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CT TIC  004.16 

DADOS GERAIS 
 

Data: 27/04/2016 
 

Local:  Santos 
 

Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Roberto Marques Fernandes PM Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec. Estado da Casa Civil 

  

CONVIDADOS  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Raquel Lima de Souza CEETEPS 

Ricardo Pupo Larguesa CEETEPS 

Nilson Carlos Duarte da Silva INOVA/CEETEPS 

Paulo Roberto Schroeder de Souza INOVA/CEETEPS 

Rodrigo Lopes Salgado INOVA/CEETEPS 

Ademário Martins PM Cubatão 

Pauta divulgada em: 
20/04/2016 

Reunião iniciada às: 
10h03 

Término da Reunião às: 
12h15 

 

OBJETIVOS 
Item I - Discussão para a realização do 3.º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista; 
Item II – Avaliação do III Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 
Item III – Discussão sobre o PDTC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da BS; 
Item IV – Discussão sobre o Catálogo dos Serviços Municipais da RMBS; 
Item V – Discussão sobre o Termo de Cooperação Técnica de Tecnologia entre os 
Municípios da RMBS; 
Item VI - Outros assuntos de Interesse Regional; 

 

REGISTROS 
Ausências: 
Municípios: Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente; 
Estado: Governo, Planejamento e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, o qual agradeceu o 
representante da Prefeitura de Santos pela recepção desta reunião e s foram discutidos os 
seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata anterior realizada em Bertioga; 
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REGISTROS 
- 3.º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista: 

. Apresentação do Paulo Roberto, da Prefeitura de Santos; 

. O coordenador informou que foi realizada reunião com o Sebrae; 

. Solicitação de apoio para a Unidade móvel do Sebrae, no evento; 

. Apoio da Associação Comercial de Santos; 

. Dificuldades com empresas em relação a apoio financeiro devido à crise que o país está 

passando; 

. Apresentação do site do evento e página no facebook; 

. Divulgação do evento no facebook; 

. Site inscrições; 

. As palestras estão quase consolidadas; 

. O Paulo Roberto está aguardando as informações para as 18 palestras da Oracle, pois 

estão montando a programação; 

. Informado os parceiros que estão entrando com palestras; 

. Criação de cotas menores; 

. Hotéis – proposta para marcar reunião com Santos e Região Convention & Visitors Bureau, 

referente a diárias hotéis para público externo; 

. Conversado sobre os temas das palestras; 

. Apoio das universidades; 

. Diminuição da carga horária das palestras para 45 minutos; 

. Trazer as pessoas que tomam decisão nas prefeituras; 

. Hoje se tem 62 palestras e a ideia é ter por volta de 90 palestras; 

. A ideia é começar às 8h00 e terminar às 20h45; 

. Apresentação da programação das palestras; 

. Proposta de deixar local próximo aos estandes para os palestrantes interagirem com 

público e responder dúvidas; 

. Já há quase 500 inscrições no site do evento; 

. Aumento do número de parceiros; 

. Acrescentar palestra do Inova; 

. Recepção será feita pelos estudantes de turismo da UNIP – Universidade Paulista; 

. O leite doado como ingresso será oferecido ao Fundo Social de Santos; 

. Cerimonial áudio e som, mestres de cerimônia, condução dos trabalhos; 

. Proposta de fazer camiseta do evento a ser usada para quem for da organização; 

. Passar para as prefeituras logo do evento a ser colocado nos sites; 

. Participação do Parque Tecnológico de Santos; 

. Pedido que todos se inscrevam no evento; 

. Agem - enviar ofícios as Prefeituras enfatizando a importância da participação no evento e 

solicitando divulgação; 
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REGISTROS 
- Avaliação do III Workshop de Geoprocessamento da RMBS: 

. Avaliação do evento foi muito boa; 

. Espaço, infraestrutura muito bons; 

. Histórico dos workshops; 

. Resultado dos trabalhos; 

. Avaliação e satisfação cada vez maior; 

. Proposta para confecção de cadernos dos workshops e postagem no site da Agem; 

. As apresentações serão disponibilizadas e os links também serão colocados no site da 

Agem; 

. Fabio, de Itanhaém, colocou que gostou muito da parte de cases; 

. Paulo, de Santos, falou sobre a consolidação do trabalho desta CT; 

- Projeto PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Baixada Santista: 

. Apresentação do Prof. Ricardo Pupo da INOVA/Centro Paula Souza; 

. Proposta de trabalho; 

. Planejamento; 

. Papéis - autoridade máxima, comitê TI, equipe de elaboração do PDTI e equipe de 

acompanhamento; 

. Ciclo de vida; 

. Processo de elaboração - diagnóstico, planejamento, acompanhamento: indicadores, 

planeamento, monitoramento e avaliação final; 

. Onde estão; 

. Próximos passos: identificar estratégias da Agem e municipais e formular princípios e 

diretrizes consolidados; 

. Marcio Quedinho colocou a proposta de serem criadas orientações aos municípios; 

. Fabio - o que querem é um documento padronizado entre as prefeituras com o mesmo 

norte; 

. Nilson, Inova - alinhado ao plano de governo; 

. Roberto, Bertioga - integração nos projetos das demais áreas da prefeitura, definição de 

papéis; 

. Comportamento da área de TI; 

. Documento a ser incorporado na prefeitura; 

. Paulo informou do PDTI da PM de Santos, sem acesso ao PPA, ações consolidadas; 

. Preocupação com os cenários que são diferentes para se conseguir recurso para ação 

metropolitana; 

. Passar as considerações levantadas e encaminhar até o dia 06/05 para o Marcio 

(Coordenador da CT) para que ele passe ao Professor Massambani, realizar reunião com o 

Inova e com o Diretor Executivo da Agem até o dia 20/05/16; 

. Proposta para a realização de workshop para as discussões do PDTIC/BS, na reunião do dia 
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REGISTROS 
27/07/16, em uma das Fatec's ou Etec´s da região; 

. Solicitado ao Inova que monte uma programação; 

. A ideia é utilizar professores locais, dos municípios; 

. Aproveitar o momento que o Tribunal de Contas está propondo a elaboração do PDTI; 

- Catálogo de serviços municipais: 

. Levantamento de ações na construção do PDTI; 

. Santos, Praia Grande e Guarujá fizeram e entregaram; 

. Bertioga, Itanhaém e Cubatão não tem; 

. Marcio propôs auxílio da Agem; 

. Padronização do que é interno e o que é externo para a população e dos campos de 

trabalho; 

- Termo de cooperação técnica: 

. Começar a centrar os trabalhos a partir da próxima reunião; 

. Ver o que pode ser compartilhado entre os municípios; 

. Adesão dos municípios; 

. Modelo de Termo de Adesão já pode ser iniciado a partir do documento que o Roberto, de 

Bertioga, encaminhou; 

. Cada ação feita nessa CT vai fortalecer a área de informática; 

. Roberto - ferramentas livres que podem ser utilizadas; 

- Outros assuntos: 

. Encaminhado ofício ao Condesb referente a problemas com a Vivo, assinatura; 

. Apresentação no CONDESB para maio/2016; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
 
 

Santos, 27 de abril de 2016 
 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 


