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CT TIC  006.16 

DADOS GERAIS 
 

Data: 22/06/2016 
 

Local:  São Vicente 
 

Horário: 09h30 

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 

Leandro Fernandes Sanches PM Praia Grande 

Jucélia Aparecida Ferreira PM Cubatão 

Aldo Fabio Garda Sec. de Governo 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec. da Casa Civil 

  

CONVIDADOS  

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Maxuell Roberto dos Santos PM São Vicente 

Dilza Onofre PM São Vicente 

Felipe dos Anjos Sevilhano AGEM/Estagiário 

Eduardo Tomio Nakamura EMPLASA 

Adilson Haroldo Piveta EMPLASA 

Leonardo Felix dos Santos PM São Vicente 

Fabio E. B. Barros PM São Vicente 

  

Pauta divulgada em: 
15/06/2016 

Início da Reunião às: 
09h55 

Término da Reunião às: 
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I - Eleição de coordenador e relator da CT TIC/CONDESB; 

Item II - Avaliação do 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 

Item III - Apresentação do Projeto do Sistema de Informações Municipais Metropolitano - 

SIMM; 

Item IV - Discussão dos Catálogos de Serviços Municipais da RMBS; 

Item V - Outros assuntos de Interesse Regional. 

REGISTROS 
Ausências: 

Municípios: Guarujá, Mongaguá e Peruíbe; 

Estado: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, Habitação.  
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- O Coordenador abriu a reunião agradecendo a presença de todos e a contribuição da 

Prefeitura de São Vicente pelo espaço cedido para reunião; 

- O Coordenador informou que estão sendo elaboradas as atas da reunião ordinária do 

dia 25/05/2016 realizada no município de Cubatão e a ata da reunião extraordinária do 

dia 13/04/2016 do III Workshop de Geoprocessamento realizada no município da Praia 

Grande; 

 

Item I – Eleição de Coordenador e Relator da CTTIC/CONDESB 

 O Coordenador abriu espaço aos interessados em se candidatar para a coordenação 

e relatoria da CTTIC/CONDESB; 

 O Coordenador apresentou interesse em permanecer na coordenação da CT e o 

relator Sr. Fábio Fomm abriu mão da relatoria à outro município. O Sr. Paulo Roberto 

da prefeitura de Santos manifestou interesse em se candidatar para a relatoria; 

 Em votação, e por unanimidade a CTTIC aprovou por mais 02 (dois) anos, até 

junho/2018, a recondução do Coordenador Sr. Márcio Aurélio de Almeida Quedinho, 

representante da Casa Civil do Governo do Estado de SP, e a relatoria foi aprovada 

para o Sr. Paulo Roberto de Oliveira Souza, da Prefeitura Municipal de Santos; 

 A representante da Prefeitura de Cubatão, Jucélia Aparecida Ferreira, solicitou 

constar em Ata o extraordinário trabalho desenvolvido pelo Coordenador Marcio 

Quedinho e, pelo relator Fabio Fomm, durante o período que se encerrou, pela 

condução dos trabalhos da Câmara Temática e, dessa forma parabenizou-os por tudo 

o que foi feito durante a gestão dos dois; 

 O Coordenador agradeceu os elogios, a colaboração de todos os presentes nestes 

últimos dois anos de trabalho e, que se não fosse o empenho de todos, a CT não teria 

conseguido o êxito nos trabalhos e projetos desenvolvidos e, solicitou que o mesmo 

empenho e dedicação de todos continuasse nesses próximos dois anos; 

 

Item II – Avaliação do 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista 

 O Coordenador agradeceu ao Sr. Paulo Roberto, da Prefeitura de Santos, pelo 

empenho na organização e condução do 3º EMTBS - Encontro Metropolitano de 

Tecnologia da Baixada Santista; 

 Em avaliação do evento, os representantes dos Municípios elogiaram de uma forma 

geral a organização do evento, pelos temas e pelos palestrantes, que foram temas 

bastante interessantes. Relataram que que 03 (três) auditórios com palestras foi 

demais, haja visto que que algumas pessoas não conseguiram assistir palestras pois 

os horários de algumas das palestras coincidirem com outras, cujos temas eram muito 

interessantes; 

 Outra análise realizada por todos os presentes foi da falta de comprometimento das 

Universidades locais e da maioria dos alunos das faculdades e das escolas técnicas. 

Conversado da necessidade para os próximos eventos, tratar de maneira diferenciada 

para o envolvimento e participação das Universidades públicas e privadas da região, 
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inclusive dos professores; 

 Em um levantamento prévio o evento teve participação de cerca de 1.500 pessoas 

com cerca de quase meia tonelada de alimentos que foram doados ao FSS – Fundo 

Social de Solidariedade do município de Santos; 

 O Sr. Leandro, do município da Praia Grande, aprovou a diminuição dos estandes em 

relação ao evento passado, confirmou que 03 (três) auditórios foram demais e que o 

ideal são 02 (dois) auditórios com palestras e com sugestão para serem realizadas no 

período da tarde; 

 O Sr. Fabio, do município de Itanhaém, informou que como ponto positivo do evento 

foi o network e o relacionamento realizado junto as empresas; 

 O Sr. Roberto, do município de Bertioga, percebeu que foram realizados novos 

negócios, fortalecimentos e oportunidades com as empresas participantes do evento; 

 O Coordenador solicitou a todos que enviassem o material produzido como também 

as avaliações para a produção do Caderno com o histórico do evento; 

 Solicitado ao Sr. Paulo Roberto da prefeitura de Santos a disponibilização das 

apresentações realizadas no evento aos participantes, através do site do evento, ou 

por e-mail para ser produzida uma apresentação ao CONDESB; 

 Os trabalhos para a realização do 4º EMTBS será iniciado após as eleições 

municipais e a proposta é que o evento seja realizado no mês de setembro/2017; 

 

Item III – Apresentação do Projeto SIMM – Sistema de Informações Municipais 

Metropolitanas 

 Apresentação do SIMM – Sistema de Informações Municipais Metropolitanas do 

Estado de São Paulo pela EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano, realizada pelos Srs. Adilson Piveta e Eduardo Nakamura; 

 Instrumento em uma plataforma Web para subsidiar as políticas públicas entre 

estado e municípios, apoiando o Planejamento, Execução e Monitoramento; 

 O Sistema permite obter uma visão do território integrada e multidisciplinar, com 

diferentes fontes de dados dos governos federal/estadual/municipal; 

 O objetivo do Sistema é fornecer instrumento tecnológico com informações básicas 

padronizadas para contribuir no planejamento municipal integrada com o 

planejamento regional, criar meios de acesso comum às informações regionais e 

municipais, independente da capacidade estrutural do município, e, modernizar e 

melhorar a eficiência na gestão pública; 

 As funcionalidades principais do Sistema é a visualização de geoserviços fixos no 

formato WMS (Web MapService); Edição da geometria de feições pré-definidas; 

Controle de permissão quanto à visualização e/ou edição dos dados por município 

e por tipo de usuário; Pesquisa de dados georreferenciados em camadas pré-

definidas; Upload de dados geoexternos do tipo KML/KMZ; 

 O Sistema permite a criação de perfis de usuários e níveis de acesso com 

restrições de acesso por nível de informação, edição por abrangência geográfica 
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conforme município cadastrado; 

 Os representantes fizeram o questionamento quanto a utilização da ferramenta pelos 

municípios, sendo a possibilidade da celebração de um Termo de Cooperação; 

 O Coordenador informou que a proposta do conhecimento dessa ferramenta é a 

utilização, apoio e complementação dos trabalhos ao Projeto de Implementação do 

Geoprocessamento nos Municípios da RMBS, indo ao encontro dos trabalhos junto a 

FUNCATE que está apoiando diretamente o projeto da CTTIC/CONDESB. O 

Coordenador também citou da importância de serem trabalhados a publicação de 

geoserviços, inclusive com a integração dos Sistemas DataGeo e Litoral Sustentável 

da SMA – Secretaria do Meio Ambiente, CDHU, o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação da AGEM e o IDE-SP (Infraestrutura de Dados Espaciais de SP). 

 

Item IV – Discussão dos Catálogos de Serviços Municipais 

 O Coordenador solicitou uma breve explanação das discussões realizadas na última 

reunião uma vez que não conseguir participar; 

 Foi citado pelo representante de Bertioga, Roberto Marques, a discussão sobre o 

Catálogo de Serviços do Governo do Estado do Ceará, que poderá ser tomado como 

modelo para o desenvolvimento dos trabalhos pelos Municípios; 

 Necessidade de padronização dos campos a serem utilizados pelos Municípios e um 

Caderno de orientações para o desenvolvimento dos trabalhos; 

 

Item V – Outros assuntos de interesse regional 

 O Roberto do município e Bertioga trouxe um escopo do Projeto do termo de 

Cooperação Técnica; 

 Foi feito resumo dos eventos, com as participações dos representantes dos 

Municípios, no Fórum da Brisa no dia 20/06/2016 e no Conip nos dias 06 e 07 de 

junho/2016; 

 O Coordenador mencionou que no dia 05/07/2016, às 14h haverá nas dependências 

da AGEM a Oficina do eixo de Desenvolvimento Econômico para debater o Estatuto 

da Metrópole da RMBS; 

 Próxima reunião será em 27/07/2016 as 09h30 na AGEM com a proposta da 

realização de workshop sobre o PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da Baixada Santista; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
São Vicente, 22 de junho de 2016 

 
MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


