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DADOS GERAIS 

Data:  
26/09/2018 

Local: Departamento de Tecnologia e Modernização da 
Informação – PM Praia Grande 

Horário: 
10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Município 

Márcio Aurélio A. Quedinho Casa Civil do Estado 

Modesto Lanci Neto PM Cubatão 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Maurício Moraes Secretaria de Estado de Governo 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Convidados:  

Luciana Santos Gonzaga PM Praia Grande 

Carlos Martins Nabeto PM Cubatão 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM CONDESB 

Pauta divulgada em:  
19/09/2018 

Reunião iniciada às:  
10h03 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

PAUTA 

Item I – Apresentação “Microsoft Social Engagement” – empresa I4D Information For 
Decision; 
Item II – avaliação do 5° Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista – 
realizado em Itanhaém/SP; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Prefeituras – Bertioga, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Marcio 
Aurélio A. Quedinho que agradeceu a presença de todos, a Prefeitura de Praia 
Grande pela cessão do espaço desta reunião e a empresa I4D que fará uma 
apresentação; 

 As atas das duas últimas reuniões realizadas no dia 25/07/2018 em São 
Vicente e dia 24/08/2018 em Itanhaém com o 5.º Encontro Metropolitano de 
Tecnologia da Baixada Santista serão encaminhadas posteriormente para 
avaliação e aprovação na próxima reunião desta CT; 

 Informada a saída do representante de Praia Grande nesta CT e da Prefeitura, 
do Sr. Leandro Fernandes Sanches em vista de sua mudança de emprego, 
sendo elogiado pela contribuição que prestou a este grupo; 

 Foi informado que o Sr. Roberto Carlos Oliveira ficará nas funções exercidas 
pelo Sr. Leandro Sanches na Prefeitura de Praia Grande, como também na 
representatividade nesta CT, e, a Sra. Luciana Santos Gonzaga ficará no 
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lugar do Sr. Roberto Carlos Oliveira; 
 
Item I 

 Em continuidade da pauta foi feita apresentação da empresa I4D - Information 
for Decision pelos Srs. Bernardino Neto e Euclelis Macedo: 

- A I4D é uma empresa de soluções de tecnologia e um dos fornecedores da 
Prefeitura de Praia Grande/SP; 

- Trouxeram para esta reunião uma solução/ferramenta que trabalha a 
gestão das mídias sociais, trazendo benefícios para as prefeituras; 

- Utilização da ferramenta é simples e a ideia é captura insights nas redes 
sociais; 

- A ferramenta captura notícias, até do Reclame Aqui; 

- Levantamento de influencer – influenciador digital; 

- A ideia é capturar, responder e devolver informações; 

- Há possibilidade de capturar informações; 

- Foi apresentada a tela inicial da ferramenta – classificação; 

- Pode ser feita integração com a rede de relação com as pessoas – RCM; 

- Possibilidades de gerenciamento; 

- A ferramenta captura e gerencia expressões mais utilizadas, autores e total 
de mensagens por origens – redes sociais; 

- Publicações em tempo real; 

- A ferramenta gera relatórios filtrados por data, cria categorias e apoia os 
sistemas de ouvidoria municipal; 

- A ferramenta pode ser utilizada como clipping; 

- O preço do setup é por volta de vinte a trinta mil reais para montar; 

- Sistema na nuvem; 

- A apresentação será passada para o Coordenador que repassará aos 
demais membros da CT; 

- Finalizaram a apresentação se colocando à disposição para conversar. 
 
Item II 

 O Coordenador informou que realizou um breve relatório e resultados do 5º 
Encontro Metropolitano da Baixada Santista na 222.ª Reunião Ordinária do 
CONDESB, realizada no dia de ontem (25/09/2018); 

 O Coordenador informou o Diretor Executivo da AGEM, Sr. Ricardo 
Hourneaux de Moura, parabenizou os trabalhos realizados no evento por esta 
CT e ficou impressionado com a qualidade e o número de participantes do 
evento; 

 O Coordenador e os demais membros desta CT parabenizou o Sr. Fabio 
Fomm pela organização do evento; 

 O evento contou com mais 1.100 pessoas inscritas, com participação de cerca 
de 900 pessoas sendo elas estudantes, empresários, gestores públicos, 
profissionais de tecnologia e interessados pela tema tecnologia; 
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 O entendimento da CT é que as onze palestras realizadas, foram o ponto 
forte, com destaque as apresentações dos trabalhos desenvolvidos por 03 
municípios da região – Itanhaém, Praia Grande e Santos; 

 Participaram cerca de 700 pessoas do litoral sul; 

 Atendimento feito pelo Sebrae móvel, onde foi destacado pelo órgão que foi 
um dos melhores atendimentos já realizados no município; 

 Participação das ETEC’s de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Guarujá; 

 Participaram da abertura do evento o Sr. Marco Aurélio – Prefeito do município 
de Itanhaém/SP, o Sr. Ricardo Guimarães Hourneaux de Moura - Diretor 
Executivo da AGEM, os Secretários Municipais de Administração e Educação 
de Itanhaém/SP, o Sr. Fábio Fomm - Diretor de tecnologia de Itanhaém e o Sr. 
Márcio Aurélio A. Quedinho – Diretor Técnico de Departamento da AGEM e 
coordenador desta CT; 

 O Sr. Fabio Fomm informou que a Prefeitura de Itanhaém fará no 1º semestre 
de 2019 evento municipal de TI e que dia 08/11/2018 será o lançamento do 
Programa Cidades Inteligentes do município, que contará com a presença do 
Google; 

 O Coordenador informou que houve manifestação do município de Guarujá, 
como também da ETEC do município, para sediar o 6º Encontro Metropolitano 
de Tecnologia da Baixada Santista em 2019; 

 O Coordenador informou que o Secretário Municipal de Meio Ambiente de 
Guarujá, Sidney Aranha concordou com a realização, quando comunicado na 
reunião do CONDESB; 

 A avaliação do Encontro foi positiva; 

 O Sr. Modesto do município de Cubatão/SP colocou sobre a dificuldade em 
envolver os outros ramos de pessoas sem serem estudantes, que deveria 
envolver os empresários da região; 

 A CT entende que o evento deve ser voltado a um foco especifico; 

 O Sr. Fabio Fomm propôs que o foco principal do evento seja os alunos o que 
consequentemente atrairá os empresários; 

 O Sr. Maurício de Moraes da Secretaria de Governo do Estado destacou a 
questão de paralelamente ao evento ser feito atendimento aos fornecedores; 

 O Sr. Carlos Nabeto do município de Cubatão destacou que, quando foi 
realizar o evento em 2017, pediu apoio para palestrantes na Fundação Parque 
Tecnológico de Santos e não conseguiu; 

 O Coordenador informou que já começou a elaborar o Caderno do evento; 

 Os integrantes da CT informaram da necessidade de realizar a avaliação do 
evento junto aos participantes, e o Coordenador se prontificou em providenciar 
a avaliação com a ferramenta Survey Monkey; 

 
Item III 

 O Coordenador informou e chamou a atenção da CT pois está aguardando 
material para ajustar os Planos de Trabalho dos trabalhos de 2018; 

 LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados:  
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- O Coordenador informou que o GETIC – Grupo Executivo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Estado estão discutindo a LGPD - Lei Geral 
de Proteção de Dados; 

- O Sr. Maurício de Moraes informou que estão tentando fazer um evento 
com a Dra. Patrícia Peck para tratar da LGPD e explicou o que a lei prevê 
referente a qualquer informação que leve a identificação da pessoa; 

- O Sr. Paulo Oliveira do município de Santos levantou a questão de como 
fica a Lei de Transparência – portal; 

- Há muitas dúvidas sobre esse assunto; 

- Proposta que seja feita uma palestra na região para discutir o assunto, mas 
ainda não tem previsão, ficando para ser discutido em 2019; 

 Necessidade de atualização do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista para o biênio 2019/2020; 

- O Coordenador conversou com a SPIn - soluções públicas inteligentes, 
para apoiar a atualização das informações no Plano, em especial nas 
questões de Cidades Inteligentes. Proposta de convidá-los para participar 
da reunião de novembro/2018 desta CT; 

 O Sr. Fabio Fomm levantou a questão de inovação através de PPP – 
parcerias público privadas; 

 O Sr. Fábio Fomm informou do contato realizado pela empresa BitTech que 
está realizando trabalhos em diversos municípios para o escaneamento de 
documentos públicos – cartórios e cemitérios; 

- A empresa tem contrato com a MyHeritage e Family Search para 
desenvolver trabalhos sem custo nenhum aos municípios; 

- O município de Itanhaém já está conversando com a empresa para a 
digitalização dos documentos civis; 

- Proposta para convidar a empresa BitTech para participar da próxima 
reunião desta CT; 

 Próxima reunião será realizado no dia 24/10/2018 no município de Mongaguá; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Praia Grande, 26 de setembro de 2018. 

 
 
 

 
MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


