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N 006/2015 
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DADOS GERAIS 

Data: 22/07/2015 Local: Salão Nobre PM Cubatão Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec Estado da Casa Civil 

Leandro Fernandes Sanches PM de Praia Grande 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Jucélia Aparecida Ferreira PM Cubatão 

Hélio Tam PM Peruíbe 

  

CONVIDADOS  

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Tiago Kirsten PM Peruíbe 

Ademario Martins PM Cubatão 

Marcos Freitas Empresa Brisa SP 

  

Pauta divulgada em: 
21/07/2015 

Reunião iniciada às: 
10h00 

Término da Reunião às: 
12h40 

 

OBJETIVOS 
Item I - Apresentação BRISA - Marcos Freitas; 
 
Item II - Discussões sobre o 2º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
 
Item III - Discussões sobre os Catálogos dos Serviços Municipais (internos e externos); 
 
Item IV - Discussões sobre a proposta do Projeto de Cooperação Técnica - 
Compartilhamento de Serviços; 
 
Item V - Discussão sobre o Diagnóstico dos Ambientes de Tecnologia e Geoprocessamento 
da RMBS; 
 
Item VI - Outros assuntos de Interesse Regional; 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios:  Itanhaém, Guarujá, Mongaguá e São Vicente. 
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Estado: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Gestão Pública, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 

 Discussão do Item I: 
 

 O Coordenador agradeceu a equipe de Cubatão em disponibilizar local para a reunião 
para a CT TIC. Foi dispensada a leitura da ATA da reunião do dia 24/06/2015, tendo 
em vista a confirmação de recebimento por todos os presentes, 

 

 O Coordenador iniciou a reunião apresentando o Sr. Marcos, representante da 

Empresa Brisa, para que precedesse sua apresentação, o Sr. Marcos fez um breve 

relato sobre o histórico da Empresa Brisa, a qual foi fundada em 1988, criação, 

características da empresa, comentou sobre que a empresa foi declarada de utilidade 

pública, com escritórios em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador; 

 

 Falou que ela faz trabalhos de consultoria, governança, sistema de gestão escolar – 

SIGEL, mobilidade e governo eletrônico, faz também desenvolvimento e testes de 

aplicativos de mobilidade, apoio sobre a Lei de Informática; 

 

 Solicitação para gestão de ERP para órgãos municipais (Dynamics, AXZOR e CRM 

2011), cidades digitais, testes de qualidade, desenvolvimento de Softwares, sistemas 

de chamadas automatizadas, STI – sistema tributário integrado, ex. Santo André, 

diversos cases: órgãos: federais, estaduais e municipais, ex. site São Bernardo do 

Campo; 

 

 Discussão do Item II: 
Discussão dos trabalhos do 2º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista; 
 

 O senhor Leandro de Praia Grande, disse que o site do encontro já está no ar e o link 

pode ser acessado para as inscrições: 

 

 www.praiagrande.sp.gov.br/encontrotecnologico 

 

 Disse ainda que serão 26 estandes, 67 palestras, 42 computadores para cursos 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/encontrotecnologico
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durante os 03 dias de encontro, 09 minicursos com 02 horas de apresentação cada, 

cada curso será composto por 25 vagas e quem se inscrever em 01 não poderá repetir 

nos outros dias, haverá também um curso com desafio Lego, e ainda 1 curso de 

marcas e patentes; 

 

 Haverá ainda um telão na parte dos estandes para apresentação das palestras; 

 

 Serão distribuídas faixas para divulgação do evento nas cidades que compões a Região 

Metropolitana da Baixada Santista, bem como cartazes para distribuição nas 

Faculdades da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

 

 Discussão do Item III: 
Discussões sobre os Catálogos dos Serviços Municipais (internos e externos); 

 

 Os Catálogos de Serviços estão faltando alguns municípios, o que é interno é para 

divulgação dentro da Prefeitura, o que é externo é o que será divulgado para a 

população, no interno entra também a cooperação de softwares e código fonte e o 

compartilhamento inclusive de informações que vem sendo utilizados pelos outros 

municípios; 

 

 Foi lembrado pelo Sr. Paulo Roberto da PM de Santos, que embora os softwares 

possam ser desenvolvidos nas respectivas prefeituras é necessário que se verifique se 

o seu compartilhamento não está restrito contratualmente, pois há várias empresas 

que vendem o software a prefeitura desenvolve e depois não consegue compartilha-lo 

por causa de restrições contratuais, então é imprescindível que antes se verifique isso 

e, quando for adquirido o software colocar em contrato que é de livre 

compartilhamento do adquirente; 

 

 Fazer um caderno matriz para que possa servir de consulta para todos os municípios; 
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 Discussão do Item IV: 

Discussões sobre a proposta do Projeto de Cooperação Técnica - 

Compartilhamento de Serviços; 

 

 Na cooperação técnica, também é necessário que se observe o que é próprio e pode 

ser compartilhado e o que é próprio e não pode ser compartilhado por haver restrições 

contratuais; 

 

 Discussão do Item V: 

Discussão sobre o Diagnóstico dos Ambientes de Tecnologia e 

Geoprocessamento da RMBS; 

 

 Há em andamento uma licitação para monitoramento do PMDE BS, que servirá de 

apoio para um diagnóstico dos ambientes de tecnologia, tendo inclusive que haver 

uma integração de informações de cada município, a Câmara Temática de Tecnologia 

da Informação e Comunicação e a empresa que ganhar a licitação para que haja um 

compartilhamento dessas informações referents ao PMDE; 

 

 Discussão do Item VI: 

Outros Assuntos de Interesse Geral; 
 

 Foi lembrado pelo Coordenador, que os catálogos de Serviços, só santos e Guarujá 
encaminharam, faltando todos os outros municípios; 
 

 O Sr. Leandro de Praia Grande ficou de enviar o dele pois já está pronto; 
 

 O Coordenador salientou que alguns Municípios não enviaram ofício comunicando os 
representantes na Câmara Temática de Tecnologia da Informação e Comunicação, é 
necessário a indicação de Titular e Suplente; 

 

 O Coordenador aventou a possibilidade de se fazer uma reunião extraordinária para 
tratar dos trabalhos à serem desenvolvidos pela Câmara junto ao Condesb, para que a 
CT TIC possa estar em acordo com o que está sendo desenvolvido e a Câmara não 
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fique defasada; 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 

 
 
 

Santos, 21 de setembro de 2015. 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


