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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao sexto dia do mês de março de dois mil e quinze realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a sexta 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 quinta 
reunião ordinária; 2) Aprovação do Calendário de reuniões 2015; 3) Balanço sobre as atividades 
do CMCTI em 2014; 4) Informações sobre o Plano Estratégico de CT&I de Campinas; 5) 
Informações sobre o GT revitalização do centro da cidade; 6) Apresentação do Centro de 
Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia – Cietec; e 7) Outros Assuntos/Expediente. A reunião 
contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

− 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. 

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

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Evandro Blumer, representante do CNPEM. 

− Fábio Pagani, representante da IMA. 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

− Juan Manuel Coello, representante da PUCCAMP. 

− Kleber Teraoka, representante da Associação Campinas Startups. 

− Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

− Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL. 

− Luiz Carlos Moura Miranda, representante da CIATEC. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− Rodrigo Guerra Moura e Silva, representante do CNPEM. 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startups. 
 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Almeida - 
Assessora do Vereador, Sra. Rita Sponchiado, Sr. Sérgio Paulo Dias da CIATEC e Sr. Celso Penteado 
de Barros da CIATEC, Julio C. R. Martoraro do CPqD, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto 
Eldorado e Prof. Claudio Rodrigues Presidente da Cietec/SP. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da quinta reunião ordinária 
O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 
conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Não havendo manifestações a ata foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
2) Aprovação do Calendário de reuniões 2015 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de calendário para realização de reuniões ordinárias 
mensais, com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro, quando não ocorrerão. As 
reuniões serão realizadas, sempre que possível, na última sexta-feira de cada mês, na sede da 
CIATEC, com pauta e horário informados com a antecedência definida no regimento interno do 
conselho. As reuniões em 2015 obedecerão ao seguinte calendário: dias seis e vinte e sete de 
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março, vinte e quatro de abril, vinte e nove de maio, vinte e seis de junho, vinte e oito de agosto,  
vinte e cinco de setembro,  trinta de outubro e vinte e sete de novembro. 
 
3) Balanço sobre as atividades do CMCTI em 2014 
O secretário do conselho apresentou um balanço das atividades realizadas nos primeiros seis 
meses de existência do conselho. Reiterou que o conselho está ainda em uma fase inicial de 
instalação e aprendizagem sobre o seu funcionamento, bem como da forma de encaminhamento 
dos assuntos que lhe são apresentados. Com a participação ativa dos conselheiros nas reuniões e 
demais ações empreendidas pode-se afirmar que a sua missão está sendo cumprida 
exemplarmente. Foi apresentado o segundo resumo das atividades empreendidas pelo conselho 
em 2014: Reunião de posse em 6 de junho de 2014; primeira reunião em 11 de julho de 2014; 
realização de cinco  reuniões ordinárias e uma extraordinária; Eleição da diretoria para o biênio 
2014-2016; Aprovação do Regimento Interno; Realização da SNMCT 2014 de 13/11/2014 a 
19/11/2014; Elaboração do Plano Estratégico de CT&I de Campinas (em fase final); Criação do GT 
para Revitalização do Centro de Campinas; Criação do Calendário Municipal de Eventos de CT&I ;  
e a Criação do Site do CMCTI. 
 
4) Informações sobre o Plano Estratégico de CT&I de Campinas 
Foi informado que a Oficina de Validação do PECTI de Campinas está programada para o dia 27 de 
março próximo e que haverá a distribuição antecipada da versão atual do plano. Será adotada 
como metodologia a discussão em 3 grupos, conforme os blocos de objetivos estratégicos do 
plano, e validação em discussão plenária. Após a realização da oficina o grupo redator, composto 
por Mariana Savedra, Luciano Assis e Carlos Passos elaborarão a redação final do documento. O 
vereador André Von Zuben propôs que o documento final, fruto das discussões da oficina, esteja 
pronto até o final de abril, o que foi aceito pelos presentes. 
 
 
5) Informações sobre o GT revitalização do centro da cidade; 
Foi informado que em 12 de fevereiro de 2015 foi realizada a primeira reunião do GT, tendo sido 
discutidos os seguintes pontos: i) A CT&I podem contribuir para resgatar a vitalidade do centro de 
Campinas e estimular varias atividades complementares; ii) O centro da cidade já oferece hoje 
boa infraestrutura para atrair empresas e facilidade de acesso (boa mobilidade); iii) Deve-se 
aproveitar outros exemplos existentes de transformação do espaço urbano em parques 
tecnológicos como por exemplo: Fundação Parque Tecnológico de Santos (FTPS) e o Porto Digital 
no Recife e iv) Deve-se também estudar novas formas de incentivos, complementares às já 
existentes e que possam estimular a instalação de empresas no centro de Campinas. O 
conselheiro Fábio Pagani aproveitou a ocasião para prestar esclarecimentos sobre o atual estágio 
das obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério e as melhorias que serão introduzidas. 
Dentre elas estão o enterramento de toda a rede de energia, dados, voz etc., e a instalação de 
cabos de fibra ótica que permitirão o oferecimento de uma série de serviços, tais como: 
interligação de prédios púbicos, informatização de pontos de ônibus e praças, disponibilização de 
totens para comunidade etc. 
 
 
6) Apresentação do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia – Cietec. 
 
O Prof. Claudio Rodrigues Presidente da Cietec em São Paulo participou da reunião a convite do 
conselheiro Prof. Carlos Lima e fez um relato sobre a experiência de criação do Cietec e de sua 
atuação. Em sua fala o Prof. Rodrigues relatou que o Cietec é uma associação civil sem fins 
lucrativos de direito privado estabelecida com a missão de promover o desenvolvimento da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, incentivando a transformação do conhecimento em produtos e 
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serviços inovadores e competitivos. O Cietec é a entidade gestora da Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica de São Paulo, instalada no campus IPEN/USP da Cidade Universitária, em São 
Paulo, cuja governança é conduzida por um Conselho de Direção Estratégica. Possui 16 anos de 
experiência na seleção e acompanhamento de empresas nascentes de base tecnológica, 
realizando atividades pré-incubação, incubação e pós-incubação. Incentiva as empresas a 
buscarem fomento e investimento público e privado, para o desenvolvimento de seus produtos, 
serviços e processos, entre eles investimento-anjo, capital semente e venture capital. Mencionou 
também a iniciativa de criação do Parque Tecnológico de São Paulo que em sua concepção seria 
formado por spots de 500 m2 ou mais e um prédio central, próximo ao campus da USP em São 
Paulo, já construído e inaugurado em 2014, para ser o núcleo do parque. Participaram da 
concepção também outras pessoas dentre elas o Prof. Ari Plonky e a Profa. Désirée Zouain. O 
parque encontra-se atualmente em fase de definição de sua forma de atuação. 
 
7) Outros assuntos 

- O conselheiro Edvar Pera Junior fez um relato sobre o lançamento em fevereiro/15 pela IMA e o 
SOFTEX Campinas de um edital de apoio à aceleração de projetos ligados ao conceito de cidades 
inteligentes. Serão apoiados projetos de aceleração que poderão ser disponibilizados para a 
cidade de Campinas. O prazo de submissão será encerrado no final de março, mas existe a 
possibilidade de ser prorrogado devido ao interesse de entidades de fomento em participar do 
projeto. 

- O Conselheiro Fábio Pagani lembrou aos conselheiros que o site do Conselho está no ar desde 
2014 e pode ser melhorado. As melhorias podem estar relacionadas a aspectos visuais, 
operacionais e ao conteúdo. Após várias manifestações dos conselheiros foi sugerido que as 
assessorias de comunicação das instituições que integram o conselho possam, em coordenação 
com a assessoria da SMDECT, gerar conteúdo para ser incluídos no site. A SMDECT, por meio da 
Conselheira Mariana, ficou responsável por colocar em prática esta ação. 

- O conselheiro Fábio Pagani da IMA propôs a instalação de uma intranet colaborativa como 
forma de ampliar e facilitar a interação entre os membros do conselho. O conselheiro Carlos 
Passos propôs que o conselheiro Pagani faça uma demonstração das funcionalidades a ser 
disponibilizadas com a intranet em uma próxima reunião do conselho. 

- A conselheira Mariana Savedra fez uma apresentação dos resultados da SMDECT obtidos no 
período 2013-2014. Na apresentação a conselheira discorreu sobre o tema balanço da atividade 
econômica em Campinas 2014. Foram apresentados dados sobre novos empreendimentos, tendo 
sido informado que no final de 2013 foram contabilizados 3,3 mil novos estabelecimentos em 
Campinas, resultado do início da desburocratização na aprovação de novos empreendimentos 
nessa gestão. Destacou o crescimento expressivo da arrecadação municipal no setor de serviços. 
Falou sobre as estimativas para o PIB de Campinas de 2004 a 2014. Destacou que o PIB total de 
Campinas em 2014 foi de U$ 33,7 bilhões corrigidos pela Paridade do Poder de Compra (PPC). A 
taxa média de crescimento do PIB anual na cidade foi de 11%. Sobre as diretrizes da Secretaria 
para CT&I, comentou sobre a participação na organização da Semana de CT&I em 2014, 
elaboração do Planejamento estratégico de CT&I (março de 2014) e a aprovação das leis 14.947 
(incentivos às empresas consolidadas), 14.920 (incentivos às startups) e 14.739 (Conselho de 
CT&I). Para 2015 relatou que estão previstas ações para criação de grupo de trabalho de cidade 
inteligente e implantação de projetos de território inteligente, cursos de capacitação em inovação 
de servidores e empresários, atualização do Plano de CT&I, correalização da Semana de C,T&I, 
apoio a outros eventos de CT&I, realização da 3ª edição do Prêmio Startup Campinas e 
participação em rodadas de negócios e transferência de tecnologia. A apresentação será 
disponibilizada aos membros do CMCTI por e-mail. 
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- O Conselheiro André Bourdignon do CDI Campinas comunicou que o Coletivo Revoada e o 
projeto Dados Abertos Campinas irão realizar, nos dias 7 e 8 de março de 2015, o evento Hackday 
Cidadão! O projeto visa unir a sociedade civil, a comunidade de programadores, o poder público 
municipal, o ministério público e demais interessados para um esforço conjunto com o objetivo 
maior de facilitar ao cidadão campineiro o acesso a informações de qualidade sobre a cidade e 
sua gestão. 

- O conselheiro Carlos Lima comentou que o Congresso Nacional promulgou em 26 de fevereiro 
passado a Emenda Constitucional (EC) 85, que introduz o termo INOVAÇÃO no capítulo da 
Constituição Federal relativo à CIÊNCIA E TECNOLOGIA, que passa a intitular-se CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, colocando atenção governamental à INOVAÇÂO em posição de 
igualdade àquela dispensada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Comentou também 
que o Plenário da Câmara dos Deputados colocou em pauta para discussão e aprovação o parecer 
final do Relator Deputado Sibá Machado sobre o Projeto de Lei 2177/11, que cria o CÓDIGO 
NACIONAL DE CT&I. Esse código traz importantes mudanças sobre a forma de interação das 
instituições científicas e tecnológicas (ICT) públicas com as empresas, estimulando a participação 
de pesquisadores junto a projetos de pesquisa por meio de parcerias com o setor privado. 
Afirmando que essas iniciativas são muito importantes paro a CT&I como um todo. 

- O Secretário Carlos Passos comunicou que recebeu mensagens eletrônicas informando as 
ausências na presente reunião dos Conselheiros Sr. Márcio Fernando Corrêa Ricardo, Diretor 
Técnico da IMA, Claudio Violato e Paulo Cabestré do CPqD e Gabriel Constantino Blain do IAC. O 
Presidente do Conselho também justificou sua ausência, sendo substituído na ocasião pelo Vice-
Presidente Prof. Milton Mori. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 6 de março de 2015. 
 
Assinam a presente ata: 
 

Milton Mori 
Vice-Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário

 


