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ATA DA REUNIÃO ONLINE DO DIA 26 DE MARÇO DE 2021 – 14 HORAS –

ELEIÇÕES DO COLEGIADO

De acordo com as resoluções em vigor na presente data, quanto às

restrições de movimentações com acúmulo de pessoas, o CTEC da AMREC

utiliza a ferramenta ZOOM para a comunicação de todos os envolvidos. A

digitação da presente ata, ocorreu sob a responsabilidade do Sr. Eduardo

Damásio Dutra, primeiro-secretário deste conselho. O Presidente do CTEC, Sr.

Mauro Paes Corrêa coordenou todas as atividades. Ele apresentou nosso

primeiro convidado Giovani Bernardo sobre seu posicionamento dentro do

setor de ti em Tubarão e apresentou o Conselho para o convidado. O Sr.

Giovani assumiu a palavra e agradeceu o convite. Falou que vem do setor

produtivo e está no segundo mandato junto com o prefeito reeleito de Tubarão.

Está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e

Inovação. Devem lançar nos próximos dias o aplicativo Facilita Tubarão. O Sr.

Mauro realçou a importância dos programas realizados dentro de Tubarão. E

falou sobre a necessidade da Capacitação de profissionais e sobre a

importância da preparação para o pós-pandemia que ainda é incerto.

Dissertou sobre algumas diferenças entre AMUREL e AMREC, falando por

exemplo na vocação da AMREC em exportar mão-de-obra. Pediu para que o Sr.

Giovani comentasse sobre as experiências diversas na AMUREL. O Sr. Giovani

falou sobre o intercâmbio que eles estão construindo com ISRAEL e falou

sobre a visita que fizeram neste país. Dissertou sobre o planejamento da

cidade para os próximos 50 anos. Falou sobre os frutos colhidos com

treinamentos com jovens com a temática de programação. Comentou que lá

em Israel todas as pessoas passam pelo exército, homens (3 anos) ou mulheres

(2 anos). Estão fazendo uma experiência junto do exército aqui em parceria

com o IFSC. Os governos em geral tem se voltado para o governo digital,

citando o exemplo da Estônia. Comentou sobre o e-Gov e que é um caminho

sem volta a utilização dessa plataforma e de mecanismos similares. O Sr.

Mauro agradeceu a participação do Sr. Nelson diretor da AMREC que

agradeceu e se colocou à disposição para todos. O Sr. Mauro perguntou se os

participantes tinham algum questionamento ao nosso convidado. Sr. Juliano

comentou sobre o posicionamento do TCE na cobrança de colocar todos os

sistemas de compras dos municípios na nuvem. O Sr. Sandro pediu ao Sr.

Giovani que comentasse mais sobre o aplicativo Facilita Tubarão e Sr. Giovani

disse que o sistema colocará muitas informações do município na mão do

contribuinte e já está disponível nas plataformas de aplicativos em fase beta. O

Sr. Mauro agradeceu a presença do nosso convidado e chamou a próxima

pauta a respeito de deliberação para treinamento LGPD. O Sr. Rodrigo falou do

desinteresse no momento de treinamento dessa temática. O Sr. Sandro

comentou que seria importante a realização de curso de LGPD para nos

mostrarmos preparados numa possível futura fiscalização. O Sr. Mauro

levantou a próxima pauta a respeito das visitas realizadas nos municípios que

não possuem representação no CTEC-AMREC. Foram visitados os municípios
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de Treviso, Lauro Muller e Nova Veneza. O Sr. Mauro e Sr. Sandro falaram que

tiveram retornos positivos em todas as visitas. Municípios irão encaminhar

tratativas nesse sentido. A respeito da Quarta pauta sobre assuntos gerais foi

levantada a visita do Sr. Mauro na fornecedora Betha onde questionou a

empresa a respeito de muitos problemas acumulados no município. O

Colegiado, conforme ideia do Sr. Sandro, irá compilar todas as informações de

chamados e necessidades para formalizar um documento de todos os

municípios com o resumo de todos os problemas comuns aos municípios. Os

membros terão um prazo de 10 dias para levantarem as necessidades de cada

setor que possui sistema com a empresa. O Sr. Mauro Paes Corrêa, presidente

deste Colegiado, finalizou a presente seção, agradeceu a todos com registro

digital de participação, gravado através da plataforma ZOOM.

Cricíuma, 26 de março de 2021.
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