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DADOS GERAIS 

Data: 25/07/2018 
Local: Gabinete da Prefeitura de 

São Vicente 
Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes  Prefeitura de Bertioga 

Carlos Martins Nabeto Prefeitura de Cubatão 

Júlio Cesar Gonçalves  Prefeitura de Guarujá 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Leandro Fernandes Sanches Prefeitura de Praia Grande 

Paulo Roberto Prefeitura de Santos 

Fernanda Azevedo Santana Prefeitura de São Vicente 

Maurício de Moraes Secretaria de Estado do Governo 

Convidados:  

Luiz Carlos Costa AGEM 

Michael Marques Nobre AGEM 

Ricardo Hourneaux de Moura AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Nelson Empresa Evolução 

Rubens Empresa Evolução 

Fábio Luiz Ferreira Prefeitura de Guarujá 

Rui Lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
18/07/2018 

Reunião iniciada às:  
09h50 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Apresentação "Modernização da Área Tributária" - empresa Evolução; 

 Item II - Discussão sobre a realização do 5º Encontro Metropolitano de Tecnologia 
da Baixada Santista – Itanhaém/SP; 

 Item III - Discussão sobre os problemas enfrentados entre municípios e 
concessionárias de energia - Resoluções das Reguladoras; 

 Item IV - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Mongaguá e Peruíbe. 
Estado: 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; 

 Colocada em votação as atas de reuniões anteriores, 28/02/2018 em Bertioga, 
25/04/2018 em São Vicente (V Workshop de Geoprocessamento da RMBS), 
23/05/2018 na AGEM e 27/06/2018 em Santos, sendo aprovada pelos representantes 
presentes. 

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

N 006/2018 
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Item I 

 Os Senhores Nelson e Rubens, da Empresa Evolução fizeram apresentação do 
trabalho realizado pela empresa com foco em tributação abordando os seguintes 
aspectos: 

 Apresentação da empresa; 

 Produto voltado ao atendimento/arrecadação; 

 Projeto e trabalhos realizados no município de Itanhaém/SP; 

 Cada município elege um nome para o Projeto; 

 No município de Guarulhos/SP tem o nome de ATENDE; 

 Case no município de Taboão da Serra/SP; 

 Produto em mais de 40 cidades; 

 Diagnósticos; 

 Objetivos; 

 Revisão dos processos de trabalho: Necessária participação do executor; 

 Avaliação e aprovação final; 

 Utilização de tecnologia da informação; 

 Certificação - valorização dos servidores; 

 Capacitação dos gestores; 

 Capacitação técnica dos atendentes; 

 Melhoria do ambiente físico; 

 Principais serviços oferecidos; 

 Homologação e Redesenho dos processos. 

 Informado sobre o ISS Online – Arrecadação do ISS; 

 Informado a execução do Programa realizado pela empresa é com utilização de 
recursos federais do PMAT e PNAFM; 

 Apresentado o Programa de Modernização Administrativa; 
 
Item II 

 O Sr. Fábio Fomm representante de Itanhaém informou que o 5º Encontro será 
realizado no Centro de Convenções do município no dia 24 de agosto de 2018 
com início às 08h45; 

 Informado que haverá stands de três empresas, stand para dúvidas com os 
palestrantes e 11 palestras; 

 Palestras confirmadas:  

 Allan Sanches – fechamento do evento; 

 Prof. Luiz Pena; 

 Dr. Paulo Runge; 

 SEBRAE – empreendedorismo e inovação; 

 O evento contará com o Sebrae Móvel para atendimento da população; 

 As inscrições já estão abertas no site do evento www.doity.com.br/5emtbs e o 
coordenador solicitou apoio na divulgação para as inscrições; 

 O Sr. Fábio Fomm solicitou aos municípios que já sediaram o evento que 
enviassem as artes gráficas como o logo do evento e os materiais utilizados para 
divulgação; 

 O dia letivo de aula da ETEC – Escola Técnica Estadual será no evento; 

 O Coordenador solicitou apoio dos demais municípios para a divulgação do 
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evento no site das prefeituras; 
 
Item III 

 Informado que o material com as normas e resoluções da ANEEL e ANATEL, 
enviado pelo município de Santos, foi encaminhado aos representantes da CT; 

 O Coordenador informou que há a necessidade de um melhor entendimento das 
normas e resoluções da ANEEL e ANATEL para a continuidade dos trabalhos; 

 Solicitada pelos presentes de que haja reunião nesta Câmara Temática com os 
membros da ANATEL e ANEEL; 

 O Sr. Fábio Fomm de Itanhaém disse que em reunião no município a Empresa de 
energia Elektro informou que há entendimento para a não cobrança dos pontos 
nos postes; 

 O Sr. Leandro Sanches de Praia Grande informou que há no município um 
Decreto para a utilização pública dos postes. Esse documento será enviado para 
ser compartilhado com a CT; 

 Necessidade de verificar quais os municípios no Estado que já estão pagando as 
taxas sobre a utilização dos postes. 
 

Item IV 

 Informado que o PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Baixada Santista deverá ser atualizado no início de 2019; 

 Reunião da CODESP com a Prefeitura de Santos referente ao SIGSantos e os 
trabalhos sobre geoprocessamento; 

 Através de questionário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão foi 
gerado estudo da Pesquisa Sobre o Uso de Tecnologia de Informação e 
Comunicação no Setor Público Brasileiro; 

 O Coordenador informou que no início de Agosto/2018 será realizado o 
treinamento para a CT Habitação/CONDESB na FATEC Praia Grande referente 
ao SIM – Sistema de Informações Metropolitanas; 

 Próximas reuniões da CT: 

 Itanhaém (24/08/2018); 

 Praia Grande (26/09/2018); 

 Mongaguá (24/10/2018); 

 Peruíbe (28/11/2018); 

 A CT concordou em não realizar a reunião de dezembro/2018 uma vez que o 
coordenador informou que entrará em férias a partir do dia 07/12/2018 pelo 
período de 15 dias. 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
São Vicente, 25 de julho de 2018. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


