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DADOS GERAIS 

Data: 22/10/2014 Local: Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

Horário: 10:15 horas 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho Agem/Casa Civil 

Roberto Marques Fernandes PM Bertioga 

Marcos Andrade de Siqueira PM Guarujá 

Sandra Maytsuzaki Costa Sec. Planeja/to e Desenvolvi/to 

Fabio de Brito Alvares Affonso Sec. Gestão Pública 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

CONVIDADOS  

Luciana Freitas Lemos Santos Agem/Condesb 

Robnson Germano Agem/Condesb 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Tatyane Dayane L. C. Santos  

Renato Silva Santos PM Itanhaém 

Marcelo Gomes da Silva PM Itanhaém 

Fabiana L. dos Reis PM Itanhaém 

Julio Cesar Soares da Cunha PM Itanhaém 

Rosana F. Bufulco Oliveira PM Itanhaém 

Irajá Vieira Santos PM São Vicente 

Jaelson Wagner da Silva PM São Vicente 

Pauta divulgada em: 
15/10/2014 

Reunião iniciada às: 
10:15 horas 

Término da Reunião às: 
12:40 horas 

 

OBJETIVOS 

 Item I: Apresentação de Itanhaém sobre os Trabalhos de Geoprocessamento; 
 Item II: Discussão dos Trabalhos de Geoprocessamento na RMBS; 
 Item III: Discussões do 2º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
 Item IV: Atualização do 2º Caderno dos Ambientes de Tecnologia e Geoprocessamento da 

RMBS; 

 Item V: Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: Municípios: Claudia Maria Salles Haddad             PM Santos. 
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REGISTROS 
 Tenisson falou da necessidade de se ter vontade política do Prefeito, Roberto mencionou a 

utilização de ações sem custo, Guarujá tinha um trabalho que foi desenvolvido anteriormente, 
mas que ficou parado sem atualização, foram retomadas  atualizações, asfalto, iluminação, 
recadastramento, através da figura de GEO, São Vicente utilizou a fiscalização in loco, 
Guarujá fará um novo voo utilizando o PMAT e também in loco, valor de alíquota e venal, 
Fabio relatou que dentro de cada setor deveria ter um responsável por inserir e passar as 
informações para a atualização do GEO; 
 

REGISTROS 
Relato do andamento dos trabalhos 
 
Abertura dos Trabalhos pelo Coordenador: 
 
Item I: Apresentação de Itanhaém sobre os Trabalhos de Geoprocessamento; 

 Apresentação PM Itanhaém sobre Geoprocessamento início dos trabalhos foi feito pela 

empresa CTGEO, descrição sucinta do que o sistema faz, pacote tributário, Sistema 4 R, 

busca rápida, está integrado com o sistema tributário da prefeitura, conseguiram verificar 

35.000 imóveis irregulares de 150.000 existentes e identificaram lotes que constam como 

territorial, acessam direto do seu banco de dados, contratarão empresa terceirizada para 

transportar tudo o que tem nesse sistema para o Livre; 

Item II: Discussão dos Trabalhos de Geoprocessamento na RMBS; 

 Marcio propôs de fazer projetos piloto na nossa região, terceirização de iluminação pública, 

estão inserindo no Geo, atendimento, postes tudo identificado no sistema, tem alguns projetos 

e outras Secretarias como transportes urbanização, tributos, comércio, imobiliário, 

apresentação EX 3S FRAMEWORK, plotar informações do mapa, tributos IPTU, transportes, 

aplicativo que se coloca um vínculo na situação cadastral com o mapa da cidade; 

 Discussão dos trabalhos desenvolvidos na região, trabalho conjunto das prefeituras, caso de 

sucesso Santos – propósito de ajudar os demais municípios, Marcio propôs colocar o que 

cada município está desenvolvendo, Fabio o caminho de montar o GEO nos municípios é a 

área de tributos, Irajá, São Vicente - estão engatinhando no PMAT e no GEO, o ideal é a 

união das partes técnicas das prefeituras para que osistema possa ser implantado de forma a 

todas as Prefeituras conseguirem se integrar, necessidade de levantamento além do aéreo 

também o de campo, frontal, estão tentando recursos junto ao PMAT, já tem lei criada, 

Incluindo carros para fiscalização, capacitação, software, tentarão obter recursos também 

junto ao BNDS, Fabio -TR, questão do software proprietário, que o software seja aberto para 

que não fique preso a empresa, problema está com os recursos financeiros, criação de plano 

de trabalho em forma de lei, amarrando juridicamente visando a continuidade dos trabalhos 

devido a política, 
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REGISTROS 

Item III: Discussões do 2º Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista; 
 Encontro e Tecnologia da BS- setembro 2016, em Praia Grande, será necessário uma maior 

divulgação, necessário oficializar o que está precisando para a divulgação, o assunto deverá 
ser discutido na próxima reunião;  
 

Item IV: Atualização do 2º Caderno dos Ambientes de Tecnologia e Geoprocessamento da RMBS; 
 Caderno de ambientes de tecnologia, repassado a todos, somente Claudia de Santos 

respondeu, serão repassados os comentários da Cláudia a todos da CT; 
 

Item V: Outros assuntos de Interesse Regional; 
 O coordenador solicitou a dispensa da Leitura da Ata da Reunião anterior e sua aprovação, a 

qual foi aprovada; 
  Foi relatado que a proposta de ser feito um site da CT TIC, é inviável, estruturação do site da 

Agem a partir de agora será possibilitada a utilização do espaço para apresentações, será 

criado um fórum interno pela AGEM, ferramenta gratuita redmine proposta por São Vicente, 

reestruturação das Câmaras Temáticas, reunião do Grupo Técnico, ativação das Cts, 

mudança do nome da CT para de Tecnologia para que se tenha uma maior abrangência, 

visita ao MTC, Microsoft, será dia 13/11 no período da manhã, foi relatado que os certificados 

do 1º Encontro de Tecnologia já´foram disponibilizados aos participantes que se inscreveram 

e participaram das palestras, próxima reunião Peruíbe, o documento para ser encaminhado a 

Vivo ainda não foi fechado, para tanto é necessário o retorno das Prefeituras, identificar 

problemas em comum das prefeituras para gerar demanda, Jaelson relatou utilizar a 

ferramenta redmine ou a outra, criando fórum de discussões, base cartográfica, mapeia São 

Paulo; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada às 12h40. 

 

 
 

Santos, 22 de outubro de 2014. 
 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenação 

 
 
 
 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 

 


