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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - CMCTI 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze realizou-se na sede da 
CIATEC em Campinas/SP, a 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 discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) 
Aprovação da ata da terceira reunião ordinária; 2) Balanço sobre a realização da SNMCT 2014; 
3) Informe sobre o andamento do processo de elaboração do Plano Diretor de CT&I; 4) 
Calendário municipal de eventos de CT&I (feedback da proposta enviada aos conselheiros); 5) 
Divulgação do site do CMCTI; 6) Proposta de projetos para revitalização do centro de 
Campinas, e 7) Outros Assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes 
conselheiros: 

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

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

− Andre Luis Bordignon, representante do Comitê Democratização da Informática. 

− Antonio Álvaro Duarte de Oliveira, representante do ITAL. 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− José Oscar Fontanini de Carvalho, representante da PUCCAMP. 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

− Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− Paulo Roberto Cabestré, representante do CPqD. 

− 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, Sra. Rita Sponchiado/CIATEC, Evandro Blumer/CNPEM e Sr. Celso 
Penteado de Barros/CIATEC.  
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da terceira reunião ordinária 
O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 
conselheiros, perguntou se havia algum comentário ou proposta de alteração sobre o 
conteúdo da mesma. Não havendo manifestações a ata foi colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
 
2) Balanço sobre a realização da SNMCT 2014 
O Secretário Carlos Passos informou que a reunião de avaliação sobre a realização da SNMCT 
2014, marcada para a última terça-feira, não ocorreu por conflitos de agendas entre os 
participantes e informou que será realizada uma nova reunião de avaliação do evento no 
próximo dia 4 às 10:00 horas, na sede do Museu Exploratório de Ciências. Na reunião serão 
analisados os fatores que contribuíram para o sucesso do evento e as oportunidades de 
melhoria para contribuir para a organização dos futuros eventos. Foi discutida a organização 
do evento para 2015 que tem como desafio ser de grande porte com a atração de um número 
expressivo de visitantes, a exemplo do ocorrido em evento organizado pela Fundação Fórum 
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Campinas - FFC anos atrás na Unicamp, que teve uma frequência de cerca de 50 mil visitantes. 
O Vereador André Von Zuben sugeriu que seja aproveitada a experiência da FFC na 
organização do evento. O Conselheiro Gurgel se prontificou a buscar e disponibilizar as 
informações disponíveis na FFC sobre tal evento. 
 
3) Informe sobre o andamento do processo de elaboração do Plano Diretor de CT&I  
O Secretário Carlos Passos fez um breve relato sobre o trabalho do grupo de redação e revisão 
do Plano Estratégico de CT&I de Campinas, informando sobre a decisão de adotar em 
definitivo a denominação de Plano Estratégico para que não haja confusão com o Plano 
Diretor de Campinas, que é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento. A Conselheira 
Mariana Savedra apresentou o estágio atual dos trabalhos de consolidação dos Direcionadores 
Estratégicos que serão incorporados no plano final. Foi debatida entre os presentes a melhor 
data para a realização da oficina de validação do plano final e foi acordada entre os presentes 
a data de 29 de novembro p.f., tendo como sugestão inicial de local a Universidade Mackenzie. 
Serão convidadas todas as pessoas que participaram das etapas precedentes e os membros do 
CMCTI que eventualmente não tenham participado. Foi esclarecido que o plano contempla 
diretrizes de caráter mais estratégico e que os desdobramentos do plano serão contemplados 
em planos de ação a serem detalhados no inicio de 2015, também de forma participativa. 
 
4) Calendário municipal de eventos de CT&I  
Foi colocada em discussão a proposta de organização do calendário de eventos e foi 
consensado que ele deveria começar de forma simples, a exemplo do ocorrido com o site, e 
que a sua evolução viria com o tempo. O Presidente do CMCTI, Samuel Rosilho, sugeriu que o 
site seja hospedado em domínio da web independente do site da PMC para que ele possa ter 
maior visibilidade, e que isso também deveria ser considerado para o site do conselho. O 
Conselheiro Rosilho também informou que a PMC contratou uma consultoria para desenvolver 
a marca CMCTI. O Conselheiro Cabestré sugeriu que o CMCTI oficie as entidades representadas 
no conselho, solicitando que elas disponibilizem seus respectivos calendários anuais de 
eventos de CT&I. O Conselheiro Antonio Álvaro informou que o ITAL realiza alguns eventos de 
grande porte que extrapolam a capacidade do instituto e comentou que o mesmo deve 
ocorrer com os demais. A iniciativa de criação de um calendário comum pode servir também 
para contribuir com a identificação de locais para abrigar tais eventos. 
 
5) Divulgação do site do CMCTI 
Foi apresentada na reunião a versão atual do site do CMCTI desenvolvida pela IMA. O site 
pode ser acessado pelo link http://campinas.sp.gov.br/governo/desenvolvimento-
economico/conselho-ciet.php. Sugestões de melhoria e aperfeiçoamento do site podem ser 
encaminhadas pelos conselheiros à secretaria do CMCTI. 
 
6) Proposta de projetos para revitalização do centro de Campinas 
O vereador André Von Zuben apresentou para discussão do CMCTI algumas ideias para a 
revitalização do centro de Campinas, visando abrigar empresas e outros usos que possibilitem 
ampliar a sua ocupação e incrementar as opções de serviços e de lazer na região, tais como 
restaurantes, escolas etc. Essas discussões deverão realimentar as discussões que estão 
ocorrendo na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS. O conselheiro Carlos Passos 
propôs a criação de um grupo de trabalho a ser constituído após consulta aos conselheiros por 
meio de mensagem eletrônica. O conselheiro Porsani manifestou a preocupação de o 
conselho, no momento que está se estruturando, colocar na agenda e formar uma comissão 
para debater um assunto tão complexo, o qual ainda não se conhece o que outros atores 
políticos da cidade defendem sobre o tema. A Sra. Luciana comentou sobre o movimento Vida 
Centro e que esta iniciativa do CMCTI deveria procurar conhecer o que eles estão fazendo para 
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troca de experiência. O conselheiro Carlos Passos mencionou a experiência da cidade de 
Santos que adotou um conceito de parque tecnológico urbano, que é aderente ao Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec. O vereador André Von Zuben comentou que é 
importante conhecer esta iniciativa na busca de um marco legal de referência para Campinas. 
Foi consensado que o CMCTI criará um grupo de trabalho para iniciar a discussão do assunto e 
se inteirar das demais iniciativas em andamento na cidade. 
 
7) Outros assuntos 
 
O Secretário Carlos Passos informou que recebeu mensagem eletrônica contendo indicação de 
novos membros para o CMCTI, feita pelo atual Diretor-Geral do CNPEM, Prof. Kleber Gomes 
Franchini. Foram indicados por ele: Membro Titular Evandro Blumer – Diretor de 
Administração Interino e Membro Suplente Rodrigo Guerra Moura e Silva – Gerente de 
Desenvolvimento e Inovação. A indicação foi submetida à aprovação dos conselheiros, que a 
aprovaram em unanimidade.  Será feito o encaminhamento da decisão à SMDEST para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 
O Secretário Carlos Passos comunicou que recebeu mensagem eletrônica informando as 
ausências na presente reunião dos Conselheiros Luis Madi/ITAL e Milton Mori/Unicamp. 
 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 31 de outubro de 2014. 
 
Assinam a presente ata: 
 

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

 
 
 
 


