
 

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

N RE 
 001/2016 

 

CT TIC 001.16  

DADOS GERAIS 
 

Data: 20/01/2016 
 

Local: AGEM - Santos  
 

Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec. Estado da Casa Civil 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Roberto Marques Fernandes PM Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Aldo Fabio Garda Sec. Estado de Governo/STSC 

CONVIDADOS  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Ademario Martins PM Cubatão 

Roberto Carlos de Oliveira PM Praia Grande 

Jamir Mendes Monteiro FATEC Rubens Lara 

Caroline de Souto Branco Coutinho AGEM 

Pauta divulgada em: 
13/01/2016 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
12h50 

 

OBJETIVOS 

Item I – Discussão e montagem dos Planos de Trabalho da CT TIC para 2016; 
Item II – Outros Assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 
Ausências: 

Municípios: Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 

Estado: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e após seus 

agradecimentos pela presença de todos foram discutidos os seguintes aspectos: 

- 2016 é um ano eleitoral; 

- Reunião extraordinária – Regimento Interno das Câmaras Temáticas prevê 

planejamento de atividades; 

- Data final para o plano de trabalho é janeiro de 2016; 

- Dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião realizada em 18 de dezembro 
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próximo passado, na AGEM; 

- Finalização e Aprovação dos Planos de Trabalho dos Projetos da CT TIC para 

2016: 

. Implementação do geoprocessamento nos municípios da Região Metropolitana 

da Baixada Santista – está em andamento; 

. Catálogo de Serviços Municipais Internos e Externos da Baixada Santista; 

. Catálogo de Serviços Regionais da Baixada Santista; 

. Cooperação Técnica para o compartilhamento de softwares entre municípios; 

. Levantamento dos serviços e discussão sobre os problemas de Prestação de 

Serviços de Telefonia e Internet para a RMBS; 

. III workshop de Geoprocessamento da RMBS; 

. PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da RMBS; 

- Para os trabalhos do PDTI foram discutidos: 

. Necessidade de conhecer a realidade de cada Prefeitura; 

. Nem todos os municípios tem; 

. Santos informou que foi finalizado em 2015 o PDTI do Município; 

. Proposto que seja feito primeiro o regional para ajudar e direcionar as prefeituras 

que não tem; 

. Paulo Roberto, da Prefeitura de Santos, ressaltou que estão numa fase de 

definir quais são os projetos, metas e quando serão realizados e que o PDTI terá 

revisão anual; 

. Trazer o Tribunal de Contas para esclarecimentos e apoio; 

. O representante da Secretaria de Estado de Governo, Aldo, informou que cada 

município do Estado deverá fazer o seu PDTI; 

. Fábio, representante de Itanhaém, colocou que os projetos a serem colocados 

são os que tem pontos em comum entre os municípios da RMBS e levantou a 

questão sobre o que a CT precisa hoje; 

. O Coordenador esclareceu que é preciso levantar as ações para viabilizar o 
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REGISTROS 
projeto – discutir para colocar num documento; 

. Trabalho conjunto com a Agência Inova – Termo de Cooperação Inova-AGEM; 

. Estudo para montagem de documento – PDTI municipal – apoio; 

- Catálogo de Serviços Municipais – primordial para cooperação técnica – prazo de 

levantamento até março/2016; – montagem do documento – novembro/2016; apoio 

até outubro/2016 e divulgação – dezembro/2016; 

- Catálogo de Serviços Regional – consolidação e revisão – dezembro 2016 – 

padronização das informações; 

- Cooperação técnica de compartilhamento de softwares entre municípios; 

. O objetivo é o Termo de Cooperação Técnica; 

. Ações – junto ao jurídico; 

. Termo de Cooperação de Gestão de TI; 

. Troca de conhecimento e técnica – ferramenta; 

. Termo de Cooperação com adesão, gestão, conhecimento e softwares; 

. Parceria com a área jurídica dos municípios – montagem de documento; 

. Levantamento das informações; 

- III Workshop de Geoprocessamento – abril 2016; 

- 3º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista – está em 

andamento; 

. Release está sendo finalizado e será encaminhado ao coordenador; 

. Representante de Santos passará para que os demais municípios repassem 

para seus contatos; 

. O coordenador solicitou ao Paulo Roberto, da Prefeitura de Santos, por e-mail o 

formulário de planejamento; 

. O Coordenador pediu ao representante da Secretaria de Estado de Governo 

listagem de empresas; 

- Levantamento dos serviços prestados pelas Operadoras de Telecomunicações – 

será discutido na próxima reunião dia 27/01/16; 
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- Coordenador solicitou que cada integrante apoiasse com sugestões e ações de 

cada Plano de Trabalho (08) para ser aprovação na próxima reunião; 

- Outros Assuntos de Interesse Regional; 

. Prof. Jamir - FATEC falou sobre o Parque Tecnológico de Santos: 

 ANP – único projeto aprovado pela Petrobrás; 

 Logmob – tem local mas não tem equipamento; 

 Necessidade de replanejamento; 

 Viabilização dos trabalhos da Fundação – replanejamento para dar um 

contexto mais técnico ao projeto; 

 Já fecharam com a IBM e Microsoft; 

 Mainframe – ampliação do projeto; 

 Será necessário criar um laboratório central para interessar a Petrobras; 

 Foi pedido que o Prof. Jamir coloque sempre esta CT a par do que está 

acontecendo; 

 Prof. Jamir levará a proposta de trabalho em conjunto com a Fundação e a 

AGEM; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 

 
Santos, 20 de janeiro de 2016 

 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


