
 
 

009.18  Página 1 de 3 

DADOS GERAIS 

Data:  
24/10/2018 

Local: Prefeitura Municipal de Mongaguá 
Horário: 
10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Município 

Márcio Aurélio A. Quedinho Casa Civil do Estado 

Modesto Lanci Neto Prefeitura de Cubatão 

Maurício Moraes Secretaria de Estado de Governo 

Tenisson Azevedo Junior Prefeitura de Mongaguá 

Davi Barroso Prefeitura de Mongaguá 

Roberto Marques Fernandes Prefeitura de Bertioga 

Convidados:  

Carlos Martins Nabeto Prefeitura de Cubatão 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM 

Roberto Carlos de Oliveira Prefeitura de Praia Grande 

Silvio Yoshio Fokuda BitTech 

Pauta divulgada em:  
17/10/2018 

Reunião iniciada às:  
10h28 

Término da Reunião às:  
12h25 

 

PAUTA 

Item I – Apresentação sobre Gestão de Documentos – empresa BitTech; 
Item II – Discussão sobre a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 
Item III – Discussão para a atualização do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
Ausências: 
Prefeituras – Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Santos e São Vicente; 
Estado – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
Justificativa de ausência: Prefeituras de Itanhaém e Santos 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Marcio Aurélio A. 
Quedinho que agradeceu ao Sr. Roberto Carlos Oliveira de Praia Grande pela última 
reunião realizada no município e aos Srs. Tenisson e David de Mongaguá/SP pela 
disponibilização do espaço para a reunião desta CT; 

 O Coordenador informou que será encaminhada para a próxima reunião, as atas do 
dia 25/07/2018 em São Vicente, 24/08/2018 em Itanhaém – 5º Encontro Metropolitano 
de Tecnologia da Baixada Santista, 26/09/2018 em Praia Grande para avaliação desta 
CT e posterior aprovação; 

 Proposto e aceito por todos a alteração da ordem da pauta em vista do atraso do 
expositor da BitTech, que estava vindo de SP; 

 
Item II 

 O Coordenador, o Sr. Maurício de Moraes da Secretaria de Governo do Estado, e os 
representantes do município de Cubatão informaram sobre a palestra da Sra. Dra. 

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

N 009/2018 
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Patrícia Peck, em reunião do GETIC – Grupo Executivo de TIC do Estado, realizada 
em 14/08/18, sobre a Lei federal, 13.709 da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, 
e que teve participação de representantes de Santos, Cubatão, Casa Civil e Secretaria 
de Estado de Governo; 

- Há ainda muitas discussões e divergências sobre essa lei; 

- Levantado que não é só questão de TIC, que o assunto de questões de rotinas 

dos controles, muita coisa tem que ser revista como listas de presença, pesquisa 

de satisfação entre outras; 

- Demanda de descarte de dados; 

- LAI – Lei de Acesso a Informação versus LGPD sobre a proteção de dados; 

- Impacta muito com a Prodesp; 

- Esta lei foi elaborada, amarrada a lei de direitos humanos; 

- Perguntado se foi apresentado alguma coisa de cadastro de firmas; 

- Dito que foram tratados dados sensíveis como placa de carro; 

- Prazo muito pequeno para adequar à lei; 

- Definição dos prazos, importância; 

- A lei afeta as questões comerciais internacionais;  

- Necessidade de uma área de normas e procedimentos; 

 Necessidade desta CT trabalhar entendimento da lei, principalmente do capítulo 4, 
sobre questão específica voltadas do poder público; 

 O Coordenador está tentando conseguir a apresentação da Dra. Patrícia Peck; 

 Proposto de ser colocada essa necessidade ao CONDESB, pois haverá impacto nos 
municípios, dar ciência aos Prefeitos, quando o assunto estiver mais consolidado; 

 A CT vê a necessidade de elaborar documento elucidativo para ser enviado aos 
Prefeitos mostrando a gravidade e a urgência da LGPD; 

 O Sr. Mauricio de Moraes informou que há um escritório de advocacia interessada em 
realizar uma reunião sobre o assunto, após a eleição, para discussão desse tema; 
 

Item I 

 Apresentação da empresa BitTech, sobre o projeto que estao fazendo em todo o 
Brasil – Silvio Fokuda, gerente de negócios: 

- A empresa tem contrato com à igreja mórmon (Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias) maior acervo genealógico do mundo, responsáveis pelos sites 

de genealogia Family Search e My Heritage; 

- O site Family Search é totalmente gratuito; 

- A empresa informou que há duas frentes de trabalho: gratuito quando se trata de 

escaneamento de registros civis (registros cartorários – nascimentos e óbitos, 

igrejas – batismos, cemitérios, entre outros registros civis) e outro de maneira 

onerosa caso o município tenha interesse em digitalizar outros documentos; 

- A digitalização é feita através de um aparelho, contendo uma plataforma, com 

uma câmera, onde há um grande cuidado com o manuseio dos documentos; 
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- Para a realização do trabalho gratuito é realizada uma licitação, onde o 

documento deve ter a premissa de apontar o serviço gratuito, sem custo algum, 

uma exigência e para evitar problemas com o Tribunal de Contas; 

- Como produto eles entregam uma HD Externa contendo todas as imagens 

digitalizadas, porém sem indexação alguma. Caso o município queira o material 

indexado, nesse caso, há um valor a ser cobrado; 

- A indexação poderá ser realizada de diversas formas: nome, data entre outros; 

 O Sr. Silvio solicitou o contato dos gestores dos municípios, que será enviado 
posteriormente pelo Coordenador (onde foi aprovado pela CT); 

 O Sr. Silvio ficou de enviar a apresentação e o material para ser encaminhado aos 
integrantes da CT para os esclarecimentos necessários do projeto. 
 

Item III 

 O Coordenador enviou email à Spin – Soluções Públicas Inteligentes, não até o 
momento não teve retorno. A proposta é apoio da SPin na atualização do Plano com 
instrumentos voltados a Cidades Inteligentes – Smart Cities; 

 Necessidade e atualização das informações no Plano com assuntos como: LGPD – 
Lei Geral de Proteção de Dados; atualização dos locais dos Encontros Metropolitanos 
de Tecnologia para 2019 no município de Guarujá e 2020 (ver local), dos Workshops 
de Geoprocessamentos 2019 e 2020; texto de apoio ao SIMA/BS – Sistema de 
Monitoramento e Avaliação da Baixada Santista e do SIM – Sistema de Informações 
Metropolitanas (Habitação) e Smart Cities; 

 Considerações plano de trabalho 2019 para serem inseridos no PDTIC/BS; 

 O Coordenador propôs a apresentação e aprovação do PDTIC/BS na reunião de 
abril/2019 do CONDESB; 
 

Item IV 

 O Coordenador informou da necessidade dos municípios pesquisarem sobre as 
resoluções e normas referente aos problemas de cobrança das concessionárias de 
energia sobre a utilização dos postes; 

 Próxima reunião dia 28/11/2018 em Peruíbe ou na Agem, com a proposta de pauta de 
finalização e avaliação dos trabalhos 2018, propostas 2019, planos de trabalho de 
2019 e a proposta de um Plano Diretor Regional de Geoprocessamento; 

 O Coordenador enviará para a CT o decreto de SP sobre geoprocessamento e o 
Plano Diretor de Geoprocessamento de Fortaleza de dezembro/2007; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

Mongaguá, 24 de outubro de 2018. 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


