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DADOS GERAIS 

Data: 05/06/2019 Local: PM Itanhaém Horário:10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Município 

Márcio Aurélio A. Quedinho Sec. Est. de Desenvolvimento Regional 

Roberto Marques Fernandes Prefeitura de Bertioga 

Fábio Montenegro Fomm Prefeitura de Itanhaém 

Paulo Henrique Silva Martins Prefeitura de Itanhaém 

Luciana Santos G. Artare Prefeitura de Praia Grande 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Alan Caetano Alves PM Itanhaém 

Pauta divulgada em:  
03/06/19 

Reunião iniciada às:  
10h19 

Término da Reunião às:  
12h38 

 

PAUTA 

Item I - Avaliação do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS - Bertioga/SP; 
Item II - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada 
Santista - Guarujá/SP; 
Item III - Discussão para a Realização do GovJam 2019; 
Item IV - Discussão para os ajustes do Projeto de Implementação do Geoprocessamento nos 
municípios da RMBS; 
Item V - Outros assuntos de Interesse Regional. 
 

REGISTROS 

Ausências 
- Municípios – Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente; 

- Estado – Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico 

- Justificativas de ausência: Santos, Guarujá e Cubatão  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Marcio Aurélio de Almeida 

Quedinho, que agradeceu a presença de todos os presentes, o acolhimento de Fabio Fomm e 

a equipe de Itanhaém e convidou a sra. Luciana Freitas (Condesb/Agem) para secretariar a 

reunião; 

 Em seguida colocou em discussão a ata da última reunião realizada em 27/03/2019 no 

município de Praia Grande a qual foi aprovada por todos os presentes; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Pendências no Whattsapp das dúvidas de Cubatão, pedido que os integrantes respondam 

com informações; 

- O Coordenador informou que o representante da Secretaria Estadual de Governo, Sr. 

Maurício de Moraes, foi exonerado; 

- O Workshop de Geoprocessamento realizado em Bertioga não será constado como 

reunião extraordinária; 

- Informada sobre a nomeação da nova Diretora Executiva da Agem – Eng. Raquel Chini; 
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- Realizada justificativa da mudança da data da reunião ordinária, que deveria ser realizada 

no dia 29/05/2019, devido à reunião do CBH-BS; 

Item I - Avaliação do VI Workshop de Geoprocessamento da RMBS - Bertioga/SP; 
 Agradecimentos do coordenador ao Roberto, de Bertioga; 

 Palestras muito boas; 

 Público maior de todas as edições; 

 Definição dos próximos locais dos eventos; 

 Pontos altos e fortes que devem ser elaborados; 

 Conteúdo mais técnico, nivelar com o estado atual das prefeituras; 

 Alan de Itanhaém destacou a mostra da aplicação da tecnologia; 

 Para o próximo Workshop em 2020: 

. Trazer mais cases; 

. Itanhaém propôs como e qual a melhor maneira de usar a ferramenta geo; 

. Bertioga propôs a apresentação da gestão; 

. Apresentação de Bertioga e Itanhaém; 

. Convidar município de São Paulo; 

. Manter o número de sete palestras; 

 Avaliação do Workshop: 

. Cerca de 80% das avaliações acharam que o workshop foi ótimo; 

. Avaliada como a palestra mais importante a ministrada pelos técnicos de Praia Grande; 

 Certificados de participação e de palestrantes ainda não foram elaborados; 

 Outra pendência é gerar o Caderno do evento; 

 Passar a digitalização dos cinco Cadernos dos eventos; 
 

Item II - Discussão para a Realização do 6º Encontro Metropolitano de Tecnologia da 
Baixada Santista - Guarujá/SP; 
 Marcada reunião para 11/06/2019 junto aos técnicos de Guarujá para discutir o andamento 

dos trabalhos e visitar o espaço proposto no SEST/SENAT; 

 Proposta de realizar o evento em outubro; 

 O evento em 2020 será realizado em Peruíbe, com proposta para o 1°. Semestre, devido as 

eleições; 

 Na próxima reunião discutir melhor o encontro com a presença dos representantes de 

Guarujá; 
 

Item III - Discussão para a realização do GovJam 2019; 
 Possivelmente o evento será realizado em outubro; 

 Solicito para que a Luciana de Praia Grande fique acompanhando o site do GovJam com as 

orientações para a realização do evento; 

 Globojams.org - site que se deve ficar de olho, acompanhar; 

 Conciliar as datas com o encontro provavelmente será entre 18 a 24/10/2019; 

 Todos concordaram em participar do Govjam; 
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Item IV - Discussão para os ajustes do Projeto de Implementação do 
Geoprocessamento nos municípios da RMBS; 
 Proposto a reavaliação do projeto para realizar os ajustes necessários; 

 Existe recurso no Fehidro, desde que envolva a questão hídrica; 

 Focar para onde tem recurso; 

 Melhorar o projeto com novas tecnologias, modular para sua aplicação; 

 Proposta a retomada de apoio e parceria com a Funcate; 

 Alan de Itanhaém propôs que se module o projeto em três fases: aquisição de dados, 

infraestrutura e treinamento e outras formas de aquisição de dados e geração de material de 

saida; 

 Necessidade de serem feitos ajustes; 

 Capacitação e levantamento legislativo sobre geoprocessamento também é prioridade por 

municipios; 

 Case Londrina e Ministério das Cidades, Fabio, de Itanhaém repassará para o Coordenador 

Marcio, o qual repassará para todos os membros desta CT, bem como o projeto de geo 

colocando as demandas; 
 

Item V - Outros assuntos de Interesse Regional; 
 Aprovação PDTIC/BS na próxima reunião do Condesb; 

 Cobrança postes CPFL pela utilização dos postes: 

. Praia Grande está sendo cobrada; 

. Luciana verá como está em Praia Grande; 

. Ver com Paulo de Santos, orientação jurídica; 

. Ver como está com a Reguladora; 

. Pautar para a próxima reunião 

 PDTI de Guarujá repassar aos membros; 

 Carta de serviços, termo de cooperação; 

 Google for education em Itanhaém, um roteador por escola; 

 Próxima reunião dia 26/06/2019 em Mongaguá ou na Agem – será confirmado depois; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pela Coordenador. 

 
Itanhaém, 5 de junho de 2019. 

 
 
 

MÁRCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


