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Ata da 27ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito realizou-se na sede do Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas a vigésima sé$ma reunião ordinária do
Conselho  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (CMCTI),  iniciando-se  às  15:00  horas,
quando  constatado  o  quórum  regulamentar,  conforme  Regimento  Interno,  para  discu$r  e
deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação do CNPEM; 2) Leitura do expediente; 3)
Aprovação da ata da úl$ma reunião; 4) Parceria com o BID; 5) Semana Municipal  de CT&I; 6)
Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I; 7) Índice de Cidades Empreendedoras do
Brasil da Endeavor 2017 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
• 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
• Luiz Augusto Barbosa Cortez, representante do CNPEM
• Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI
• Cláudio Romanelli, representante do CTI
• Sérgio Augusto Morais Carbonell , representante do IAC
• Lilian Anefalos, representante do IAC
• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL
• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas
• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas
• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq
• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)

Par$ciparam também da reunião Daniella ScarassaK e Warley Menezes Bap$sta da SMDEST/PMC,
Sivaldo Teodoro e Adriano Capobiano do DEINFO/PMC, Mauro Massanori Miyashiro do Ins$tuto
Eldorado, Celso Barbosa da FIESP, Antonio Bordeaux do Rego do CNI/IEL, Frank Herman Behrens e
Geraldo Vasconcelos da PUC Campinas, Ronaldo Finard da FITEC, Miriam Alves do IFSP, Selma
Tavares da Ciatec, Antonio Silva do ETEC Bento Quirino, Henrique Sá Erp e Eduardo Beluzzo do
Terracota.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do CNPEM
Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho, André von Zuben, o Dr. Adalberto Fazzio,
diretor do LNNano e Diretor-Geral  pro tempore do CNPEM, fez uma saudação inicial  de boas
vindas aos presentes. O Dr. Fazzio apresentou alguns resultados ob$dos por esse centro em 2017
e  discorreu  sobre  as  principais  a$vidades  em  curso.  O  Presidente  do  Conselho  destacou  a
importância  do  centro  e  parabenizou  a  ins$tuição  pela  relevância  das  a$vidades  que  são
desenvolvidas,  destacando  a  importância  do  Projeto  Sirius  que  colocará  o  Brasil  na  liderança
mundial de produção de luz síncrotron.

2) Leitura do expediente
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu
comunicação  dos  Conselheiros  Milton  Mori  (Unicamp),  Edvaldo  Paro  (CPqD),  Eduardo  Azarite
(FFCi),  Newton Frateschi (Inova Unicamp) e Eduardo Gurgel (FIESP), jus$ficando as  respec$vas
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ausências. O Secretário informou que o CNPEM solicitou a subs$tuição de seu atual representante
suplente no conselho pelo Dr. Luiz Augusto Barbosa Cortez.

3) Aprovação da ata da úl$ma reunião
O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos
Conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada por
unanimidade. O conselheiro Austregésilo informou que a sua presença não foi registrada na ata,
solicitando a sua re$ficação.

4) Parceria com o BID
O secretário do conselho informou que o estudo “Apoio a construção de uma estratégia para a
transformação digital de Campinas” contratado pelo BID foi iniciado e que está sendo organizada
uma cerimônia de lançamento para maior divulgação da inicia$va. Foi informado também que
houve uma reunião com um representante do BID para discussão de apoio do banco ao Programa
Startup Campinas em discussão no conselho. Na ocasião foi também discu$da a possibilidade de
par$cipação de ins$tuições  de  Campinas  no  programa de Cidades  Inteligentes  da  ABDI  e  do
INMETRO, com a criação de incia$vas de  living labs para experimentação de soluções voltadas
para cidades inteligentes. O Sr. Bordeaux e outros presentes comentaram sobre o edital que o
BNDES lançará como sendo uma opção interessante para financiar projetos nessa temá$ca. O
presidente do conselho e o conselheiro Edvar comentaram que essas ações são importantes para
fortalecer  o ecossistema de CT&I  de Campinas.  O presidente do conselho comentou também
sobre a sua par$cipação no evento União Europeia e MCTIC, realizado no incio da semana, que
tratou de cidades inteligentes, no qual foram abordados vários aspectos que estão também em
discussão no Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente.

5) Semana Municipal de CT&I
O secretário do conselho informou que as incia$vas para a organização da Semana Municipal de
CT&I, que será realizada de 15 a 21/10, cujo tema é a “Ciência para a redução das desigualdades”,
serão iniciadas na primeira semana de abril e que a conselheira Maria Cecília, representante da
SMDEST/PMC, coordenará as ações e informará os procedimentos necessários para a par$cipação
das ins$tuições nas a$vidades da semana. 

6) Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I
O conselheiro Edvar comentou que as trata$vas para criação do APL de TIC estão em curso. O Sr.
Celso  Barbosa  comentou  sobre  a  sua  par$cipação  em  reunião  para  a  criação  do  Centro
Internacional de Tecnologia e Inovação (CITI) de São Paulo, que deverá ser construído onde hoje
está instalada a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP). O CITI
ocupará  uma área de cerca de 650 mil  metros  quadrados na região da Vila  Leopoldina,  sem
previsão para sua inauguração. O projeto é resultado de uma parceria entre o governo municipal,
estadual e federal e receberá apenas inves$mentos da inicia$va privada. Foi comentado pelos
presentes que há em Campinas condições de avançar na mesma direção, par$ndo-se do que já
existe na cidade, sem depender da criação de um espaço Xsico específico. Foi comentado pelos
presentes que Campinas possui um conjunto importante de ins$tuições de ensino, pesquisa e
inovação,  importante,  além  de  empresas  inovadoras  com atuação  em vários  segmentos,  que
podem, com apoio do poder público, assumir a liderança nesse processo. Foi citado o Agropolo
Campinas-Brasil como exemplo exitoso de ar$culação dos atores do ecossistema, que pode servir
de  modelo  para  outras  incia$vas.  O  presidente  do  conselho  comentou  sobre  o  hub  de
desenvolvimento sustentável que está em discussão na Unicamp que pode ser um importante
diferencial  para  Campinas.  Foram  comentadas  também  outras  ações,  tais  como  o  Programa
Startup  Campinas  e  o  cluster  de  eletrônica  avançada  como  exemplo  de  ações  que  podem
impulsionar ainda mais o crescimento do ecossistema de CT&I da cidade. O secretário do conselho
informou  que  está  agendada  para  o  dia  28/03  a  próxima  reunião  de  criação  do  cluster  de
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Eletrônica Avançada (micro e nano tecnologias, microssistemas, fotônica etc.). Segundo ele, após
essa reunião novos atores serão incluídos na discussão.

7) Índice de Cidades Empreendedoras do Brasil da Endeavor 2017 – Inovação
Foi  apresentado  pelo  secretário  do  conselho  alguns  slides  sobre  o  Índice  de  Cidades
Empreendedoras do Brasil da Endeavor 2017. Foi destacado que há interesse da prefeitura em
acompanhar os rankings relacionados a Campinas, não só pela questão da eventual posição no
ranking, mas principalmente pela possibilidade de empreender ações baseadas nos indicadores
que possibilitem superar possíveis dificuldades existentes. Em 2017 observou-se que Campinas
está posicionada na sé$ma posição,  atrás  de cidades  como São Paulo,  Florianópolis  e Rio  de
Janeiro,  mas  está  a  frente de  capitais  como Belo  Horizonte  e  Porto  Alegre,  por  exemplo.  Na
sequência foram analisados alguns aspectos da área de inovação, por ser a mais próxima da ação
do  conselho.  Nesse  item  Campinas  ocupa  também  a  sé$ma  posição.  Foram  discu$dos  os
indicadores u$lizados no ranking para que se possa tomar ciência do que é considerado na sua
elaboração.  O  Sr.  Bordeaux  comentou  que  o  PROSOFT,  suportado  pelo  BNDES,  para  apoiar
projetos para o setor de TIC foi descon$nuado. Segundo ele, isso pode ter sido um dos fatores que
impactou no indicador sobre inves$mentos do BNDES adotado na pesquisa. O conselheiro Edvar
comentou que o PROSOFT está sendo revisto pela BNDES. O Sr. Henrique Erp comentou sobre a
importância do financiamento para a inovação e sugeriu que se crie canais por meio de ações do
poder público. O secretário do conselho se comprometeu a enviar cópia do relatório da Endeavor
para os conselheiros. 

8) Outros assuntos
O  presidente  e  o  secretário  do  conselho  comentaram  sobre  a  realização  de  reunião  de
apresentação  dos  trabalhos  realizados  até  o  presente  momento  do  PECCI  (Plano  Estratégico
Campinas Cidade Inteligente 2018-2028) para os técnicos da prefeitura no dia 07/03 e teceram
alguns comentários sobre a apresentação. Foi reafirmado que o PECCI, a exemplo do PECTI 2015-
2025,  contará com a par$cipação de especialistas  para o seu detalhamento.  O presidente do
conselho informou que foi assinado em um Memorando de Entedimento para a criação de um
Living Lab em segurança pública entre a Prefeitura de Campinas, a Huawei e o CPqD. Foi colocado
em votação o envio de uma manifestação formal do conselho para que uma das novas reitorias do
IFSP seja instalada em Campinas. Em relação ao evento InovaCampinas 2018, foram apresentadas
pelo secretário do conselho informações sobre a situação atual e alguns slides contendo as trilhas
programadas. O Sr. Celso Barbosa comentou sobre o caderno de divulgação da ANPEI que poderia
ser  ú$l  na  divulgação  do  InovaCampinas.  O  Sr.  Henrique  comentou  sobre  importância  da
realização de eventos preparatórios  nos coworkings de Campinas.  O Conselheiro Cortez teceu
comentários sobre a trilha do agronegócio e sobre a par$cipação do Agropolo Campinas-Brasil no
evento.

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

Campinas, 22 de março de 2018.

André von Zuben
Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos
Primeiro Secretário


