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DADOS GERAIS 

Data: 07/04/2015 Local: Sala de Reunião da Agem Horário: 14h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Abrahão Rached Neto PM Santos 

Armando de Barros 
Secretaria de Estado de Emprego e Relações do 
Trabalho 

Carlos Alberto Benincasa PM Cubatão 

Ubirajara Sampaio de Campos Secretaria de Estado de Energia 

José Antonio O. Rezende PM Santos 

Luiz Carlos Rachid Secretaria de Estado de Habitação 

Convidados:  

Marcelo Siqueira Bueno AGEM 

Sonia Biziak AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Renata Bernardino AGEM 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Patrícia Ovalle de Oliveira Silva SEBRAE 

Juliana Arnaut de Santana 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e tecnologia 

Paulo Sérgio Brito Franzosi SEBRAE 

Valdomiro Roman da Silva PM Santos – Pq. Tecnológico 

Pauta divulgada em:  
30/03/2015 

Reunião iniciada às:  
14h42 

Término da Reunião às:  
17h00 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação de proposta para formação de um Arranjo Produtivo Local de Oleo e Gás; 

Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: Planejamento e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, 
Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos e Educação 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 Os trabalhos foram abertos pelo sr. José Antonio O. Rezende, que agradeceu a todos pela presença e 
convidou a sra. Luciana Freitas Lemos dos Santos para secretariar a reunião; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Objetivo ds reunião - reativar a CT; 

- Alta do preço do petroleo; 

- Problemas Arabia Saudita; 

- Aproveitar a potencialidade da região; 

- Desafio de funcionar a CT de Petróleo e Gás, do Condesb; 
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REGISTROS 

- Arranjos produtivos locais; 

- Convidar a Petrobras para uma próxima reunião; 

- Rede BS; 

- Fundamental que haja participação das empresas; 

- Experiência de outras regiões em arranjos produtivos locais; 

- Apresentação da sra. Juliana Arnaut, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia do programa que tem na Secretaria de Ciência e Tecnologia de APL: 

. Programa de Fomento aos APLs; 

. Dec. 54654, 07.08.2009 – estadual; 

. Principais temas trabalhados; 

. fomento do Estado para os projetos de desenvolvimento dos APLs são destinados a: aquisição de 

equipamentos e maquinários, programas de transferência de tecnologia, pequenos ajustes de 

infraestrutura  e adaptação e estudos de visibilidade técnica e econômica; 

. Quem está apto  a submissão de projetos para o Programa de APLs: municípios paulistas, entidades 

públicas, entidades privadas sem fins lucrativos representativas de classe ou de apoio empresarial 

universidades, instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação e centros de educação tecnológica, 

incubadoras de empresas, serviços sociais autônomos e outras entidades formalmente constituídas que 

colaborem para o desenvolvimento dos arranjos produtivos; 

. que os projetos que buscam fomento do programa de APLs devem ter: atender demandas prioritárias 

dos APLs, apresentar contra partida local, possuir impacto significativo para competitividade das MPMEs 

do APL, ser de iniciativa das MPMEs que compõem a cadeia e atingir horizontalmente toda cadeia 

produtiva; 

. APLs do Estado de São Paulo; 

. Na prática na Baixada Santista não tem APLs e sim aglomerados oficialmente não existe; 

. Também financiam aglomerados; 

- Sebrae o que estão desenvolvendo: 

. Trabalho realizado desde 2007; 

. Níveis de oportunidades de negócios; 

. Levantamento de demanda; 

. 87 demandas para MPEs (média e pequena empresa); 

. Análise do histórico de compras das unidades da Petrobras em 2010; 

. Realização de pesquisa sobre o Conhecimento e atitude frente às oportunidades somente 14% 

buscaram informações sobre como fornecer em contrapartida a 85% que tem interesse em fornecer a 

cadeia; 

. Dificuldades para as MPEs atender as exigênckas da cadeia de gás e petróleo segundo os compradores 

. Recomendações para as MPEse também para as instituições; 

. Experiência do Sebrae realizaram 7 rodadas de negócios de 2007 a 2014; 
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REGISTROS 

. A tendência é que seja realizada a cada 2 anos; 

. Rodada de negócios o objetivo é a aproximação; 

- Ubirajara faltou foco no que somos, o que queremos, perfil; 

- O que a Baixada Santista pode oferecer, para o que está capacitado para fazer; 

- Rachid o diferencial é o porto off shore que está fora da Baixada Santista; 

- Rezende ampliação de empresas se interessando; 

- Convidar o Senai (Getulio) para fazer apresentação em reunião desta CT; 

- Fundação Parque Tecnológico -  falta gestão, sem indicadores; 

- Identificar potencial; 

- Rezende participação do Sebrae nas reuniões desta CT; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 7 de abril de 2015 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA REZENDE 
Coordenador 

 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


