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CTTIC/CONDESB 007.16 

DADOS GERAIS 

Data: 27/07/2016 Local:  AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Roberto Marques Fernandes PM Bertioga 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Paulo Roberto de Oliveira Souza PM Santos 

Leandro Fernandes Sanches PM Praia Grande 

Jucélia Aparecida Ferreira PM Cubatão 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Sec. da Casa Civil 

  

CONVIDADOS 

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Nilson Carlos Duarte da Silva Agência INOVA/Centro Paula Souza 

Barbara Vieira AGEM/Estagiária 

  

Pauta divulgada em: 
20/07/2016 

Reunião iniciada às: 
10h00 

Término da Reunião às: 
12h00 

 

OBJETIVOS 

Pauta 

Item I – Discussões e Levantamento das Informações para o Desenvolvimento do 

PDTIC/BS; 

Item II - Outros assuntos de Interesse Regional. 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Guarujá e São Vicente; 
Estado: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Habitação; 
 
Justificativa de Ausências: Aldo Fabio Garda, Sec. de Governo e Fernando Martins de 
Souza, PM de Peruíbe; 
 

 O Coordenador abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e comunicando 

as ausências dos representantes da Secretaria de Governo, Sr. Aldo Fabio Garda, 

e de Fernando Martins de Souza, da Prefeitura Municipal de Peruíbe, pois os 

mesmos encontram-se em férias; 

 O Coordenador também propôs a votação para aprovação das Atas referentes aos 
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meses de Abril e Maio, cujos números são 004/2016 e 005/2016, as quais foram 

aprovadas por unanimidade pelos presentes; 

 A Ata de número 006/2016, datada de 22/06/2016, não foi aprovada, devido ao 

Coordenador, que após sua leitura, constatou que eram necessários acréscimos à 

serem executados e que na próxima reunião em Praia Grande, fará a votação para 

aprovação da mesma; 

 Nesse momento o Coordenador passou a palavra para o Prof. Nilson, da INOVA, o 

qual iniciou sua fala comunicando a todos o desligamento do INOVA do Prof. Paulo 

Roberto Schroeder de Souza e explicando que o mesmo não faz mais parte da 

equipe, após deu início a uma apresentação sobre os trabalhos do INOVA, junto 

aos Municípios (anexa), para o desenvolvimento do PDTIC regional; 

 O Coordenador solicitou ao Sr. Leandro, do município de Praia Grande, que na 

próxima reunião, realize uma apresentação sobre os trabalhos de 

Geoprocessamento que estão sendo desenvolvidos no município; 

 Foram entregues ao Prof. Nilson o material impresso dos Planos Diretores de 

tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, dos municípios de Bertioga e 

Santos para que ele tenha um balizamento na condução dos trabalhos à serem 

desenvolvidos pelo INOVA juntos aos municípios da RMBS. O Coordenador ficou 

de enviar o material digital para o Prof. Nilson e os contados dos responsáveis 

técnicos de TIC para a realização de uma agenda junto ao INOVA para o 

levantamento necessário ao desenvolvimento do projeto; 

 Foi acordado que no mês de agosto/2016 será realizado o workshop voltado para 

trazer informações aos municípios como cases e modelos de PDTIC, palestrantes 

com conhecimento sobre o tema para apoiar o entendimento e fortalecimento do 

projeto e que no mês de setembro/2016 em Mongaguá fosse realizada uma oficina 

de discussão e montagem em conjunto para a criação do PDTIC/BS; 

 A INOVA ficou de desenvolver um questionário básico com aproximadamente 15 

questões para padronizar o entendimento e balizar os trabalhos para o 

desenvolvimento do PDTIC/BS; 

 Foi colocado também que o PDTIC/BS poderá apresentar direcionamento das 

ações conjuntas e projetos voltados aos temas de Geoprocessamento, Segurança 

da Informação, Sistemas, Serviços, Estrutura Técnica, Cidades Inteligentes, 

Capacitação, entre outros a serem levantados; 

 O PDTIC/BS poderá ajudar os municípios a desenvolverem o PPA voltados aos 

investimentos em tecnologia, minutas para decretos e legislações municipais para 

melhorar e amparar os trabalhos de tecnologia; 



 

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

  N 007/2016 

 

 

 

CTTIC/CONDESB 007.16 

3 

OBJETIVOS 

 Passando para o item II da pauta – Outros assuntos de interesse regional, o 

Coordenador solicitou um breve resumo sobre a reunião realizada na AGEM, junto 

ao Eixo de Desenvolvimento Econômico do CONDESB para apoiar os trabalhos de 

implementação do Estatuto da Metrópole na RMBS; 

 O Coordenador realizou um resumo da reunião do CONDESB realizada no dia 

26/07/2016, em comemoração dos 20 anos da RMBS, que foi enaltecida a 

importância das Câmaras Temáticas nesse processo e dos projetos realizados, e a 

CTTIC foi citada como referência, e parabenizou a todos os integrantes por fazer 

dessa CT um sucesso; 

 Foi sugerida pelos presentes que a AGEM realizasse junto aos eleitos nas eleições 

de 2016 uma reunião/encontro, denominado “Metas Metropolitanas” para envolve-

los e apresentar os trabalhos das CT´s e da própria AGEM; 

 O Sr. Roberto, do município de Bertioga, informou do evento Wireless Mundi que 

ocorrerá no dia 02/08/2016 e tratará sobre Cidades Inteligentes. Ele enviará o link 

no Workgroup da CTTIC; 

 Próxima Reunião será em 24/08/2016 as 09h30 no Município de Praia Grande; 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenador encerrou reunião. 
 

 
 

Santos, 27 de julho de 2016. 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


