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

N 004/2018 

DADOS GERAIS 

Data: 23/05/2018 Local: Agem Horário: 10h 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Modesto Lanci Neto Prefeitura de Cubatão 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Tenisson Azevedo  Prefeitura de Mongaguá 

Paulo Roberto Prefeitura de Santos 

Fernanda Azevedo Santana Prefeitura de São Vicente 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em:  
16/05/2018 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
11h45 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Avaliação do V Workshop de Geoprocessamento da RMBS – São Vicente/SP; 

 Item II – Discussão para a realização do GovJam 2018 em Praia Grande; 

 Item III – Discussão da revisão do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista; 

 Item IV - Outros Assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Bertioga, Guarujá, Peruíbe e Praia Grande. 
Estado: Governo e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
Justificativas de ausência: Secretaria de Estado de Governo, Praia Grande e Bertioga. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador Sr. Márcio Quedinho deu início a reunião agradecendo a presença de 
todos informando que a reunião que deveria acontecer em Cubatão, está sendo 
realizada na AGEM, a pedido do Sr. Modesto, porque está tendo manifestações em 
frente da Prefeitura e que poderia haver problemas para a realização da reunião no 
município. Sendo assim, o pedido de última hora foi aceito; 

 O Coordenador informou que teve que cancelar a última reunião agendada para o dia 
28/03/2018 no município de Guarujá, porque ele não conseguiria participar e também, 
em consulta aos demais municípios, somente o município de Guarujá conseguiria 
estar presente, os demais iriam se ausentar da reunião. E em consenso foi decidido o 
cancelamento da mesma; 

 O Coordenador informou que não foram enviadas as atas das duas últimas reuniões, a 
ordinária do dia 28/02/2018 realizada em Bertioga e a reunião extraordinária realizada 
no dia 14/03/2018 realizada em Praia Grande, mas que as mesmas deverão ser 
enviadas posteriormente para a CT; 
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Item I 

 O Coordenador apresentou a todos o resultado final com a confecção do Caderno com 
todas as informações geradas do V Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 

 O Coordenador realizou a apresentação com as informações do Workshop: 

 Participação em destaque com representantes do município de Praia Grande (35%), 
de Santos (09%) e São Vicente (8%), representantes do Governo do Estado (15%) e 
de Outros Órgãos (10%); 

 Após o workshop foram enviados os certificados aos palestrantes e também aos 
participantes do evento; 

 Após o workshop o Coordenador enviou um questionário aos 108 participantes, onde 
50 pessoas responderam com suas avaliações - 46% de consideraram Òtima, 52% 
Boa e 02% Regular (entendimento pelo sucesso do evento com 98% de aprovação); 

 As palestras que mais chamaram a atenção do público foram "Geoprocessamento 
autossustentado" realizada pelo município de Itanhaém, "GeoPG - Geoprocessamento 
em Praia Grande" realizada pelo município de Praia Grande, "SIG: Perspectivas ao 
Planejamento Urbano" realizada pela UFABC e "De Software Proprietário ao Software 
Livre" realizada pelo município de Guarulhos; 

 Sugestão para que o próximo Workshop de Geoprocessamento seja realizado no 
município de Bertioga/SP em abril/2019; 

 

Item II 

 Informado que o Global GovJam 2018, ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de junho no 
Palácio das Artes no município de Praia Grande, com o objetivo de melhorar os 
serviços dos governos municipais; 

 Como os responsáveis pela organização do evento - Prefeitura de Praia Grande e 
Secretaria de Governo do Estado, não se encontram presente na reunião, o 
Coordenador somente solicitou apoio na participação dos municípios e apresentou a 
página criada para o evento no Facebook e também o site de inscrição; 

 Solicitado pelos presentes ofício da AGEM aos Prefeitos da região convidando-os para 
o evento e apresentando a proposta dos trabalhos; 
 

Item III 

 O Coordenador informou que até o momento não houve manifestação da CT para a 
realização das melhorias no PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Baixada Santista; 

 Os representantes presentes não apresentaram novas alterações, informando que o 
documento está bem abrangente não havendo a necessidade de melhorias, assim, 
deverá ser mantido o texto do documento para o biênio 2017–2018; 

 

Item IV 

 O Sr. Paulo Roberto da prefeitura de Santos informou que será realizada a Exposec – 
Feira Internacional de Segurança nos dias 23 e 24/05 no Centro de Exposições dos 
Imigrantes com palestra de técnicos da Prefeitura de Santos - fez o convite para todos; 

 O Coordenador informou da reunião realizada na AGEM sobre o SIMA - Sistema de 
Monitoramento e Avaliação, com os coordenadores de eixos e relatores das CT´s - 
Câmaras Temáticas do CONDESB, referente aos indicadores e sua implementação no 
Sistema em acordo com o PMDE/BS - Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
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Estratégico da Baixada Santista; 

 A proposta é que as informações do SIM|EMPLASA estejam integradas com o SIMA; 

 Sobre ao projeto da criação de uma ferramenta da gestão dos Catálogos de Serviços 
municipais e regional, o Sr. Paulo Roberto informou que poderia desenvolver a 
ferramenta (ambiente/sistema) e o entendimento é que esse ambiente fique na AGEM; 

 O Sr. Fabio Fomm de Itanhaém informou que a data para a realização do 5º Encontro 
Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista foi alterada do dia 17/08/2018 para 
24/08/2018, mas o local continua o mesmo - Centro de Convenções do município; 

 Definida que a próxima reunião desta CT ocorrerá no dia 27/06/2018 Às 10h no 
município de Santos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 23 de maio de 2018. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 

Secretário 


