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DADOS GERAIS 

Data: 26/07/2017 Local: Município de Santos - Paço 
Municipal 

Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

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 

Júlio Cesar Gonçalves PM de Guarujá 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Tenisson Azevedo Junior  PM de Mongaguá 

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:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Adilson Bulo Parque Tecnológico de Santos 

Modesto Lanci PM de Cubatão 

Victor Santos  PM de Guarujá 

Pauta divulgada em:  
19/07/2017 

Reunião iniciada:  
10h 

Término da Reunião:  
12h12 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Apresentação e Discussão dos trabalhos para o 4º Encontro Metropolitano 
de Tecnologia da Baixada Santista em Cubatão; 

 Item II - Apresentação dos trabalhos da Fundação Parque Tecnológico de Santos; 

 Item III - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Município: Peruíbe. 
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 
ao Sr. Paulo Roberto pelo local cedido para a reunião. 

 Informado que as atas das reuniões anteriores desta CT, realizadas nos dias 
24/05/2017 em Mongaguá e no dia 28/06/2017 no município de Cotia, em 
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REGISTROS 

visita técnica a empresa Level3, será enviada juntamente com a convocação 
da próxima reunião; 

 
Item I: 

 A equipe de Cubatão explanou os trabalhos desenvolvidos e em 
desenvolvimento para a realização do 4º EMTBS – Encontro Metropolitano 
de Tecnologia da Baixada Santista: 

 Apresentado e entregue a todos o material gráfico, elaborado pela equipe 
de comunicação do município de Cubatão; 

 A palestra de abertura contará com o apoio do CPqD – falando sobre 
Cidades Digitais; 

 Necessidade de convidar o Sr. Alan Sanches para o encerramento do evento 
(o Sr. Leandro do município de Praia Grande fará o contato) e também 
realizar o convite para cerca de trinta palestrantes; 

 Dificuldade na contratação para montagem dos estandes; 
 Dez palestrantes já confirmados; 

 Material gráfico está contado em torno de R$ 4.000,00 e há a necessidade 
de arrumar patrocinador para viabilizar o material; 

 Necessidade de verificar bombeiro para o local do evento; 
 O coordenador da CT apresentou o site do evento, que foi aprovado por 

todos (www.doity.com.br/4emtbs), realizado no ambiente Doity, igual ao 
que foi feito no 3º EMTBS realizado no município de Santos em 2016;  

 Necessidade dos integrantes da CT apoiarem na divulgação e no contato 
com empresas para patrocinarem o evento; 

 O coordenador informou que fará o contato junto ao SEBRAE para solicitar a 
unidade móvel e também o apoio institucional; 

 Como temas de palestras foi sugerido abordar Robótica, IoT – Internet das 
Coisas, Realidade Virtual - Simuladores, tentar trazer o caminhão do Via 
Rápida Emprego (o Sr. Reinaldo Mancuso do município de São Vicente irá 
realizar o contato), Redes Sociais, Segurança na Internet e Banco de Dados 
e Modelagem; 

 Foi informado sobre os problemas de infraestrutura existentes no Bloco 
Cultural, mas que deverá ser solucionado até o evento; 

 Há a necessidade que sejam somados todos os custos para a realização do 
evento, para divisão em pacotes a serem oferecidos aos patrocinadores; 

 O Sr. Leandro do município de Praia Grande se propôs a fazer contato com 
a empresa MADIS para a obtenção dos crachás; 

 Feito o convite ao Parque Tecnológico de Santos para participação; 
 
Item II: 

 O Sr. Adilson Bulo Jr. Informou que após a participação da FPTS - Fundação 
Parque Tecnológico de Santos no 3º EMTBS, mais de 19 empresas 
buscaram informações junto a Fundação; 
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 Foi informado da intenção de cooperação técnica entre a FPTS e a AGEM – 
Agência Metropolitana da Baixada Santista, que deve ser assinado em 
agosto/2017, com a proposta da integração dos trabalhos entre o Eixo de 
Mobilidade do Condesb com demandas ao laboratório de mobilidade; 

 Feita apresentação do Parque Tecnológico (material anexo) pelo Sr. Adilson 
Bulo Jr. abordando os seguintes aspectos: 

 Papel da FPTS; 
 Cronologia de criação; 
 Vetores de Desenvolvimento; 

 Incentivos às empresas - Startups; 

 Perímetro de Abrangência; 
 Convênios existentes; 

 LogMob – laboratório de mobilidade previsão para setembro/2017 – falta 
implementação de hardware e softwares;  

 Perspectivas; 
 Centro Tecnológico da Baixada Santista; 
 Incubadora de empresas – atualmente há quatro residentes; 
 Coworking – sala com infraestrutura para empresas; 

 Ações em curso; 
 Parquinho Tecnológico – projeto aos alunos da rede municipal de ensino em 

parceria com SEBRAE (Robótica, empreendedorismo, educação financeira); 
 
Item III 

 O Sr. Leandro do município de Praia Grande informou que o Sr. Leonardo 
não está mais na empresa Level3; 

 O Sr. Modesto do município de Cubatão solicitou informações referentes ao 
videomonitoramento e valores para implementação do Geoprocessamento; 

 Sugerida visita técnica no videoonitoramento de Praia Grande; 
 Informado sobre visita técnica da AGEM e do Ministério Público no CICC – 

Centro Integrado de Comando e Controle de São Paulo – legado da Copa do 
Mundo e Olimpíadas, com a proposta de integração de Videomonitoramento 
para a Baixada Santista; 

 Calendário atualizado das reuniões desta CT será enviado posteriormente; 
 Próxima reunião será realizada no dia 23/08/2017 em São Vicente; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

Santos, 26 de julho de 2017. 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


