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DADOS GERAIS 

Data: 09/11/2017 
Local: iGovLab – Laboratório de 
Inovação no Palácio dos 
Bandeirantes / São Paulo 

Horário: 10h 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho Casa Civil 

Carlos Martins Nabeto PM de Cubatão 

Davi Barroso PM de Mongaguá 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Fernanda Azevedo Santana PM de São Vicente 

Maurício de Moraes Secretaria de Estado de Governo 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos Santos AGEM/CONDESB 

Modesto Lanci Neto PM de Cubatão 

Evandro Freire Secretaria de Estado de Governo 

Pauta divulgada em:  
01/11/2017 

Reunião iniciada às:  
10h45 

Término da Reunião às:  
12h54 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Visita Técnica ao iGovLab – Laboratório de Inovação de Estado de SP; 

 Item II –Trabalhos desenvolvidos pelo iGovLab; 

 Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Município: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande. 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
- O Coordenador desta Câmara Temática deu início a reunião agradecendo a presença 

de todos e também o espaço cedido pela Secretaria de Governo no Palácio dos 
Bandeirantes; 

- O coordenador informou que as atas do 4º Encontro Metropolitano, realizada em 
Setembro/2017 e da reunião ordinária de Outubro/2017 realizada no município de 
Guarujá serão enviadas para a próxima reunião para discussão e aprovação. 

 
Item I 

 Visita ao iGovLab - Laboratório de Inovação do Governo do Estado de São Pauylo 
onde foram abordados os seguintes aspectos: 

 Há resistência na realização de reuniões no laboratório devido a metodologia de 
dinâmica empregada; 

 iGovLab teve seu início na FUNDAP; 

 O iGovLab é um ambiente para proporcionar reuniões mais descontraídas para 
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REGISTROS 

alcançar a resolução de problemas enfrentados pela administração pública; 
 
Item II 

 Falado que as políticas de segurança são trabalhadas em todo o Estado de São Paulo 
e ultimamente as universidades estaduais também foram incluídas nas demandas; 

 Coordenação da Política de Segurança não deve ser somente desenvolvidas pelas 
equipes de TI – Tecnologia da Informação; 

 Será criado Comitê Estadual de Segurança da Informação; 

 Feita apresentação referentes aos problemas causados pela falta de Políticas de 
Segurança da Informação (apresentação anexa); 
- Marco Civil da Internet (lei federal 12.965); 
- Instrução Normativa 001/2009 do Arquivo Público do Estado de São Paulo; 
- Estrutura Normativa da Segurança da Informação (SI) – Política, Normas e 
Procedimentos; 
- Norma corporativas, Procedimentos Operacionais, Políticas e Diretrizes; 

 Informado que no passado as senhas do sistema educacional do Estado foram 
vazadas no Facebook; 

 Registrado caso de Ransoware utilizando apropriação de dados onde em troca 
solicitava o pagamento em Bitcoins; 

 Necessidade de políticas para uso de e-mails; 

 Política de segurança é de responsabilidade do gestor local e prefeituras devem fazer 
cadastro prévio de usuários em suas redes Wifi de acordo com o marco civil; 

 Estado poderá utilizar o cadastro do Nota Fiscal Paulista nos acessos públicos; 
 
Item III 

 Informado e apresentado vídeo sobre o GovJam que lança desafios de forma mundial, 
ao mesmo tempo, e foi sugerido que no próximo ano, a Baixada Santista tenha um 
pólo deste evento. Em 2018 será realizado nos dias 06 a 07 de junho, com a 
possibilidade do apoio desta Câmara Temática; 

 O coordenador informou da reunião realizada, junto do Diretor Executivo da AGEM Sr. 
Hélio Vieira, ao BNDES para possível apoio aos projetos da região e, entre eles, está 
o de Geoprocessamento, aprovado pelo CONDESB. O BNDES informou que irá 
levantar a possibilidade de recursos de forma regional, tendo a AGEM como 
tomadora, e sobre o PMAT de financiamento direto aos municípios; 

 Necessidade de levantamento com os municípios da região sobre o PMAT; 

 Definida pelos presentes que a próxima reunião desta CT ocorra no dia 13/12/2017 as 
10h, no município de Bertioga; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
São Paulo, 09 de novembro de 2017. 

 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


