
 

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

N 007/2015 

 

CT TIC 007.15 RG 

DADOS GERAIS 

Data: 26/08/2015 Local: Salão Nobre PM Santos 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 

Fernando Martins de Souza PM Peruíbe 

  

CONVIDADOS  

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Tiago Kirsten PM Peruíbe 

Igor Melo de Souza Agem/Estagiário 

Ademario Martins PM Cubatão 

Marcos Freitas Empresa Brisa SP 

Josie L. Hollanda Praia Grande 

Alini Cristina da C. Silva Praia Grande 

Allan Caetano Alves Peruíbe 

Claudio Edson A. Rocha Praia Grande 

Fabio Santana da Silva Praia Grande 

Gabriel S. dos Santos Praia Grande 

Paulo Henrique S. Martins Itanhaém 

Rogério Thomé FUNCATE 

Luciana Mamede FUNCATE 

Iamir Mendes Monteiro Fatec 

Dário Silva de Andrade São Vicente 

  

Pauta divulgada em: 
24/08/2015 

Reunião iniciada às: 
09h50 

Término da Reunião às: 
12h30 

 

OBJETIVOS 
Item I - Discussão do Plano de Trabalho sobre os trabalhos de Geoprocessamento da 
RMBS; 
 
Item II - Discussões sobre o 2º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
 
Item III - Outros Assuntos de Interesse Regional; 
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OBJETIVOS 

  

 

REGISTROS 

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

 O Coordenador iniciou a reunião agradecendo o espaço cedido ao representante de 
Santos, Sr. Paulo Roberto, inclusive pela disponibilidade do Coffee Break, para a 
reunião para a CT TIC; 
 

 Falou também sobre o Relatório Resumido da reunião, que deve ser enviado ao 
Coordenador do Eixo de Desenvolvimento Econômico, ao qual a CT TIC pertence; 

 

 Discussão do Item I: 
 Discussão do Plano de Trabalho sobre os trabalhos de Geoprocessamento da 

RMBS; 

 

 Em sua fala o coordenador da câmara, ressaltou o trabalho de Geoprocessamento 
iniciado pela FUNCAT tempos atrás, e que este trabalho deve ser retomado, com a 
finalidade de que todos os Municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, 
possam ser contemplados de forma unificada; 
 

 Mencionou ainda que na execução do projeto, os recursos à serem utilizados deverão 
ser especificados em detalhes, para que se possa solicitar os valores ao FUNDO – 
Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Baixada Santista, ou caso se verifiquem 
se é possível ir buscar recursos na esfera Federal, Estadual ou em outro Órgão/Local; 
 

 Roberto de Bertioga ressaltou sobre as necessidades de se adequar o 
geoprocessamento ao Município, pois a discrepância de valores em Bertioga, referente 
aos valores venais do IPTU, com valores comerciais dos terrenos no Município é 
grande, daí a necessidade da implantação do Geoprocessamento em todos os 
Municípios; 
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 Conforme relato da Sr.ª Josie de Praia Grande, que o departamento de Tecnologia da 
Informação de Praia Grande, vem testando o Software Qgiz, para Geoprocessamento 
no Município, e o Sr. Paulo Roberto mencionou que uma equipe da Prefeitura de Praia 
Grande esteve na Prefeitura de Santos em visita técnica, e que foi mostrado o que 
Santos vem fazendo e, se disponibilizando a auxiliar Praia Grande a implantar o Santos 
vem usando como aplicativo, que é o Terra View; 
 

 A Secretaria da Saúde de Praia Grande, também relatou como e de que forma e ainda 
em quais Secretarias vem implantando o sistema de Geoprocessamento, para que toda 
a Prefeitura, em seus diversos departamentos possam se beneficiar do 
Geoprocessamento; 
 

 O Coordenador salientou que a integração entre as empresas que já vem atuando em 
Geoprocessamento é extremamente necessária para que não haja conflitos entre 
sistemas e os outros Municípios e a Agem. A necessidade que todos estejam 
integrados é fundamental, para que todos possam falar a mesma língua; 
 

 Ressaltou ainda que os Municípios de Peruíbe, Itanhaém e São Vicente, ainda não tem 
quase nada, e que estarão entrando em contato com a Prefeitura de Santos, para que 
também eles possam se aproveitar do que Santos já desenvolveu e beneficiarem-se 
dessa parceria que a Câmara Temática vem fazendo com todas as Prefeituras; 
 

 O Professor Iamir, da Fatec o qual foi apresentado pelo Coordenador aos demais 
presentes, falou do que a Fatec pode oferecer, inclusive de um Plano Mestre para a 
Região Metropolitana da Baixada Santista, o que foi colocado pelo Coordenador que a 
CT TIC já vem fazendo nesse sentido; 
 

 O professor falou de um convênio que a Fatec tem com a IBM, e o Sr. Marcio disse 
que em uma próxima reunião possamos discutir este assunto com a Fatec; 
 

 Foi solicitado a Funcate, que iniciasse a sua apresentação, através do Sr. Rogèrio 
Thomé, que segue anexa; 
 

 A apresentação foi dividida em 02 partes: 
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 1ª Parte: Meta 
 

 2ª Parte: Submeta 
 

 As metas são 06, e as submetas sã divididas de acordo com o que é estipulado nas 
metas, podendo ser divididas em 03 oui mais situações contidads nas metas; 
 

 O Sr. Paulo Roberto da prefeitura de Santos, fez uma breve apresentação de como 
funciona o SIGSANTOS e suas diversas ferramentas. 

 

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

 O senhor Leandro de Praia Grande, mostrou o crachá de identificação de evento, 
salientando que haverá na entrada do Palácio das artes em Praia Grande, locais 
preestabelecidos para identificação tanto pra quem já fez a inscrição pela internet, só 
dizer o nº que o crachá já estará pronto para retirada, quanto os que não fizeram 
inscrição e faram no local; 
 

 Todos os palestrantes já confirmaram presença, quanto aos estandes um empresa 
desistiu de última hora mas, já foi convidada outra para ocupar o estande 
 

 www.praiagrande.sp.gov.br/encontrotecnologico 
 

 Disse ainda que serão 26 estandes, 67 palestras, 42 computadores para cursos 
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 1 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; 
 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/encontrotecnologico
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 Serão distribuídas faixas para divulgação do evento nas cidades que compões a Região 
Metropolitana da Baixada Santista; 
 

 Discussão do Item III: 
Outros Assuntos de Interesse Geral; 
 

 O Coordenador avisou aos presentes que no dia posterior a reunião da Câmara 
Temática de TIC, dia 27/08/2015, a partir das 09:30 horas, iria acontecer nas 
dependências da AGEM o 1º Encontro de Ouvidores Públicos da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, e caso alguém tivesse interesse em participar do 
evento estaria aberto aos interessados; 
 

 O Coordenador falou que recebeu um e-mail da Empresa 7 Digital, que tem um 
Sistema de Controle Eletrônico do ISS, e que se houver interesse dos componentes 
da CT TIC, poderá em uma oportunidade futura traze-la para uma apresentação; 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 

Santos, 22 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


