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DADOS GERAIS 

Data: 23/08/2017 Local: Salão Nobre da PM de São 
Vicente 

Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil do Estado 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

Carlos Martins Nabeto PM de Cubatão 

Júlio César Gonçalves PM de Guarujá 

Fábio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Tenisson Azevedo Junior PM de Mongaguá 

Fernando Martins de Souza PM de Peruíbe 

Leandro Fernandes Sanches  PM de Praia Grande 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Fernanda Azevedo Santana PM de São Vicente 

Convidados:  

Modesto Lanci Neto PM de Cubatão 

Adham Cremenzi PM de Peruíbe 

Pauta divulgada em:  
16/08/2017 

Reunião iniciada às:  
10h 

Término da Reunião às:  
12h 

 

OBJETIVOS 

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

 Item II - Avaliação das propostas, ações e projetos do PDTIC/BS do biênio 2017-
2018; 

 Item III - Discussão das ações para o Catálogo de Serviços Regional; 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
Ausências: 
Secretaria Estadual de Governo (ausência informada); 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
O Coordenador nesta Câmara Temática Sr. Márcio Aurélio de Almeida Quedinho deu 
início a reunião agradecendo a presença de todos e também o espaço cedido pela 
Prefeitura de São Vicente para a reunião; 
O Coordenador confirmou junto a CT o envio e recebimento das atas das reuniões 
anteriores – 24/05/2017 realizada no município de Mongaguá, 28/06/2017 realizada em 
Cotia/SP, 26/07/2017 realizada no município de Santos; 
Foi solicitada a dispensa da leitura das atas que foi aceita por todos os presentes e 
colocada em votação para aprovação; 
As atas das reuniões foram aprovadas pelos presentes; 
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REGISTROS 
Item I: 
- O coordenador solicitou para a equipe do município de Cubatão - organizadora do 4º 

Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista (4º EMTBS), que 
realizasse um relatório dos trabalhos e pendências relativos ao evento: 

 O objetivo é realizar 37 palestras onde 24 já foram confirmados, 04 estão para 
confirmar e que ainda faltam 09 palestras; 

 O coordenador informou a participação como palestrante do Sr. Roberto Sekiya 
Subsecretário de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado; 

 Informado que o local do evento está com problemas de infraestrutura e que até o 
evento provavelmente estarão resolvidos; 

 O espaço para estandes junto as empresas que prestam serviços ao município foi 
inviabilizado por entendimento jurídico; 

 O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas irá 
participar do evento e disponibilizará unidade móvel para atendimento da 
população e aos participantes do evento. A proposta é apoiar a Cidade para a 
criação de novas empresas com foco em tecnologia; 

 O município de São Vicente tentará contato com a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para tentar o caminhão do via 
rápido empregos; 

 O município de Cubatão se encontra com problemas de falta de recursos 
financeiros para panfletagem e alimentação dos palestrantes que está por volta de 
R$ 2.500,00 – tentar apoio com empresas; 

 O Sr. Carlos Nabeto de Cubatão informou que foi realizado um novo material 
digital do evento e que será encaminhado a todos para ajudar com a divulgação; 

 A divulgação de “massa” será realizada de forma digital – facebook, twitter, portais 
das prefeituras, mailing direto e outras mídias; 

 A equipe está imprimindo alguns cartazes para divulgação nas universidades, 
ônibus metropolitanos e pontos estratégicos da região; 

 O Sr. Carlos Nabeto de Cubatão informou que irá percorrer as universidades e 
escolas técnicas da região, a partir dessa semana, para divulgar o evento; 

 A AGEM irá solicitar oficialmente junto aos municípios da região para a realização 
de divulgação em seus portais; 

 Foi verificado quais as necessidades para apoio dos demais municípios ao evento 
– busca de parceiros para alguns custos como alimentação dos palestrantes, 
material de divulgação, completar a grade de palestras e participação no evento; 

 
Item II: 
- O coordenador solicitou que os municípios informassem as ações que já foram 

realizadas com as diretrizes do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista (biênio 2017-2018): 

 O município de Santos informou que o seu Plano foi revisado em abril/2017 com 
indicação e referência ao PDTIC/BS; 

 O município de Praia Grande informou que seu Plano está pronto com as 
diretrizes e ações alinhadas com o PDTIC/BS e que está aguardando a aprovação 
do Prefeito; 

 O município de Cubatão informou que iniciou seu Plano Diretor de Tecnologia no 
ano passado, com a criação de uma comissão, mas essa comissão não se 
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REGISTROS 
reunião mais após a mudança da gestão. Estão avaliando a possibilidade de 
contratar uma empresa para desenvolver seu Plano. O município informou que 
possui um PDTI do ano de 1998; 

 O município de São Vicente está com estudo para o desenvolvimento do seu 
PDTIC em até 06 meses. O município informou que possui um PDTI antigo; 

 O município de Praia Grande informou que possui um PDTI antigo; 

 O município de Mongaguá informou que estão desenvolvendo seu PDTIC; 

 O município de Peruíbe informou que não tem previsão de iniciar seu PDTIC; 
- O coordenador solicitou ao município de Cubatão o seu PDTI de 1998 e que os demais 

municípios enviassem seus PDTIC´s antigos; 

 
Item III: 
- O coordenador informou que o professor Rodrigo não está mais na Agência Inova do 

Centro Paula Souza e que não conseguirá desenvolver mais o Sistema do Catálogo 
de Serviços Regional, conforme acordado anteriormente; 

- O coordenador solicitou ao Leandro Sanches, gestor da Praia Grande, que também é 
professor da Fatec Praia Grande, que avaliasse junto a instituição a possibilidade da 
viabilização do projeto em parceria com a AGEM; 

- O desenvolvimento de uma ferramenta que apoie os municípios na criação dos seus 
Catálogos de Serviços, conforme orientações do PDTIC/BS, continua com a 
proposta de ficar hospedado nos ambientes da AGEM; 

 
Item IV: 
- O coordenador informou que houve uma proposta realizada pelo município de Praia 

Grande, através do Sr. Leandro Sanches, de uma reunião extraordinária para a 
realização de treinamento Agile Lego Challenge no município: 

 Treinamento de gestão de projetos, desenvolvimento Agile, dinâmica de 
planejamento e execução de um projeto de construção de uma cidade utilizando 
peças de Lego e com Scrum + Kanban + Lean, exercitando situações vivenciadas 
na vida real em projetos:  

 Acordada e aprovada a data de 04 de outubro de 2017; 

 Coordenador informou que já existe site do evento www.doity.com.br/lego 

 Serão disponibilizadas pelo site 50 vagas – Cinco vagas para cada município da 
região e cinco vagas para o Estado; 

- Lembrete do evento em Cubatão – 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017, onde dia 13 
será realizada a abertura com a participação do Prefeito da Cidade; 

 
- Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 23 de agosto de 2017. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


