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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - CMCTI 

 
Ao vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e quatorze realizou-se na sede da CIATEC 
em Campinas/SP, a segunda 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 das atas 
das primeiras reuniões ordinária e extraordinária; 2) Aprovação do Regimento Interno;3) 
Aprovação do calendário de reuniões do conselho; 4) Organização da SNMCT 2014; 5) 
Apresentação da situação atual do Plano Diretor de CT&I; 6) Elaboração de um calendário 
municipal de eventos de CT&I e 7) Temas para futuras pautas do conselho. A reunião contou 
com a presença dos seguintes conselheiros: 

− Samuel Ribeiro Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho. 

− Milton Mori, representante da UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho. 

− Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e 
Primeiro Secretário. 

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

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Fábio Pagani, representante da IMA. 

− José Oscar Fontanini de Carvalho, representante da PUC-Campinas . 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

− Jovan Guimarães Gadioli dos Santos, representante do CNPEM. 

− Juan Manuel Coello, representante da PUC-Campinas. 

− Luiz Carlos Moura Miranda, representante da CIATEC. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startup. 
 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Almeida - 
Assessora do Vereador, Sr. Waldomiro de Gobbi Junior/IMA, Laerte Piffer Junior/IMA, Marco 
Antonio Martins/IMA, Sra. Rita Sponchiado/CIATEC e Sr. Sergio Paulo Dias/CIATEC. Justificaram 
previamente as ausências por meio de mensagem eletrônica as entidades: ITAL e CPqD. 
 

Assuntos tratados: 

 
i) Aprovação das atas das primeiras reuniões ordinária e extraordinária 
O Presidente do Conselho, após consulta sobre a necessidade de leitura item a item das atas 
na reunião, pôs as atas em votação. O Conselheiro Porsani pediu esclarecimentos sobre a 
votação ser feita pelos presentes na respectiva reunião ou ser feita pela entidade 
representada no conselho. Esclarecido que o voto deve ser dado pela entidade e não havendo 
nenhuma manifestação contrária ou abstenção entre os presentes, as atas das duas reuniões, 
votadas separadamente, foram aprovadas por unanimidade. 
  
ii) Aprovação do Regimento Interno 
O Presidente do Conselho propôs que o regimento fosse analisado a partir de sugestões de 
alteração ou inclusão propostas pelos presentes. O Sr. André Von Zuben propôs que as 
reuniões ocorram com periodicidade menor que três meses e que seja estabelecido um 
calendário anual de reuniões, as sugestões foram avaliadas e aprovadas pela unanimidade dos 
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membros, dando origem a uma nova redação para o parágrafo 1° do Artigo 12. Os 
Conselheiros debateram, a partir de proposta apresentada pelo Conselheiro Porsani, sobre a 
titularidade e a forma de representação das instituições que compõem o Conselho e ao final 
do debate, aprovaram a inclusão de um novo artigo no Regimento, prevendo a exclusão de 
instituições ou entidades cujos representantes (titular e suplente) deixem de comparecer, sem 
justificativa, a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas do 
CMCTI/Campinas. O Primeiro Secretário propôs e foram aprovadas por unanimidade 
alterações no artigo 12 que trata da divulgação da ordem do dia, alterando de 7 dias úteis para 
7 dias corridos e no Capítulo IX, que trata dos livros de registros, propondo a eliminação do 
livro. O Conselheiro Fábio Pagani propôs que a IMA contribua para a criação de página web do 
CMCTI no site da SMDEST da PMC. Os Srs. Conselheiros aprovaram a proposta por 
unanimidade. Não havendo mais propostas de alteração, o Presidente do Conselho colocou o 
regimento em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
iii) Aprovação do calendário de reuniões do conselho 
O Primeiro Secretário apresentou uma proposta de calendário para a realização de reuniões 
do conselho, tendo como premissa a realização de reuniões na última sexta-feira de cada mês, 
com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro. A proposta foi aprovada por 
unanimidade dos conselheiros presentes. O calendário aprovado para 2012, incluindo as duas 
reuniões já realizadas, é o seguinte: 1ª reunião ordinária – 11/07/2014, 2ª reunião ordinária – 
29/08/2014, 3ª reunião ordinária – 26/09/2014, 4ª reunião ordinária – 31/10/2014, 5ª reunião 
ordinária – 28/11/2014. Em 2015 os trabalhos serão retomados em 27/02/2015. 
 
iv) Organização da SMNCT 2014 
O Conselheiro Edvar, em nome da comissão organizadora da Semana Nacional e Municipal de 
Ciência e Tecnologia de Campinas, relatou o andamento dos preparativos para realização 
desse evento, informando que o evento contemplará uma Mostra de C&T concentrada no 
Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, serão realizadas visitas às Instituições de P&D, 
haverá stands com atividades realizadas pelas empresas associadas ao Softex, haverá um 
espaço (Expo Ciatec) onde as empresas incubadas na Ciatec se apresentarão e serão realizadas 
apresentações na IMA. A SMDEST irá custear as despesas para a locação de tendas, para 
pagamento de materiais de infraestrutura e a contratação de monitores. A Ciatec custeará a 
instalação da tenda onde ocorrerá a Expo Ciatec, o SINTPq poderá custear o lanche  a ser 
fornecido para os estudantes e a IMA custeará a impressão de dos materiais gráficos. Estão 
sendo prospectados nomes de pessoas para a realização de palestra âncora no primeiro dia do 
evento. O CNPEN está coordenando junto com as assessorias de comunicação de outras 
instituições as atividades de elaboração de material de divulgação. A assessora do Vereador 
André Von Zuben, Luciana Almeida, está coordenando as ações de comunicação e divulgação. 
Foi criado, por iniciativa da comissão, o site semanact.mc.unicamp.br para a divulgação do 
evento. A PMC está providenciando os trâmites administrativos para a realização do evento 
em relação a bombeiros, ambulância etc. O Conselheiro Fabio Pagani propôs e irá se 
encarregar da criação de um domínio na internet para a SMCT no site da PMC. 
 
v) Apresentação da situação atual do Plano Diretor de CT& 
A Conselheira Mariana Savedra fez um relato sobre a situação atual da redação da primeira 
versão do Plano Diretor de CT&I de Campinas, informando que até o presente momento foram 
elaborados os capítulos referentes aos dois primeiros eixos e que os demais: Governo e Tripla 
Hélice serão entregues nos próximos 15 dias. Os textos serão submetidos aos membros do 
CMCTI para validação e, após aprovação, serão apresentados em uma Oficina de Validação, 
com a participação das demais pessoas que participaram do processo de discussão do 
planejamento estratégico. A data alvo para a realização da oficina é meados de outubro. 
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vi) Elaboração de um calendário municipal de eventos de CT&I 
Foi debatida entre os presentes a criação de um calendário municipal de eventos científicos e 
tecnológicos, que englobe as diferentes iniciativas das instituições de Campinas que atuem em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação de forma direta ou indireta, tais como as universidades, 
centros de P&D, fundações, associações e outras. Essa iniciativa, além de promover a 
integração das instituições, possibilitará uma maior visibilidade das mesmas e uma maior 
divulgação dos eventos. Ficou acordado que o Conselheiro Carlos Passos, o Sr. André Von 
Zuben e a Sra. Luciana de Almeida elaborarão um documento com uma proposta de 
organização do calendário a ser debatida em reunião do conselho. 
 
vii) Temas para futuras pautas do conselho 
O Presidente do CMCTI reiterou a importância do conselho na proposição de diretrizes para a 
política municipal de CT&I e no assessoramento à SMDEST e propôs um debate sobre temas 
que poderão ser pautados em reuniões do conselho. Dentre eles foram debatidos a inclusão 
dos seguintes temas: Leis de Incentivo, Promoção da “marca Campinas”, Parques 
Tecnológicos, Empreendedorismo, Plano Diretor de CT&I e Realização de Eventos. Os 
conselheiros poderão a qualquer momento encaminhar à diretoria do CMCTI propostas de 
temas que possam ser pautadas em reunião. 
 
viii) Outros assuntos 
 
O Vereador André Von Zuben informou ter participado de evento onde o Presidente da Finep 
Sr. Glauco Arbix apresentou o programa Plataformas Tecnológicas, que tem como meta criar, 
em 10 anos, até 20 plataformas do conhecimento em áreas como agricultura, saúde, energia, 
aeronáutica, tecnologia da informação e comunicação, naval e equipamentos. O Vereador 
lembrou que Campinas tem um ótimo potencial para apresentar um projeto conjunto de peso, 
integrando várias instituições, que se bem articulado tem boas perspectivas de ser aprovado. 
O Conselheiro Milton Mori informou que esse assunto já vem sendo debatido internamente na 
Unicamp que a universidade deverá apresentar propostas quando for aberta a chamada pela 
Finep. 
 
Técnicos da IMA apresentaram o projeto de implantação da Rede Óptica Metropolitana de 
Campinas que prevê a integração de escolas, hospitais, postos de saúde, unidades da 
Prefeitura etc., por meio da integração das redes da IMA e da Secretaria Municipal de 
Educação, da Central Integrada de Monitoramento de Campinas – CIMCamp e outros. O 
projeto terá uma ampla cobertura da cidade de Campinas e está sendo pensando para atender 
à demanda para os próximos 10 anos. Os primeiros editais já estão sendo finalizados e os 
demais deverão ser concluídos ainda em 2015. Este projeto permitirá que a IMA faça a 
integração e a disponibilização de serviços de valor agregado (Monitoramento, VOIP, 
Telemedicina, Tele-educação, ampliar o Campinas Digital, otimização da coleta de lixo, Sistema 
de Transporte Inteligente entre outros), levando o município na direção das Cidades 
Inteligentes e criando oportunidades de um novo padrão de atendimento e prestação de 
serviços públicos. 
 
O Presidente do Conselho informou que se reuniu com representantes do Consulado Geral 
Britânico em São Paulo para estreitamento dos laços entre a PMC e o Consulado visando 
identificar oportunidades para a cidade de Campinas. 
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Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 29 de agosto de 2014. 
 
Assinam a presente ata:   
 

 
Samuel Ribeiro Rosillho 
Presidente do Conselho 
 
 
Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 
 
 
 


