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DADOS GERAIS 

Data: 22/03/2017 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

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 

Maurício Maranhão Sanches PM de Peruíbe 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Fernanda Azevedo Santana PM de São Vicente 

Maurício de Moraes  Secretaria de Governo 

Marcos Tadeu Secretaria de Planejamento e Gestão 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Rodrigo Lopes Salgado  INOVA/Paula Souza 

Luis Antônio  PM de Bertioga 

Modesto Lanci Neto PM de Cubatão 

Rodrigo Rogério Campos PM de Peruíbe 

Antônio Lourenço Junior PM de Peruíbe 

Junior Mancuso PM de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
15/03/2017 

Reunião iniciada às:  
10:30 

Término da Reunião 
às:  

12:35 
 

OBJETIVOS 

 Item I - Discussão sobre o desenvolvimento do Sistema de Gestão dos Catálogos 
de Serviços - Agência Inova / Fatec Praia Grande; 

 Item II - Discussão sobre o IV Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 
 Item III - Discussão sobre o 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 

Santista; 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

 

REGISTROS 

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

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

N 003/2017 
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Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Sr. Márcio Aurélio de Almeida Quedinho, coordenador nesta Câmara 
Temática deu início a reunião agradecendo a presença de todos em especial 
aos representantes do Município de Peruíbe pelo local cedido para esta 
reunião; 

 A ata de reunião anterior desta CT foi dispensada de leitura e aprovada 

pelos membros presentes; 
 Dito que o Plano de Trabalho foi enviado juntamente com a convocação e 

solicitou a contribuição dos membros representantes no preenchimento do 
referido Plano para apresentação na reunião do mês de maio; 

 Item I: 
 O Professor Rodrigo Lopes, do Centro INOVA Paula Souza disse que o 

PDTIC/BS (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da 
Baixada Santista), era esperado pelos municípios para que dar continuidade 
em seus trabalhos; 

 FATEC/PG (Faculdade de Tecnologia unidade Praia Grande), desenvolveu 
trabalho conjunto entre os alunos para Software com base no catálogo de 
serviços do PDTIC/BS e trazer facilidade aos municípios; 

 Feito acordo de cooperação técnica para troca de recursos e ferramentas 
entre os municípios; 

 O Professor Rodrigo Lopes se comprometeu a trazer para as próximas 
reuniões desta CT o desenvolvimento do catálogo de serviços; 

 Catálogo de serviços utiliza a ferramenta Gnexus; 
 Agentes da Vigilância Sanitária de Praia Grande utilizam app desenvolvido 

pelos alunos da FATEC/PG; 
 Proposto que o banco de dados seja na AGEM e que a manutenção seja 

dada pela referida Agência; 
 Municípios de Guarujá, Praia Grande e Santos tem catálogo de serviços 

usados na padronização do PDTIC/BS; 
 TCU (Tribunal de Contas da União) está questionando os municípios quanto 

ao catálogo de serviços de 2016; 
 Audiência Pública em Santos foi para o primeiro PDTI; 

 Dito que não há obrigatoriedade para a realização de audiências públicas; 
 PDTIC/BS será revisado anualmente e é o primeiro no País; 
 Sugerida a inclusão do PDTIC/BS no Prêmio Mário Covas; 

 Item II: 
 O Coordenador disse que o 1º Workshop foi no Guarujá, o 2º em Santos, 3º 

em Praia Grande e o 4º será em Itanhaém no dia 26 de abril de 2017, 
sendo fechado aos gestores e técnicos da RMBS (Região Metropolitana da 
Baixada Santista) e outros municípios; 

 Workshop é troca de experiência e ajuda os municípios no desenvolvimento 
do Geoprocessamento; 
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 Dito que foi conversado com o Coronel Ricardo da Polícia Militar para ser 
feita integração do Geo nos trabalhos desenvolvidos pela Polícia; 

 Apresentado site criado para a inscrição do Workshop; 

 Mesa de debates vai trabalhar a aplicabilidade do Geo e o IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnologias) vai trazer material do Projeto de Resíduos Sólidos; 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública e a empresa A4 estarão no 
Workshop; 

 Item III: 
 Dito que foi feita visita no SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), Bloco Cultural, CIESP/Cubatão (Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo unidade Cubatão) e Centro INOVA Paula Souza para definição 
do melhor local para sediar o 4º Encontro Metropolitano; 

 Proposta de convidar o SEBRAE móvel e Poupa Tempo móvel para o 
referido evento; 

 Sugerida roda de conversa; 
 Falado da necessidade de que o ginásio seja coberto, haja lugar para 

transporte coletivo e ampliação na segurança no entorno do evento; 

 Sugerida visita no SESI (Serviço Social da Indústria), porém tem 
disponibilidade para o evento somente aos finais de semana; 

 Sugerida visita na refinaria Presidente Bernardes, porém tem problemas de 
acesso e estacionamento; 

 Bloco Cultural não tem ar-condicionado; 
 Falado que caso o evento seja no Instituto Federal o local dispõe de espaço 

para até 100 pessoas e necessidade de alugar gerador; 
 Necessidade de gerar desenvolvimento econômico de Cubatão através do 

banco de currículo das empresas; 
 Encontro Metropolitano será nos dias 11, 12 e 13 de setembro e no dia 14 

desmontagem; 
 Proposto pelo coordenador de que o evento seja no Instituto Federal sendo 

aceita pelos membros presentes; 
 O Coordenador disse que o primeiro passo é definir a cobertura para o piso 

do ginásio, segundo passo aluguel dos geradores e terceiro passo contato 
com as empresas parceiras referente aos custos do evento; 

 Dito da necessidade de ser feita planilha com os custos estimados para 
apresentação as empresas; 

 Sr. Paulo de Santos se comprometeu a entrar em contato com a empresa 
dos geradores; 

 Sr. Fábio de Itanhaém se comprometeu a entrar em contato com a empresa 
referente a parte gráfica; 

 Levantada questão quanto ao público alvo do evento e dito que são os 
alunos e profissionais das empresas de T.I.; 

 Item IV: 
 Dito da reunião entre os prefeitos da RMBS onde foi abordado o 
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Geoprocessamento; 

 Informado do treinamento de geoprocessamento no dia 29 de março na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia em Praia 
Grande; 

 Próxima reunião desta CT será no dia 26 de abril em Itanhaém; 
 Sugerido que no dia 12 de abril seja feita reunião com a empresa VIVO; 
 Dia 22 de abril evento com a empresa Azure em Santos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 22 de março de 2017. 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


