
Prefeitura Municipal de Campinas - PMC

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - SMDEST

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo quarto dia  do mês de novembro de dois  mil  e dezessete realizou-se na sede da

Informá%ca de Municípios Associados (IMA) em Campinas a vigésima 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  discu%r  e

deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação da IMA; 2) Leitura do expediente; 3)

Aprovação da ata da úl%ma reunião; 4) Balanço da Semana de CT&I e do InovaCampinas; 5) Ações

para o fortalecimento do ecossistema de CT&I de Campinas; 6) Programa Startup Campinas; 7)

Avaliação da proposta de alteração do Decreto do SPTec 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

•  Maria Cecília Pires de Campos, representante da PMC

•  Fernando Eduardo Monteiro de C. Garnero, representante da IMA

•  Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da IMA

•  Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

•  Rita Sponchiado, representante da CIATEC

•  Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

•  Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM

•  Eduardo de Couto e Silva, representante do CNPEM

•  Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI

•  Cláudio Romanelli, representante do CTI

•  José Eduardo Azarite, representante da FFCi (Vice-Presidente)

•  Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

•  André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

•  Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)

•  Luciano Assis, representante do SOFTEX

•  Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP

Par%ciparam também da reunião Daniella ScarassaL e Warley Menezes Bap%sta da SMDEST/PMC,

Mauro Massanori  Miyashiro  do Ins%tuto Eldorado,  José  Luiz  Guazzelli  do  Techno  Park,  Sergio

Cavalheiro da CIATEC, Andreiwid Corrêa e Alencar de Melo Júnior do IFSP, Marcelo Gozeluto do

SENAI, Celso Barbosa da FIESP, Frank Herman Behrens da PUC Campinas, e Silvia Massruha da

Embrapa.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação daa IMA

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho André von Zuben, o Sr. Fernando Garnero,

Presidente da IMA e conselheiro,  fez  uma saudação inicial  de boas vindas aos  presentes.  Na

sequência  apresentou  um  vídeo  sobre  a  história  e  as  a%vidades  da  IMA  e  teceu  alguns

comentários sobre o conteúdo apresentado. O Presidente do Conselho destacou a importância da

ins%tuição e reforçou o papel que a IMA tem exercido como protagonista na temá%ca Cidades

Inteligentes. Destacou ainda a contribuição que a IMA tem para as demais cidades da RMC.

2) Leitura do expediente

O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu

comunicação  dos  Conselheiros  Austregésilo  do  SINTPq  e  Carbonell  do  IAC,  jus%ficando  as
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respec%vas ausências. O Secretário informou ainda que houve a subs%tuição do membro suplente

da PMC, entrando em seu lugar a Sra. Maria Cecília Pires de Campos.

3) Aprovação da ata da úl%ma 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) Balanço da Semana de CT&I e do InovaCampinas

O conselheiro Carlos Passos apresentou um balanço sobre os eventos que foram organizados por

ocasião da Semana Municipal de CT&I de Campinas e do evento InovaCampinas. Além desses,

várias outras inicia%vas foram organizadas, com destaque para o Tech in Fest, coordenado pela

WeMe, o Megahack, organizado pela Superlógica e parceiros, e a Missão Regional da Amcham. Ao

todo  foram  organizados  cerca  de  35  a%vidades  durante  a  semana  de  CT&I.  Na  sequência  a

conselheira  Maria  Cecília  fez  um  relato  dos  eventos  da  Semana  de  CT&I,  apresentando  as

a%vidades  realizadas.  Segundo  ela  houve  uma  grande  adesão  por  parte  das  ins%tuições  de

pesquisa  na  organização  de  eventos  para  os  alunos  das  escolas  do  município.  Segundo  ela,

par%ciparam das a%vidades programadas para as escolas cerca de 3.800 alunos, incluindo os cerca

de  2.900  alunos  das  escolas  municipais.  O  conselheiro  Azarite  fez  uma  apresentação  do

InovaCampinas,  destacando  as  principais  a%vidades  realizadas.  Segundo  ele,  cerca  de  3.500

pessoas compareceram ao evento no EXPO D. Pedro. O conselheiro Edvar propôs que se busque

informações do número total de par%cipantes nos demais eventos organizados na ocasião.

5) Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I de Campinas

Considerando a sua importância e a missão do CMCTI foi proposto que esse tema seja incluído na

pauta permanente das reuniões do conselho. O conselheiro Edvar do SoUex fez um relato sobre a

situação  da  criação  do  APL  de  TICs  em  Campinas.  Segundo  ele,  várias  empresas  já  foram

contactadas e se manifestaram favoravelmente sobre a inicia%va. O Presidente informou sobre as

trata%vas para a  criação de um cluster na área de micro e nanotecnologia em discussão com

representantes de algumas ins%tuições da cidade. Na sequência foi apresentada a proposta de

criação do Programa Startup Campinas.

6) Programa Startup Campinas

O  Presidente  do  conselhou  comentou  que  o  programa  visa  a  ar%culação  do  ecossistema de

inovação de Campinas para oferecer às startups um ambiente propício ao desenvolvimento do

negócio, acesso facilitado a capital empreendedor e ao mercado internacional. Terá um processo

sofis%cado  e  rigoroso  de  seleção  que  atraia  startups  disrup%vas  e  inovadoras  e  grandes

inves%dores para a nossa cidade. A ideia é tornar Campinas um local de atração para startups de

todo o país. O conselheiro Frateschi comentou sobre a experiência de Singapura que se tornou

independente  há  poucos  anos  e  já  a%ngiu  um  nível  extraordinário  de  desenvolvimento.  Ele

destacou que o programa deve permi%r a acensão na cadeia de inovação, engajar as universidades

para formar pessoas aptas a empreender e fomentar as startups. Outros aspectos comentados

pelos presentes foram a necessidade de criação de novos incen%vos fiscais, que a formação de

empreendedores ainda é um ponto fraco a ser superado e a necessidade de criar uma poli%ca de

estado para alavancar o setor. O assunto será retomado na próxima reunião.

7) Avaliação da proposta de alteração do Decreto do SPTEC

O Sr. Guazzelli do Technopark apresentou uma proposta de alteração do Decreto n° 53.826, de

16/12/2008  do  Sistema  Paulista  de  Parques  Tecnológicos  (SPTec)  para  que  o  mesmo  seja

simplificado  e  permita  que  as  empresas  possam  se  beneficiar  dos  incen%vos  já  previstos  no

referido  decreto.  A  redação  atual  desse  decreto  não  tem permi%do  que  os  incen%vos  fiscais

rela%vos ao ICMS possam ser u%lizados pelas empresas que integram os parques já credenciados

no SPTec. O conselheiro Frateschi comentou que a proposta é interessante e que está coerente
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com o papel e o risco das empresas. O conselheiro Spinella manifestou a concordância com a

proposta e propôs a adoção de um modelo de avaliação semelhante ao AVAL-RDA u%lizado pelo

CTI Renato Archer. O Sr. Celso Barbosa sugeriu que a legislação seja autoaplicável. O presidente do

conselho destacou a importância do conselho na formulação de polí%cas públicas. Após debate

entre os presentes e tendo havido a concordância de todos, foi aprovado que o CMCTI, por meio

de  seu  Presidente,  faça  o  encaminhamento  de  um  oWcio  ao  secretário  de  Desenvolvimento

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação com a proposta de alteração. Ficou estabelecido que o

Sr. Guazzeli  interagirá com o Secretário do CMCTI Carlos Passos para a elaboração do referido

documento.

8) Outros assuntos.

O presidente do conselho propôs que o CMCTI também se manifeste sobre as demais leis  de

incen%vo do governo federal, em especial a Lei de Informá%ca. O conselheiro Frateschi propôs que

o conselho envie uma manifestação formal ao governo federal. O conselheiro Azarite propôs fazer

o mesmo em ar%culação com a ABINEE. O conselheiro Passos propôs que a FFCi, representada no

conselho, também se manifeste sobre o assunto.

O  Presidente  do  Conselho  informou  que  a  próxima  reunião  do  conselho  será  realizada  em

23/02/2018 e solicitou aos presentes que sugerissem um local para a realização da reunião. O Sr.

Mauro do Ins%tuto Eldorado (IE) manifestou o interesse em receber a próxima reunião no IE e se

comprometeu  a  confirmar  o  interesse  em  alguns  dias.  Os  representantes  do  CNPEM  se

comprometeram a informar se poderão receber a reunião do CMCTI do mês de março de 2018. 

O Sr. Mauro do IE comentou que uma equipe de Campinas sagrou-se tetracampeã brasileira na

fórmula SAE, uma compe%ção estudan%l de carros elétricos organizada pela Society of Automo%ve

Engineer.

Ao finalizar a úl%ma reunião do presente exercício o presidente do CMCTI fez um agradecimento à

IMA pela hospitalidade e aos demais conselheiros pela par%cipação e parceria nas a%vidades do

conselho, desejando a todos boas festas e um excelente final de ano.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 24 de novembro de 2017.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


