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Ata da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo dia do mês de outubro de dois mil e dezessete realizou-se na sede do SINTPq em
Campinas a vigésima quarta 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  discu2r  e  deliberar  a  seguinte  pauta:  1)  Boas  vindas  e
apresentação do SINTPq; 2) Leitura do expediente;  3) Aprovação da ata da úl2ma reunião;  4)
Informes sobre os eventos da Semana de CT&I; 5) Ações para o fortalecimento do ecossistema de
CT&I de Campinas;  6)  Regulamentação e aplicação da Lei  de Informá2ca;  7)  Palestra  sobre o
Techno Park e 8) Outros assuntos.

A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros:
•  André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho
•  Carlos A. dos S. Passos, representante da PMC e Primeiro Secretário
•  Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da IMA
•  Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC
•  Rita Sponchiado, representante da CIATEC
•  Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM
•  Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI
•  Cláudio Romanelli, representante do CTI
•  Lilian Anefalos, representante do IAC
•  Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL
•  Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas
•  Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq
•  Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)
•  Luciano Assis, representante do SOFTEX
•  Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP

Par2ciparam também da reunião Daniella ScarassaK e Warley Menezes Bap2sta da SMDEST/PMC,
Mauro Massanori Miyashiro do Ins2tuto Eldorado e José Luiz Guazzelli do Techno Park.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do SintPq
Após  abertura  da  reunião  pelo  Presidente  do  Conselho  André  von  Zuben,  o  Sr.  Austregésilo
Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq no CMCTI, fez uma saudação inicial de boas vindas
aos presentes. O Presidente do conselho consultou os presentes se havia alguma objeção para
transmissão  da  reunião  via  Facebook.  Não  havendo  objeção foi  autorizada  a  transmissão.  Na
sequência,  o  Sr.  Austregésilo  apresentou  as  principais  a2vidades  do  SINTPq.  Segundo  ele,  o
sindicato, fundado em 1990, representa os trabalhadores em a2vidades diretas e indiretas em
Pesquisa,  Ciência  e Tecnologia  de Campinas e região  e,  também, do município  de São Paulo.
Comentou sobre  a  infraestrutura  disponível  em sua  sede,  em  par2cular  o  auditório  onde  se
realizou esta reunião, e informou que a mesma está disponível para uso em eventos ligados a
atuação do sindicato.

2) Leitura do expediente
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu
comunicação dos Conselheiros Eduardo Gurgel do CIESP, André Peternela da PUC Campinas e
Milton Mori da Unicamp, jus2ficando as respec2vas ausências. O Secretário informou ainda que
houve a subs2tuição do membro suplente do CNPEM, entrando em seu lugar o Sr. Eduardo de
Couto e Silva.
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3) Aprovação da ata da úl2ma reunião
O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos
conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada por
unanimidade.

4) Informes sobre os eventos da Semana de CT&I
O Secretário e conselheiro Carlos Passos fez uma apresentação sobre os diversos eventos que
estão sendo organizados por ocasião da Semana Municipal de CT&I de Campinas e do evento
InovaCampinas.  Além  desses  dois  eventos  foram  organizados  o  Fest  in  Tech  –
hTp://www.techinfest.com.br/,  o  Mega  Hack  -  hTp://megahack.com.br/  e  diversas  outras
a2vidades para um público variado. Verificou-se que houve uma grande adesão por parte dos
principais  atores do ecossistema de CT&I de Campinas à ideia de concentrar em uma mesma
semana  vários  eventos  para  a  promoção  de  campinas  como  cidade  do  conhecimento  e  da
inovação. Foram organizados ao todo cerca de 35 eventos durante a semana de CT&I. É consenso
que  a  par2r  de agora será necessário  fazer  um esforço no  sen2do de  manter  a  comunidade
engajada  na  temá2ca  e  propor  uma  estratégia  de  organização  de  um  evento  de  maior
envergadura, que insira a Cidade nesse importante cenário.

5) Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I
O Presidente do Conselho informou aos presentes sobre as tra2vas com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) para o estabelecimento de parceria com vistas ao fortalecimento do
ecossistema de CT&I de Campinas. Está na pauta de discussões o estabelecimento de um Termo
de Cooperação Técnica para a realização de estudos, oficinas, visitas técnicas e outros, com aporte
de recursos por parte do BID a fundo perdido. Foi informado que está em negociação com o banco
os termos de uma carta consulta para financiamento de projetos em Cidades Inteligentes para
Campinas. Foi também apresentada na reunião a proposta de criação de um APL para a área de
TICs com vistas ao fortalecimento de empresas que atuam nesse importante setor. O conselheiro
Edvar Pera Jr do SOFTEX fez um breve relato das inicia2vas para criação do APL. Em uma próxima
reunião o assunto será retomado para discussão mais aprofundada.

6) Regulamentação e aplicação da Lei de Inovação
O NIT-IAC realizará um encontro que tem por obje2vo discu2r ações para a implementação do
decreto 62.817 de 04 de setembro de 2017, no dia 23/10 no IAC. A conselheira Lilian Anefalos fez
uma rápida explanação sobre a programação e convidou a todos para par2ciparem do evento na
segunda-feira. Como o assunto está sendo pautado no conselho e havia a previsão de organização
de um evento para o final de novembro, ficou decidido que seria aguardada a realização desse
evento para então se avaliar os próximos passos a serem dados pelo conselho.  O conselheiro
Newton Frateschi informou que a Unicamp criou um GT para estudar o assunto. O Presidente do
Conselho parabenizou o conselheiro  Newton Frateschi  pela  escolha  de seu nome como novo
Coordenador da Rede Paulista de Inovação – RPI. O Presidente destacou ainda a importância do
decreto 62.817 para aproximar ainda mais as pesquisas realizadas na academia com a produção
das empresas e destacou a importância de se discu2r o decreto também com as empresas de
Campinas e região.

7) Palestra sobre o Techno Park
O Sr. José Luiz Guazzelli diretor do Techno Park fez uma apresentação do parque tecnológico para
os presentes. Segundo ele, o Parque Empresarial Techno Park, credenciado pelo Sistema Paulista
de Parques Tecnológicos,  possui uma área de 524.000 m2, que se destaca por sua localização
estratégica  e  pela  existência  de  um  parque  natural  remanescente  da  Mata  Atlân2ca.  Sua
concepção urbanís2ca favorece a criação de es2mulante ambiente de trabalho para a inovação e
desenvolvimento tecnológicos. Hoje, mais de 50 empresas instaladas no Techno Park contam com
completa infraestrutura urbana e serviços compar2lhados de segurança, telecomunicações, em
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fibra ó2ca, e manutenção de áreas públicas.  O parque abriga também restaurantes,  cafeteria,
locomoção interna por micro-ônibus e serviços bancários e de hotelaria, incluindo salões para
convenções. O Techno Park abriga empresas de diversos setores, com destaque para Biotecnologia
e  Química,  Telecomunicação  e  Informação,  Ciências  da  Vida  e  Equipamentos  Médicos,
Agroalimentar e Energia, Automação, Mecânico Automo2vo e Outros.

8) Outros assuntos.

O  Conselheiro  Spinella  comentou  sobre  a  palestra  proferida  no  CTI  pelo  Sr.  Ozires  Silva,  ex-
Presidente da Embraer, e propôs que o mesmo fosse convidado para proferir palestra em uma das
reuniões do CMCTI, com a par2cipação de outras pessoas. O conselheiro se disponibilizou para
fazer o contato.

O Sr. José Luiz Guazzelli diretor do Techno Park apresentou uma proposta de alteração do Decreto
Estadual  53.826/2008  para  tornar  viável  a  u2lização  dos  créditos  acumulados  de  ICMS  pelas
empresas  instaladas  nos  parques  tecnológicos  credenciados  pelo  SPTEC.  Ele  solicitou  que  o
Conselho avalie a proposta e que, após a incorporação das complementações que os conselheiros
considerarem per2nentes, deem o seu aval para, junto com outros atores do ecossistema de CT&I
de Campinas e Região, encaminharem esta proposta à Secretaria Estadual de CT&I do Estado de
São Paulo. O Sr. Guazzelli se comprometeu a enviar a proposta para o Secretário do Conselho para
posterior encaminhamento aos membros do conselho.

O  Presidente  do  Conselho  propôs  que  o  conselho  elabore  uma  manifestação  de  apoio  à
implementação da lei  de inovação  e do decreto  que a  regulamenta no estado de São Paulo.
Finalizando a reunião, o Presidente incen2vou que os conselheiros par2cipem do InovaCampinas e
que convidem outras pessoas a também par2ciparem.

Eu,  Carlos  Alberto  dos  Santos  Passos,  Primeiro  Secretário  do  Conselho  Municipal  de  Ciência,
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 20 de outubro de 2017.

André von Zuben
Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos
Primeiro Secretário


