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DADOS GERAIS 

Data: 27/06/2018 
Local: Sala de Situação da 

Prefeitura de Santos 
Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes  Prefeitura de Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Paulo Roberto Prefeitura de Santos 

Fernanda Azevedo Santana Prefeitura de São Vicente 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Modesto Lanci Neto Prefeitura de Cubatão 

Roberto Carlos de Oliveira Prefeitura de Praia Grande 

Hugo Uesugui Prefeitura de Santos 

Gustavo Bocuto Prefeitura de Santos 

Roberto Cruz Prefeitura de Santos 

Pauta divulgada em:  
20/06/2018 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Discussão sobre os problemas enfrentados pelos municípios com a CPFL 
sobre o uso dos postes (fibra ótica e outros); 

 Item II - Avaliação do evento Global GovJam - Praia Grande; 

 Item III - Discussão sobre a realização do 5º Encontro Metropolitano de 
Tecnologia da Baixada Santista; 

 Item IV - Eleição de coordenador e relator da CT TIC; 

 Item V - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Guarujá, Mongaguá e Peruíbe. 
Estado: Governo e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador deu início a reunião agradecendo a presença de todos e pela 
disponibilização do local para a reunião; 

 O Coordenador informou que as atas das reuniões ordinárias realizadas em 
28/02/2018 em Bertioga, 25/04/2018 em São Vicente - Workshop, 23/05/2018 na 
AGEM e a reunião extraordinária do dia 14/03/2018 em Praia Grande, seriam 
enviadas posteriormente para avaliação e posterior aprovação; 

 Após as explicações o Coordenador passou ao Item I da pauta; 
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Item I 

 Foi realizada uma apresentação e explicação pelo Sr. Roberto Cruz da Prefeitura de 
Santos sobre os infraestrutura da infovia e trabalhos realizados pelo município e 
também dos problemas enfrentados junto a Concessionária CPFL devido a utilização 
dos postes para a passagem da fibra ótica municipal: 

 Informado a infraestrutura da Infovia do município está atualmente com 300 
quilômetros de fibra ótica, 160 prédios integrados, 800 câmeras - com previsão de 
chegar a 1200 no final do ano, 50 controladores semafóricas, cancelas de acesso à 
praia e comportas dos canais; 

 A fibra-ótica está com cerca de 90% passando de forma aérea utilizando os postes 
que se encontram no município e há dificuldades de colocação de dutos subterrâneos 
para sua utilização; 

 A manutenção e suporte é exercida por uma empresa terceirizada contratada pela 
prefeitura; 

 Apresentado resolução (anexa) onde a CPFL solicita cadastro de novos projetos e 
ocupação de uso dos postes; 

 Resolução conjunta nº 4 da Anatel e ANEEL de 16/12/2014, diz que a cada novo 
ponto de fixação deve ser assinado contrato o que na visão dos municípios interfere 
na parte de licitações do município, pois em primeiro momento deveria ser cobrado R$ 
3,19 por ponto utilizado e que atualmente esse valor já ultrapassa R$ 12,00; 

 Necessidade de discussão do uso de poste para a municipalidade, pois a mesma não 
tem fins lucrativos e integra os equipamentos públicos para prestação de serviços 
para a população; 

 Necessidade de que o espaço de ponto de fixação seja reservado à prefeitura; 

 Informado que o cadastro da Prefeitura de Santos foi realizado com dispensa de 
autorização de forma a não ser permitida cobrança por parte da CPFL; 

 A Prefeitura de Santos informou que o problema não é com a CPFL e sim para o 
entendimento e aplicação das normas e resoluções impostas pela ANATEL e ANEEL; 

 Município de Itanhaém informou que há acordo verbal com a Concessionária local 
sobre a lei de uso do solo e que, atualmente, não há taxa de cobranças pelo uso do 
poste; 

 Necessidade de discussão sobre o assunto nas próximas reuniões da CT, gerar um 
documento para apreciação do CONDESB e solicitar início das discussões e 
explicações dessas normas e resoluções com a ANATEL e ANEEL; 
 

Item II 

 Informado que o evento Global GovJam 2018 Praia Grande, foi um sucesso, e que 
teve como desafio comum aos seus participantes, a apresentação de um som; 

 O evento aconteceu simultaneamente nos dias 06 e 07 de junho/2018 em diversos 
países e no Brasil, somente Praia Grande não era capital de Estado, pois participaram 
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife; 

 No evento foram desenvolvidos três projetos voltados a ações de Governo Público - 
dois deles voltados a Resíduos Sólidos e um deles para Mobilidade Urbana; 

 Todos os trabalhos foram publicados no Youtube; 

 O Coordenador informou que foi realizada uma apresentação no CONDESB referente 
aos trabalhos da Câmara Temática; 
 

Item III 
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 O Sr. Fábio Fomm de Itanhaém informou que o local e datas estão definidas, como já 
havia sido divulgado, dia 25/08/2018 no Centro de Convenções do Município das 8h45 
(abertura) com a proposta de 11 palestras (a primeira as 9h30) e participação dos 
alunos da ETEC (dia letivo no evento) onde será apresentado trabalhos voltados à 
tecnologia; 

 O evento será interrompido para almoço das 12h30 até as 13h30 - haverá local para 
almoço em frente ao local do evento; 

 Para as palestras já há confirmação da empresa Google, Robótica, 
Geoprocessamento de Itanhaém, Processos Digitais de Santos, Trabalhos de Agile da 
Prefeitura de Praia Grande; 

 O evento contará com 04 estandes: ETEC, Trabalhos de Robótica da Rede de Ensino 
de Itanhaém, Secretaria de Educação com participação do Google e Secretaria de 
Saúde com participação da SoftPark; 

 O controle de acesso ao evento será realizado pela empresa Madis; 

 Possibilidade de lanches no local para serem comercializados pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Município; 

 Estacionamento para o evento será a uma quadra de distância; 

 Necessidade para divulgação do evento e material de apoio será discutido na próxima 
reunião; 

 Necessidade de contato com propostas para palestrantes - Alan Sanches sobre 
Segurança Virtual, Paulo Runge sobre Direito Digital, Prof. Luis Pena, SEBRAE, Jogos 
Digitais e Smart Cities; 
 

Item IV 

 Colocada em votação a alteração de Coordenador e Relator da Câmara Temática 
sendo aprovado por unanimidade dos representantes presentes a continuidade da 
Coordenação exercida pela Casa Civil através do Sr. Márcio Aurélio de Almeida 
Quedinho e a continuidade da Relatoria pela Prefeitura de Santos através do Sr. Paulo 
Roberto de Oliveira Souza; 

 Próxima reunião será realizada no dia 25/07/2018 as 9h30 no município de São 
Vicente; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 27 de junho de 2018. 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


