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DADOS GERAIS 

Data: 28/06/2017 Local: Município de Cotia – 
empresa Level3 

Horário: 10h 

Tipo de Reunião: trabalho e visita técnica 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil do Estado 

Roberto Fernandes PM de Bertioga 

Carlos Martins Nabeto PM de Cubatão 

Ademário Martins PM de Cubatão 

Júlio Cesar Gonçalves PM de Guarujá 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Davi Barroso  PM de Mongaguá 

Fernando Martins de Souza PM de Peruíbe 

Leandro Sanches PM de Praia Grande 

Paulo Roberto Souza PM de Santos 

Reinaldo Mancuso Junior PM de São Vicente 

Fernanda Azevedo Santana  PM de São Vicente 

Maurício de Moraes  Secretaria Estadual de Governo 

Convidados:  

José Carlos Silva AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Luis Antonio Aihara PM de Bertioga 

Willians Valle PM de Cubatão 

Mauricio Campina PM de Cubatão 

Rogério Campos  PM de Peruíbe 

Paulo Cesar Silva PM de Santos 

Aleksander Sabino da Silva PM de Santos 

Rogério Pinheiro da Silva PM de Santos 

Anderson Azevedo Silva PM de Santos 

Leonardo Teles Level3 

Robson Fante Level3 

Pauta divulgada em:  
21/06/2017 

Reunião iniciada às:  
09h30 

Término da Reunião 
às:  

13h15 
 

OBJETIVOS 

 Item I - Visita técnica aos ambientes de infraestrutura da empresa Level3; 

 Item II - Discussão sobre o 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista em Cubatão; 

 Item III - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

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

N 006/2017 
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REGISTROS 

Ausências: 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Sr. Márcio Aurélio de Almeida Quedinho, coordenador nesta Câmara 
Temática deu início a reunião agradecendo a presença de todos em especial 
a empresa Level 3 pela disponibilidade de local para a reunião; 

 O coordenador informou que esta reunião é de comemoração aos cinco 
anos das atividades da CT com a participação de todos os municípios; 

 Informado que a ata de reunião anterior, realizada no dia 24/05/2017 em 
Mongaguá, será enviada juntamente com a convocação da próxima reunião; 

 O coordenador informou que os representantes da Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão serão representados por membros da Casa Civil; 

 
Item I: 

 O coordenador informou que a CT já realizou visita técnica aos ambientes 
da empresa Level3 no município de Praia Grande; 

 Foi informado ao Sr. Leonardo Teles da empresa Level3 que esta CT já 
solicitou uma proposta junto a empresa para um estudo de viabilidade de 
investimentos e prestação de serviços aos municípios da Baixada Santista; 

 A empresa já possui uma unidade de atendimento para governo e que 
atualmente tem orçamento para chegar até as prefeituras; 

 O Sr. Leonardo fez uma apresentação (anexa): 
 A empresa existe desde 1998 e que está desde 2008 no Brasil; 
 Faturamento de 8 bilhões; 

 Possui 12.500 colaboradores e 16 Datacenters na América Latina; 
 Atende toda demanda de telecomunicações, menos telefonia móvel; 
 Foram apresentados vídeos institucionais com os serviços prestados; 
 Foi realiza a visita técnica dos presentes aos ambientes, infraestrutura e 

apresentada a tecnologia da empresa; 
 
Item II: 

 O Coordenador informou sobre reunião realizada no dia 2 de junho na 
AGEM com o Diretor Executivo Sr. Hélio Vieira, os gestores da Secretaria de 
Gestão e o Secretário de Turismo de Cubatão, Sr. Mauro Haddad, onde foi 
acordado que a Secretaria de Turismo assumirá a realização do 4º EMTBS - 
Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 

 O evento fará parte da Jornada do Turismo, que será comemorado durante 
todo o mês de setembro no município; 

 O Sr. Maurício do município de Cubatão informou que o evento ocorrerá nos 
dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017 (quarta, quinta e sexta-feira); 

 A abertura será realizada no Bloco Cultural do município dia 13/09/2017 às 
19h pelo Prefeito e, após a abertura, será feita uma palestra; 
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 As palestras do evento serão realizadas no Bloco Cultural e na Câmara 
Municipal, com a possibilidade de abrir um terceiro local; 

 A capacidade do auditório do Bloco Cultural é para 300 pessoas e o da 
Câmara para 70 pessoas; 

 As palestras serão realizadas das 9h até as 21h com duração de 50 minutos 
e 10 minutos para preparação da próxima palestra. Na Câmara a última 
palestra deverá ser até as 18h; 

 Proposta para a última palestra ser as 18h na sexta-feira, convidar o Sr. 
Alan Saches, que sempre encerra os Encontros Metropolitanos; 

 O coordenador informou da necessidade de cancelamento da reunião do dia 
20/06/2017, por parte da empresa Vivo/Telefônica, mas há o interesse da 
empresa em participar e apoiar o 4º EMTBS; 

 Sugerida pelos presentes que haja palestra sobre Videomonitoramento; 
 Informado que o logotipo será o mesmo utilizado no 3º Encontro, mas com 

cores diferentes, que associem o município de Cubatão; 
 
Item III: 

 O coordenador informou que foi feita a assinatura do contrato entre AGEM e 
a empresa PLAN para o desenvolvimento do SIMA - Sistema de 
Monitoramento e Avaliação, incluirá geoprocessamento e irá trazer as 
informações do PMDE/BS – Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
Estratégico da Baixada Santista, que é requisito do Estatuto da Metrópole; 

 Para a integração dos municípios junto ao SIMA, esta CT deverá estar 
envolvida nos trabalhos junto a empresa PLAN; 

 Os representantes do município de São Vicente informaram que haverá nos 
dias 24, 25 e 26 de agosto, a Parada Tecnológica em São Vicente; 

 O coordenador sugeriu o ajuste das reuniões desta CT no Calendário 2017: 

 Visita técnica para o mês de novembro ao laboratório de inovação, da 
Secretaria de Governo, no Palácio dos Bandeirantes; 

 Discussões no mês de outubro sobre software proprietário e software livre; 
 Necessidades de discussão sobre o Catálogo de Serviços, ações 

desenvolvidas do PDTIC/BS e ajustes e discussão para o 4º EMTBS; 

 Balanço das atividades de 2017 para dia 20 de dezembro na AGEM; 

 Próxima reunião será realizada no município de Santos no dia 26/07/2017; 

 Não havendo mais nada a declarar foi encerrada a reunião. 

Santos, 28 de junho de 2017. 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


