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DADOS GERAIS 

Data: 28/11/2018 Local: UNIVESP Peruíbe Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil do Estado 

Roberto Marques Fernandes  Prefeitura de Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Fernando Martins de Souza Prefeitura de Peruíbe 

Luciana Gonzaga Prefeitura de Praia Grande 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Jorge Nunes Neto Prefeitura de Peruíbe 

Rodrigo Campos Prefeitura de Peruíbe 

Pauta divulgada em:  
14/11/2018 

Reunião iniciada às:  
10h30 

Término da Reunião às:  
12h15 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Finalização e avaliação dos trabalhos em 2018; 

 Item II - Levantamento das propostas para a montagem dos Planos de Trabalho 
para 2019; 

 Item III - Discussão sobre a atualização do PDTIC/BS - Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Baixada Santista (biênio 
2019/2020); 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Santos e São Vicente; 
Estado: Governo e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador Sr. Márcio Aurélio de A. Quedinho deu início a reunião agradecendo a 
presença de todos e pela disponibilização do local para a reunião; 

 Colocada em votação as atas pendentes de reuniões ordinárias anteriores: 

 Ata da reunião realizada no dia 25/07/2018 no município de São Vicente; 

 Ata da reunião realizada no dia 24/08/2018 no município de Itanhaém; 

 Ata da reunião realizada no dia 26/09/2018 no município de Praia Grande; 

 Ata da reunião realizada no dia 24/10/2018 no município de Mongaguá; 

 Foi solicitada a dispensa da leitura das atas, colocada em votação e aprovada pelos 
representantes presentes; 

 O Coordenador deu continuidade à reunião abordando os seguintes aspectos: 
 
Item I: 

 O Coordenador fez um balanço dos trabalhos e ações pendentes e desenvolvidas 
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durante todo o ano de 2018 junto a esta CT – Câmara Temática; 

 O Coordenador fez um balanço dos Planos de Trabalhos, que não foram realizados e 
que deverão ficar para o próximo ano: 

 Plano de Trabalho nº 005/2018 Catálogo Regional dos Serviços Públicos de 
Tecnologia dos Municípios da RMBS – projeto não avançou pois não conseguimos 
apoio para a criação do ambiente de repositório e desenvolvimento do Sistema para 
levantar as informações junto aos municípios da Região; 

 Plano de Trabalho nº 006/2018 Acordo de Adesão para Cooperação Técnica de 
Tecnologia entre Municípios da RMBS – projeto não avançou porque ficou 
dependente do sucesso do Plano de Trabalho nº 005/2018 das informações e serviços 
existentes na Região; 

 O Coordenador fez o balanço do Plano de Trabalho que foi atendido parcialmente: 

 Plano de Trabalho nº 002/2018 Implementação do Geoprocessamento nos Municípios 
da RMBS – projeto está aprovado desde novembro/2015 no CONDESB, não houve 
aquisição de recursos financeiros para sua viabilidade. Tanto os municípios como a 
AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista, tentaram com diversos órgãos 
para a viabilidade do projeto e não houve sucesso. Porém, aconteceram apoios aos 
trabalhos que aconteceram de forma paralela, com avanço das questões do 
geoprocessamento nos municípios de Itanhaém/SP e Praia Grande/SP; 

 O Coordenador fez o balanço dos Planos de Trabalhos que foram realizados com 
sucesso: 

 Plano de Trabalho nº 001/2018 PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Baixada Santista (Revisão biênio 2017-2018) – Houve 
o entendimento que não havia necessidade de ajustes no documento, porém foram 
levantadas as necessidades das melhorias e das informações que o documento 
deverá ter para o biênio 2019-2020; 

 Plano de Trabalho nº 003/2018 V Workshop de Geoprocessamento da RMBS – 
Realizado no dia 25/04/2018 na ETECRI – Escola Técnica de Economia Criativa no 
município de São Vicente/SP que contou com a participação de mais de 110 técnicos 
Municipais, Estaduais e da União. Evento teve 7 palestras voltadas ao 
geoprocessamento; 

 Plano de Trabalho nº 004/2018 5º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista – Realizado no dia 24/08/2018 no Centro de Convenções do município de 
Itanhaém/SP que contou com a participação de mais de 1100 pessoas. O evento teve 
11 palestras voltadas a tecnologia e 5 estandes apresentando os trabalhos 
educacionais do município; 

 Plano de Trabalho nº 007/2018 Realização do GovJam – Pólo Baixada Santista – 
Realizado nos dias 06 e 07/06/2018 no ambiente da Fábrica de Soluções no município 
de Praia Grande. O evento que aconteceu simultaneamente em todo o mundo, teve o 
intuito de desenvolver trabalhos com foco em inovação para serem aplicados nas 
políticas públicas regional; 

 Além dos Planos de Trabalho, foram abordadas as seguintes pautas nas reuniões: 

 Cobrança de concessionárias pelo uso do poste; 

 SIMA/BS – Sistema de Monitoramento e Avaliação da Baixada Santista; 

 SIM – Sistema de Informações Metropolitanas (Habitação); 

 Design Thinking dos problemas enfrentados pelos municípios; 

 Cetic.br; 

 Modernização tributária;  
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 Lei Geral de Proteção de Dados lei federal 13.709/18; 

 Melhoria do cadastro dos Registros Civis; 

 Trocas de experiências e resoluções dos problemas existentes nos municípios; 
 
Item II 

 O Coordenador solicitou apoio da CT – Câmara Temática na elaboração dos Planos 
de Trabalho para 2019; 

 Foi sugerido e aprovado pelos presentes as seguintes pautas para próxima ano: 

 Atualização do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Baixada Santista (biênio 2019-2020); 

 Atualização do projeto existente de Implementação do Geoprocessamento nos 
Municípios da RMBS; 

 Realização do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS em Bertioga/SP; 

 Realização do 6º EMTBS – Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista 
em Guarujá/SP; 

 Catálogo Regional de Serviços Públicos de TIC; 

 Realização do Global GovJam – Baixada Santista; 

 Falado que as demandas e problemas enfrentados pelos municípios da RMBS devem 
ser levadas para ciência de todos os Prefeitos nas reuniões do CONDESB; 

 Falado da necessidade da presença do Tribunal de Contas do Estado em reunião da 
CT para orientações referentes à licitações e especificações; 

 
Item III 

 Conforme acordado na reunião anterior, o Coordenador fez contato por e-mail junto a 
empresa SPIn – Soluções Públicas Inteligentes, que ficou de apoiar a questão de 
SmartCities para o Plano, mas até o momento não obteve retorno; 

 A partir da primeira reunião de 2019, há a necessidade de discussão para a 
atualização do PDTIC/BS para o biênio 2019 e 2020; 

 Falado que o PDTIC/BS tem que estar finalizado e aprovado nesta CT até março/2019 
para sua aprovação em reunião do CONDESB em abril/2019 que já contará com novo 
Presidente; 

 Assuntos que devem ser inseridos e/ou atualizados no PDTIC/BS: 

 LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados; 

 Atualização dos locais para a realização dos Workshops de Geoprocessamento; 

 Atualização dos locais para a realização dos EMTBS – Encontros Metropolitanos de 
Tecnologia da Baixada Santista; 

 Melhorar o texto e integração do SIMA/BS – Sistema de Monitoramento e Avaliação 
da Baixada Santista, que está sendo desenvolvido por empresa contratada pela 
AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista; 

 Melhorar o texto e integração do SIM – Sistema de Informações Metropolitanas, dos 
trabalhos realizados junto a CT Habitação com apoio desta CT; 

 Cidades Inteligentes; 
 
Item IV 

 O Coordenador informou que, durante o ano de 2018, não teve apoio e informações, 
por parte dos municípios, para a atualização das ações e dos Planos de Trabalho. 
Solicita que para o desenvolvimento dos Planos de Trabalho para 2019, tenha um 
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maior apoio por parte de toda a CT - Câmara Temática; 

 O Coordenador solicitou a todos os municípios que levantassem internamente como 
está a questão das cobranças das concessionárias pelo uso dos postes: 

 Há a necessidade de separar todo o material e discutir o assunto na CT; 

 Em contato anterior com técnicos da Prefeitura de Santos, foi informado que o assunto 
está se complicando no município; 

 Proposta para que a CT faça contato junto a ANEEL e ANATEL para apresentar e 
discutir as Resoluções e Normas; 

 Proposta aprovada para a realização do VI Workshop de Geoprocessamento da 
RMBS no município de Bertioga no dia 24 de abril de 2019. O Sr. Roberto Marques irá 
tentar viabilizar o evento no SESC Bertioga; 

 O Sr. Fabio Fomm informou que o Secretário de Meio Ambiente do seu município 
informou que a SABESP tem a pretensão de realizar um novo voo aerofotogramétrico 
para a RMBS – Região Metropolitana da Baixada Santista. Todos viram a 
necessidade de averiguar a veracidade da informação para apoiar os trabalhos de 
geoprocessamento que esta CT desenvolve; 

 Acordado que no mês de dezembro/2018 não será realizada reunião desta Câmara 
Temática, ficando a próxima reunião para o dia 23 de janeiro de 2019 na AGEM; 

 Como proposta de pauta para a próxima reunião: 

 Calendário das atividades para 2019; 

 Desenvolvimento dos Planos de Trabalho para 2019; 

 PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Baixada 
Santista (biênio 2019-2020); 

 Workshop de Geoprocessamento da RMBS; 

 Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 
Santos, 28 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


