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DADOS GERAIS 

Data: 09/11/2016 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho  Casa Civil 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Fernando Martins de Souza  PM de Peruíbe 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira  AGEM/Estagiária 

Rodrigo Lopes Salgado Inova Paula Souza 

  

Pauta divulgada em:  
01/11/2016 

Reunião iniciada às:  
14:34 

Término da Reunião 
às:  

15:46 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Finalização do PDTIC/BS – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da Baixada Santista; 

 Item II – Revisão e avaliação dos Planos de Trabalho de 2016; 

 Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Praia Grande, Santos e São 
Vicente. 
Estado: Governo, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia e Habitação. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador deu início a reunião fazendo agradecimentos a todos 
os presentes e disse sobre os membros que não compareceram e 
sobre a última reunião desta Câmara Temática ocorrida no município 
de Itanhaém; 

 Informou que será encaminhada a ata da última reunião para ser 
aprovada na reunião de dezembro/2016; 
 

 Item I: 

 Informado as alterações realizadas no PDTIC/BS; 

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

N 011/2016 
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 Necessidade de haver período inicial e final do Plano; 
 Adicionar Centro Paula Souza como apoio; 

 Havia dúvida se o modelo do SISP serviria para ações regionais; 
 Necessidade de inserir anexo III – Modelo de Catálogo do Serviços de 

Tecnologia, onde o professor Rodrigo irá desenvolver o Anexo III; 

 Municípios de Guarujá, Santos e Praia Grande dispõe de catálogo; 
 Professor Rodrigo Lopes do Centro Inova Paula Souza propôs para o 

ano de dois mil e dezessete apoiar na criação de sistema para subir as 
informações para manter atualizada as informações regionais – 
catálogo de serviços; 

 Incluir “órgão” como base do PDTIC/BS; 
 Necessidade de padronizar índice, abrangência, situação: ativa e 

desativado e homologado tendo como base o catálogo do município 
de Santos e de Praia Grande; 

 Descritivo PDTIC/Regional – necessidade de informar status de 
acordo com o tempo; 

 Dito que a versão do PDTIC e a data vão ser incluídos na capa; 
 Necessidade que as informações do catálogo dos serviços sejam 

atualizadas semestralmente; 
 Professor Rodrigo Lopes se prontificou a desenvolver a ferramenta e 

que seja incluída no site da AGEM; 

 Disse sobre o app desenvolvido pelos alunos da FATEC aos agentes 
da vigilância sanitária; 

 Coordenador falou da necessidade de aprovar PDTIC no CONDESB no 
mês de janeiro ou fevereiro do ano de dois mil e dezessete, com 
validação da AGEM; 

 

 Item II: 
 Apresentada Tabela de Planos de Trabalho; 

 Para o Plano de Trabalho de Implementação do Geoprocessamento 
nos Municípios da RMBS, o Sr. Tomé da FUNCATE fez plano financeiro 
das ações; 

 Os Planos de Trabalhos de 2016 serão enviados aos membros da CT 
para inserção e atualização das Metas e Ações; 

 

 Item III: 

 O Coordenador informou sobre os trabalhos feitos na Câmara 
Temática de Habitação, Turismo e Direitos da Pessoa com Deficiência 
do CONDESB; 
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 Próxima reunião será dia quatorze de dezembro às dez horas na 
AGEM e definido como pré-pauta finalização do PDTIC para 
aprovação, Balanço do ano de dois mil e dezesseis, catálogo de 
serviços municipais e outros assuntos gerais; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
 
 

Santos, 9 de novembro de 2016. 
 
 

 
 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


