
 

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

N 010/2015 

 

CT TIC 010.15  

DADOS GERAIS 

Data: 12/11/2015 Local: AGEM – Agência 
Metropolitana da Baixada 

Santista  

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 

Fabio Montenegro Fomm PM Itanhaém  

Nilson Carlos Duarte da Silva PM Praia Grande 

Leandro Fernandes Sanches PM Praia Grande 

CONVIDADOS  

Jéssica Faria Mendis Funcate 

Rogério Thome Funcate 

Ademário Martins PM Cubatão 

Carlos Martins Nabeto PM Cubatão 

Alan Caetano Alves PM Itanhaém 

Manoel Monteiro Sobrinho PM Cubatão 

Maxewell Robert dos Santo PM São Vicente 

Thiago C. Silva Gacia PM São Vicente 

Helio Vieira AGEM/DEX 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em: 
06/11/2015 

Reunião iniciada às: 
10h33 

Término da Reunião às: 
11h54 

 

OBJETIVOS 
Item I – Projeto e Implementação da Soluções de Geoprocessamento nos municípios da 
RMBS; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Bertioga, Guarujá, Mongaguá e Peruíbe. 
Estado: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Gestão Pública, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos 
os seguintes aspectos: 

- Proposta de Convênio entre Funcate – Agem; 
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- Aprovação da ata da reunião de outubro, realizada no Guarujá; 

- Apresentação do Projeto de Implementação das Soluções de Geoprocessamento nos 

Municípios da RMBS; 

- Porque do convênio com a Funcate, referência de projeto de georeferenciamento com 

o município de Santos; 

- Todos os municípios da RMBS serão beneficiados; 

- Funções da Agem, Funcate, PM Santos e CT TIC; 

- Proposta fechar contribuições ao projeto; 

- Plataforma será TerraLib do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

- Esse projeto é uma orientação a ser seguida; 

- Benefícios esperados: tomada de decisões, melhoria nas atividades cotidianas, apoio 

ao planejamento urbano e arrecadação; 

- Metas para execução; 

- Contribuições: mudança do título, melhoria do texto de apresentação nas estratégias 

de ações (inserção das diretrizes da INDE); prazos (cronograma físico-financeiro); 

inserção de equipamento Storage a pedido do município de Itanhaém; utilização de 

informações públicas; 

- Ações previstas para dar continuidade ao projeto - próximos passos: 

. Contribuição dos municípios até 17/11/15; 

. Fechamento documento 20/11/15 pelo coordenador; 

. Apoio a disseminação do projeto dentro do município; 

- Solicitação de reunião no GPDR para solicitar apresentação do Condesb de novembro; 

- Necessidade de reuniões com apoiadores financeiros; 

- Proposta de apresentação no Condesb ou no dia 24/11/15 ou 15/12/15; 

- Após possível aprovação do projeto pelo CONDESB melhorar o detalhamento do 

projeto; 

- Viabilizar recursos para o projeto e o convênio Agem-Funcate; 

- Apoio jurídico para os municípios pode ser discutida no CT de Equalização, tratar de 

forma regional; 
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- Itanhaém informou que a estrutura do Geoprocessamento vai ser montada dentro do 

setor de TI – Tecnologia da Informação; 

- Santos ponderação da utilização da linguagem .Net com proposta para uso por Praia 

Grande – já apresentou ao Secretário; 

- Praia Grande sugeriu a intenção de flexibilidade, deixar um pouco mais aberto o 

documento nessa parte; 

- Cubatão informou da mudança de Secretário na pasta de Planejamento, e a 

necessidade de inclusão de técnicos; 

- Necessidade de detalhamento como a linguagem, base de dados;  

- Deixar cláusula que possa ser voltada para utilização dos recursos para outras 

atividades correlatas - cláusulas como deverá; 

- Flexibilidade no documento para atender os objetivos do projeto; 

- Diretor Helio da AGEM, citou a apresentação Condesb, ligação dos trabalhos do PDUI e 

Estatuto da Metrópole; 

- Deixar claro o pedido de aprovação do projeto no Condesb, apoio para as 

possibilidades de conseguir o recurso; 

- Passar no documento a parte da técnica como anexo; 

- Funcate o maior objetivo é apresentar a importância do projeto, do 

geoprocessamento; 

- Necessidade de apresentar o SIGSantos – Sistema de Informação Geográfica, projeto 

de Santos para os demais Prefeitos da região; 

- Funcate apresentou qual o impacto que será gerado pelos benefícios aos municípios 

com uma planilha de perdas dos municípios na cobrança do IPTU sem o 

geoprocessamento; 

- Colocar no plano voos na escala que os municípios necessitam; 

- Colocar a evolução de Santos; 

- Colocar no documento os benefícios que Santos teve com o SIGSantos; 

- Primeiro item a ser apresentado é sobre arrecadação; 

- Helio citou da possibilidade de utilização de recursos do Fundo; 
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- Coordenador citou que a apresentação deverá ser mais comercial aos Prefeitos, com a 

aquisição de estimado de recursos e apresentando propostas de fontes tendenciais; 

- Sincove contrapartida - municípios, todo ano as prefeituras encaminham; 

- Destacar no documento lugar, contrapartida; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de novembro de 2015. 

 
 
 

MARCIO AURÉLIO DE ALMEIDA QUEDINHO 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTO 
Secretária 


