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DADOS GERAIS 

Data: 14/12/2016 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho  Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes PM de Bertioga 

Jucélia Aparecida Ferreira PM de Cubatão 

Fabio Montenegro Fomm PM de Itanhaém 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM de Santos 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em:  
07/12/2016 

Reunião iniciada às:  
10:30 

Término da Reunião 
às:  

12:45 
 

OBJETIVOS 

 Item I - Discussão e aprovação do PDTIC/BS - Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da Baixada Santista; 

 Item II - Balanço dos trabalhos de 2016; 

 Item III - Propostas de trabalhos para 2017; 

 Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande 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 agradecendo a presença de 
todos e disse que foi enviada aos membros da Câmara Temática as 
atas pendentes referentes as duas últimas reuniões sendo as mesmas 
colocadas em votação e aprovada pelos membros presentes; 

 
Item I: 

 Aprovada a minuta do PDTIC/BS mas com necessidade de 
complementação por parte dos municípios até a próxima sexta-feira 
(16/12/2016) dos itens 6.2 – Visão da CTTIC, 6.3 – Valores da 
Tecnologia e 6.4 – Pontos fortes e fracos da CTTIC; 

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

N 012/2016 
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 Com o documento pronto/aprovado após esta reunião será realizada 
uma reunião entre AGEM e INOVA para a apresentação do resultado 
do PDTIC/BS ao Diretor Executivo da AGEM, Sr. Hélio Vieira, para 
aprovação. Caso haja a necessidade de correções por parte da AGEM, 
o documento será reencaminhado para as devidas correções pelos 
membros desta Câmara Temática na reunião de janeiro/2017 para 
depois ser aprovada em reunião do CONDESB; 

 Membros titulares ou suplentes que saírem desta Câmara Temática 
serão incluídos no campo agradecimentos especiais do PDTIC/BS; 

 Geoprocessamento não está na deliberação da criação da CT TIC mas 
o assunto é discutido na CT para orientação e apoio aos trabalhos dos 
municípios da RMBS; 

 Deveria ser feita a orientação ao CONDESB que caso haja 
necessidade de que outra Câmara Temática do CONDESB necessite 
utilizar/criar sistemas de tecnologia de gestão, que seja passado 
anteriormente pela avaliação dos membros desta Câmara Temática; 

 Para o PDTIC/BS os decretos de lei serão atualizados caso ocorram 
mudanças; 

 SISP foi retirado por ser relacionado ao Governo Federal; 
 Objetivo dos decretos de lei é trazer base como forma de trabalho 

para esta CT; 

 Incluída lei de licitações no campo DR 13 do PDTIC/BS; 
 Dito que foi alterada a numeração das tabelas no anexo II; 
 Colocada em votação a aprovação do anexo III – Catálogo dos 

Serviços Municipais, sendo a mesma aprovada pelos membros 
presentes; 

 Necessidade de elencar ações necessárias para os municípios no 

PDTIC/BS no biênio 2017 e 2018; 
 Sr. Paulo da Prefeitura de Santos comentou sobre cortes de custos e 

troca de secretários em seu município; 
 O Coordenador disse ser necessária uma maior comunicação dos 

membros da CT, com os instrumentos já existentes – Grupo 
Facebook, Whatsapp, referente a palestras, cursos, capacitações e 
visitas técnicas aos municípios; 
 
Item II: 

 O Coordenador disse que os planos de trabalhos referente a 2016 foi 
repassado aos membros para esta reunião - Catálogo de Serviços 
Municipais e Regionais, Termo de Cooperação Técnica, III Workshop 
de Geoprocessamento no município de Praia Grande e 3º Encontro 
Metropolitano de Tecnologia em Santos, Identificação dos Problemas 
de Telecomunicações na região e PDTIC/BS e avaliou como um 
sucesso a realização dos Planos de Trabalho propostos (cinco de oito) 
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sendo os outros três em andamento; 

 Os Planos de trabalho para 2017 serão discutidos na primeira reunião 
em janeiro na AGEM; 

 Dito que a proposta de pauta da próxima reunião seja a Montagem de 
planos para dois mil e dezessete, calendário das atividades desta 
Câmara Temática e possíveis ajustes do PDTIC/BS após avaliação da 
AGEM junto ao Centro INOVA; 

 
Item III: 

 Calendário com as atividades de dois mil e dezessete; 
 Cooperação técnica entre os municípios; 

 Vinda de representante do TCE – Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo; 

 Realização de Workshops com envolvimento jurídico para as compras 
a serem realizadas pelos municípios com foco em tecnologia; 

 Sistema para integração dos municípios; 
 Realização do 4º Encontro de tecnologia da baixada santista; 
 Trazer a empresa VIVO/Telefônica para reunião junto a esta CT; 

 Saber sobre as formas de recursos para capacitação de recursos para 
a tecnologia; 

 Convidar Parque Tecnológico para reunião junto a esta CT. 
 
Item IV: 

 Dito sobre projeto nacional do BNDES; 
 Para o 4º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista: 

Necessária mesa de debates para dar andamento aos trabalhos; 
Eventos relacionados a governança em Tecnologia da Informação 

envolvendo as universidades e startups devendo ter parte fechada 
aos gestores; 
Necessário definir local, coordenação do evento e apresentação das 
universidades; 

 Definida que a próxima reunião desta Câmara Temática ocorrerá no 
dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezessete as dez ou 
quatorze horas; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 14 de dezembro de 2016. 

 
MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 

Coordenador 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


