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Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezesseis realizou-se na sede da CIATEC em 

Campinas/SP, a décima quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CMCTI), iniciando-se às 15:00 horas, quando constatado o quórum regulamentar, 

conforme Regimento Interno, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 

décima quarta reunião ordinária; 2) Proposta para elaboração de Planos de Ação para o PECTI 

2015-2025; 3) Organização da Semana de CT&I de Campinas 2016; 4) Apresentação dos 

indicadores da SMDEST; 5) Apresentação sobre a comemoração do Jubileu de Prata da CIATEC e 

6) Outros assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

- Samuel Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho. 

- Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da FFCi e Primeiro Secretário. 

- Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário. 

- Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC. 

- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. Representando nesta reunião 

também a Unicamp. 

- Fábio Pagani, representante da IMA. 

- Márcio Ricardo, representante da IMA. 

- José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

- Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

 

Participaram também da reunião Warley Menezes da Câmara Municipal de Campinas, Sérgio 

Roberto Pereira da PUC-Campinas, Rita Sponchiado da CIATEC, Mauro Massanori Miyashiro do 

Instituto Eldorado, Antonio Carlos da Silva do CEETEPS – ETEC Bento Quirino e Guilherme Parra 

Camargo e Lucas Baldoni da SMDEST/PMC. 

 

Assuntos tratados: 

 

1) Aprovação da ata da décima quarta reunião ordinária 

O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 

conselheiros, solicitou manifestação dos presentes e colocou a ata em votação. A ata foi 

aprovada, tendo recebido um voto de abstenção do conselheiro Porsani, justificando seu voto por 

não ter participado da respectiva reunião.  

 

2) Proposta para elaboração de Planos de Ação para o PECTI 2015-2025 

O conselheiro Luciano de Assis fez uma apresentação dos principais tópicos da Metodologia de 

Planejamento, Monitoramento e Acompanhamento da Implementação do PECTI a ser adota pelo 

CMCTI. A implementação do PECTI se dará por meio de dois instrumentos básicos: 1) Plano de 

Ações Estratégicas (PAE), que contemplam as ações empreendidas por grupos de interesses que 

implementem, por meio de projeto(s), um ou mais objetivos estratégicos do PECTI; e 2) Relatórios 

PAE (RPAE) que permitem que o CMCTI possa monitorar e acompanhar a implementação dos 

PAEs. A metodologia prevê também a emissão de pareceres dos PAES e RPAEs. Para a submissão 

e entrega dos planos e relatórios foi definido um calendário a ser seguido pelo conselho. Ficou 

estabelecido que o período de abrangência do plano será de abril a março de cada ano. As demais 

datas estão detalhadas no documento enviado aos conselheiros. Ficou acordado que os 

conselheiros poderão enviar comentários e sugestões sobre a metodologia até o dia 16/05. Para o 

período 2016-2017 será adotado um procedimento simplificado para a submissão de planos de 
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ação. O conselheiro Porsani questionou a pertinência de o conselho atuar no acompanhamento 

da implementação do PECTI, argumentando que a natureza do mesmo é mais afeita a outras 

instituições, e que o CMCTI é apenas consultivo. O secretário Carlos Passos lembrou que essa é 

uma atribuição regimental do conselho e que o PECTI é fruto de uma discussão entre as partes 

interessadas do município e que cabe ao conselho fazer essa “ponte” entre a sociedade e a 

própria PMC. Vários conselheiros se manifestaram quanto à adequação da metodologia e da 

viabilidade da sua adoção. Após recebimento dos comentários dos conselheiros, em um prazo de 

duas semanas, o documento será revisado e reapresentado na próxima reunião do conselho, para 

que possa entrar em vigência. 

 

3) Organização da Semana de CT&I de Campinas 2016 

Após breve debate ficou acordado que o Sr. Guilherme Parra Camargo da SMDEST/PMC será o 

responsável pela organização da Semana de CT&I de Campinas 2016. A Semana Municipal de 

CT&I 2016 será realizada de 17 a 23 de outubro, em conjunto com a 13ª Semana Nacional da 

Ciência e Tecnologia organizada pelo MCTI, cujo tema será “Ciência alimentando o Brasil”. Ficou 

também acordado que as instituições que pretendam participar das atividades da Semana 

Municipal de CT&I 2016 entrem em contato com o Sr. Guilherme, por telefone ou pelo e-mail 

guilherme.camargo@campinas.sp.gov.br, para que seja possível iniciarmos os preparativos da 

semana.  

 

4) Apresentação dos indicadores da SMDEST 

O Sr. Lucas Baldoni fez uma apresentação sobre sua pesquisa de doutoramento, que trata da 

questão dos indicadores do PECTI 2015-2025. O objetivo central da pesquisa é Investigar os 

recursos presentes no Sistema Local de Inovação de Campinas e elucidar como tais recursos se 

convertem (ou não) em ativos no processo de desenvolvimento local baseado nas atividades de 

inovação. Foi consenso que essa pesquisa é de grande interesse para a consolidação do PECTI e 

que o conselho irá acompanhar a evolução da mesma. 

 

5) Apresentação sobre a comemoração do Jubileu de Prata da CIATEC 

Devido a ausência do Presidente da CIATEC por problemas de saúde, conforme comunicado no 

inicio da reunião, o item foi reagendado para a próxima reunião do conselho. 

 

6) Outros assuntos/Expediente 

Na abertura da reunião o Presidente do CMCTI Samuel Rosilho falou sobre a recente viagem que 

empreendeu à China. Comentou sobre a importância que os parques tecnológicos têm na China e 

que o Brasil poderia se beneficiar igualmente. Comentou também sobre a necessidade de 

mudanças para que as coisas de fato possam acontecer no Brasil, a partir do aproveitamento das 

boas ideias que têm surgido e de uma atitude mais agressiva do setor industrial. Informou ainda 

que teve um encontro com o Embaixador da Austrália, no dia 28/04. Nesse encontro o 

embaixador propôs que Campinas estabeleça parcerias com instituições e empresas de seu país e 

que há recursos para serem investidos por parte deles. Foi também proposto pelo embaixador 

que seja estabelecido um acordo para que Campinas se torne cidade irmã de Melbourne. Relatou 

por último que teve um encontro com o célebre cientista campineiro, Prof. Dr. Cerqueira Leite, o 

qual se mostrou bastante entusiasmado com as ações que estão sendo empreendidas em 

Campinas na área de CT&I, tendo o mesmo se manifestado de forma bastante positiva sobre a 

atuação do CMCTI. 

 

O Secretário Carlos Passos informou aos presentes que recebeu comunicação prévia sobre a 

ausência do conselheiro José Oscar Fontanini de Carvalho da PUC Campinas, Prof. Milton Mori da 

Unicamp, Prof. Carlos Lima da CIATEC, Dr. Luis Madi do ITAL e André Bourdignon do CDI. O 
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Vereador André Von Zuben solicitou que sua ausência fosse comunicada aos presentes em função 

de uma ocorrência de última hora. 

 

O Secretário informou que no dia 29 de abril foi realizada a Segunda edição do "Innovation Day”, 

realizado no CPqD, e no dia 29 de abril foi realizado no CNPEM o Seminário sobre as alterações da 

Lei de Inovação (Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o chamado Marco Legal de CTI). 

 

Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  

 

Campinas, 29 de abril de 2016. 

 

 

Samuel Ribeiro Rosillho 

Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário

 

 


