertioga, no dia 24 de abril de 

2019, a partir das 9h com coffee break patrocinado pela Prefeitura; 

 Proposta para seis palestras (três pela manhã e três a tarde) com inicio às 9h30, sendo a 

primeira apresentado o histórico dos workshops já realizados na Região; 

 Na parte da manhã haverão as seguintes palestras: Prefeitura de Santos -  Monitoramento 

CCO; CDHU e Emplasa -  SIM e case PM Case Caraguatatuba; 

 Almoço pode ser realizado no restaurante do SESC e outros restaurantes próximos; 

 No período da tarde: IBGE - censo 2020 (aguardando confirmação); SEMASA - Case Santo 

André; IPT - mapeamento voltado para a Defesa Civil;  

 O único que não está confirmado é o IBGE, mas pode contar com case de Praia Grande; 

 Almoço R$32,00 no restaurante do SESC e na inscrição já manifestar o interesse, uma vez 

que haverá limite de almoços para os participantes; 

 Convidar Câmaras Temáticas, do Condesb, ligadas aos temas; 

 O Coordenador solicitou que os membros desta CT consigam com as prefeituras e 

fornecedores brindes para sorteio; 

 Prefeito Caio Matheus fará abertura; 

 O site do evento já está montado na plataforma doity (www.doity.com.br/6workgeo) e será 

disponibilizado até o dia 12/04/2019 o código de inscrição; 

 Local, som está tudo certo com suporte técnico do Sesc; 

 Mestre de cerimônia e recepcionistas também e ficarão a cargo da Prefeitura de Bertioga; 

 

Item III - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista, em Guarujá/SP 

 Local proposto é o Sest-Senat na Vila Zilda em Guarujá; 

 Será no segundo semestre, provavelmente em outubro; 

 Necessidade de apoio de um check-list de quem já realizou o evento. O Fabio (Itanhaém) e 

Nabeto (Cubatão) encaminharão os itens de verificação que utilizaram quando realizaram em 

seus municípios; 

 Já está sendo feito contato com o professor da Etec de Guarujá; 

 Entrar em contato com os possíveis apoiadores; 

 Fábio Fomm informou que o 5º Encontro realizado em Itanhaém, foi feito tudo através de 

parceria; 

 Necessidade de entrar em contato com patrocinadores e apoiadores dos eventos anteriores 

para verificar o interesse em apoiar o evento; 

 O evento está tendo o apoio do Prefeito Suman; 

 

Item IV - Outros assuntos de Interesse Regional 

 Relato da Reunião do Condesb, realizada no dia 13/03/2019, quando foi feita eleição do novo 

Presidente (Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe) e Vice-Presidente (Marco Aurélio, prefeito de 

Itanhaém); 
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- Esteve presente o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi e o 

Subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Marcos Campagnone; 

 Foram apresentados o Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) e o Programa de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos -  PGIRS/BS; 

 A próxima reunião ordinária – abril/2019 será considerada a do Workshop de 

Geoprocessamento no município de Bertioga/SP; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pela Coordenador. 

 
Praia Grande, 27 de março de 2019. 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


