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OBJETIVOS 

Item I – Discussão sobre o Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos municípios 
da RMBS; 

Item II – Discussão sobre o 3°. Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
Item III – Discussão sobre os Sistemas utilizados pelos Municípios da RMBS; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. 
Estado: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Gestão Pública, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Justificativas de ausência: Paulo Roberto de Oliveira Souza do município de Santos, Fabio 

Fomm do município de Itanhaém e Rafael Carvalho do município de Guarujá. 

 
 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos 

os seguintes aspectos: 
- Leitura e aprovação da ata de setembro; 

- Informado que a ata da reunião de outubro/2015 foi aprovada na reunião 

extraordinária no dia 12/11/15;  

- Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos municípios da RMBS: 

. Informada da apresentação do projeto de geoprocessamento em reunião do Condesb 

no dia anterior; 
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. A apresentação continha as estimativas de arrecadação do projeto por município e 

também as possíveis fontes de recursos para a viabilidade do projeto; 

. Aprovada a continuidade do projeto pelo Condesb e formalização do Termo de 

Cooperação Técnica entre AGEM e FUNCATE; 

. Mostrado a versão final do documento apresentado ao Condesb e também a 

apresentação realizada; 

. Próximos passos: assinatura do Termo com a Funcate; 

. Buscar fontes de recursos; 

. Proposta para a viabilidade do projeto através de financiamento, plano de aplicação do 

Fundo, apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado; 

- 3°. Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista: 

. Informado da reunião com Paulo Roberto e com o Secretário de Gestão da PM de 

Santos que propôs a realização do evento no final de maio ou início de junho de 2016; 

. Informado que o Paulo Roberto fez contato com Secretário de Cultura, de Santos, 

sobre a realização do referido Encontro no Teatro Municipal de Santos; 

. Secretário de Gestão quer realizar num espaço maior, como Hotel Parque Balneário ou 

Mendes Convention, pegando patrocínio com empresas; 

. Necessidade de contato com universidades; 

. Necessidade de elaboração de release para o 3°. Encontro, documento tendo por base 

o evento realizado na Praia Grande; 

. Proposta para fazer uma rodada de negócios, no intuito de desenvolver a parte 

econômica da cidade; 

- Sistemas utilizados; 

. Informado da reunião junto a equipe da Controladoria do Município Guarujá, que tem 

gostaria do apoio da CT para a contratação de um sistema; 

. Orientação do Tribunal de Contas que se tenha controle interno – Cubatão; 

. SIC - sistema interno de controle – Roberto; 

. Controle interno de Praia Grande é que está mais avançada nessa questão; 



 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática Especial de Tecnologia  
da Informação e Comunicação 

N 011/2015 

  

 

CT TIC 11.15  

 

 

3 

REGISTROS 

. Cubatão vai verificar a empresa citada pelo município de Guarujá, que está 

desenvolvendo ações no município, sobre o sistema citado pela controladoria; 

- Outros assuntos de interesse regional: 

. Tentar ajudar os municípios a elaborar o catálogo de serviços; 

. Marcio passará as que ele tem como base; 

. Adequar os catálogos no mesmo padrão, que tipos de informação querem e 

posteriormente fazer um catálogo regional; 

. A ideia é estar pronto para o 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da BS; 

. Leandro, de Praia Grande, já passou contato da IBM, provavelmente será marcada 

visita no início de 2016, como também previsão de visita a empresa Oracle; 

. Necessidade de contato com a empresa Level 3, para cobrar a proposta sobre a 

possibilidade de uma nova infraestrutura para o fornecimento de link de internet e 

serviços para os municípios – discussão realizada na reunião de Setembro em Praia 

Grande; 

- Próxima reunião 16.12, 14h00, na Agem; 

. Sugestões de Pauta: 

1. 3°. Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 

2. Projeto de Geoprocessamento; 

3. Programação de trabalhos para 2016; 

4. Avaliação das atividades de 2015; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Bertioga, 25 de novembro de 2015. 

 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


