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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 

Ao oitavo dia do mês de maio de dois mil e quinze realizou-se na sede da CIATEC em 

Campinas/SP, a oitava 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 da sexta e 

sétima reuniões ordinárias; 2) Informações sobre o Plano Estratégico de CT&I de Campinas; 3) 

Discussão sobre a organização da Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas – SCTIC 

2015 e 4) Outros Assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes 

conselheiros: 

− Samuel Rosillho, representante da PMC e 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. 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startups. 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Rodrigo Guerra Moura e Silva, representante do CNPEM. 

− Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 

− Márcio Ricardo, representante da IMA. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

 

Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Almeida - 

Assessora do Vereador, Sra. Rita Sponchiado e Sr. Celso Penteado de Barros da CIATEC, Mauro 

Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Austregesilo Gonçalves do SINTPq e Guilherme 

Gonçalves da Limper/CIATEC. 

 

Assuntos tratados: 

 

1) Aprovação das atas da sexta e sétima reuniões ordinárias 

O Primeiro Secretário, após comunicação de que as atas haviam sido previamente distribuídas aos 

conselheiros, solicitou manifestação dos presentes.  O Prof. Lima solicitou, em e-mail prévio, que 

fosse alterada parte do trecho da 6ª ata que trata da EC 85. Colocada em votação, já com a 

alteração solicitada pelo conselheiro, a ata foi aprovada por unanimidade. A ata da sétima 

reunião, com a relação de participantes previamente inserida, foi aprovada com uma abstenção. 

 

 

2) Informações sobre o Plano Estratégico de CT&I de Campinas - PECTI 

O Secretário Carlos Passos informou que após a realização da Oficina de Validação do PECTI de 

Campinas, realizada no dia 27 de março no Mackenzie, a equipe de redação elaborou a versão 

final do documento e que o mesmo estava sendo revisado por um profissional da PMC quanto a 

sua ortografia e gramática. A versão corrigida estará pronta até a próxima segunda-feira para 

impressão. O conselheiro Carlos Lima parabenizou nominalmente o grupo que liderou a 

elaboração do PECTI - Mariana Savedra, Carlos Passos e Luciano Assis -, bem como os demais que 

dele participaram, sendo seguido pelo Vereador André Von Zuben que destacou ainda o esforço 

do grupo para aglutinar os esforços de todos os participantes. O Vereador propôs que o plano 

seja lançado com destaque pela PMC, inclusive dando visibilidade nacional ao mesmo. O 
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secretário e conselheiro Carlos Passos comentou que a forma participativa de construção do 

plano foi fundamental para o êxito da iniciativa e que o plano reflete o esforço de todos. 

Comentou ainda que o sucesso do PECTI depende agora da elaboração de planos de ação e do 

envolvimento de todas as partes interessadas, tendo o CMCTI papel central no acompanhamento 

de suas ações. 

 

3) Discussão sobre a organização da Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas – 

SCTIC 2015 

A semana em 2015 terá o tema Luz, Ciência e Vida e será realizada de 19 a 25/10/2015. O 

secretário Carlos Passos lembrou que na 6ª reunião do CMCTI foram discutidas algumas diretrizes 

para incrementar o evento, tais como: ampliar a divulgação para atingir um público ainda maior 

que nos anos anteriores, que a abertura tivesse a presença de representantes da PMC e da 

Câmara Municipal e que fosse feita um solenidade para premiação de algumas iniciativas em CT&I 

e a entrega de medalhas de honra ao mérito. 

 

Na sequencia a conselheira Mariana Savedra fez a apresentação de uma proposta da equipe da 

SMDEST que contempla o seguinte: i) Envolver todos os atores de uma “quádrupla hélice” 

(empresas, governo, universidade e sociedade civil organizada), sendo que cada um possa 

contribuir com sua programação individual em torno de uma única identidade; ii) A Prefeitura e a 

Câmara deverão atuar como agentes de integração e divulgação da programação através de seus 

veículos de comunicação (rádio, TV e portal) e iii) Fazer do CMCTI o fórum da organização do 

evento, onde contribui quem desejar através de um processo de construção coletiva e orgânica.  

A proposta contempla a organização de Feira de CT&I, Mostras de Cinema, Visitas às livrarias nos 

shoppings e Visitas aos institutos de pesquisa. 

Na sequência houve um debate entre os presentes sobre a viabilidade de se organizar outros 

eventos já tradicionais de Campinas, que ocorrem no segundo semestre, na mesma semana da 

SMCTI. Um dos entraves identificados para a viabilização da proposta é a não disponibilidade do 

Expo D. Pedro, onde haveria espaço suficiente para abrigar vários eventos e que atenderia 

também os requisitos para atração do público-alvo. Não houve consenso quanto a essa 

possibilidade devido a compromissos já assumidos pelos organizadores dos eventos. No entanto, 

foi manifestada a intenção de se realizar um grande evento no próximo ano. Foi proposta a 

montagem de um comitê organizador e o agendamento de uma reunião na PMC no dia 12/05, 

com a participação de representantes da SMDEST, IMA, Softex, Unicamp, FFC, ACS, Câmara 

Municipal, CDI e CIATEC, para a definição dos próximos passos para a organização da SMCTI e 

demais eventos de forma articulada. O Secretário Carlos Passos ficou incumbido de enviar 

mensagem convocando os participantes. 

4) Outros Assuntos/Expediente 

 

O Secretário Carlos Passos comunicou que recebeu mensagens eletrônicas informando as 

ausências na presente reunião dos Conselheiros Profs Juan Coello e José Oscar Carvalho da PUC-

Campinas, Dr. Luis Madi do ITAL, Prof. Milton Mori da Unicamp e comunicação por telefone do Dr. 

Claudio Violato do CPqD. 

 

O conselheiro Márcio Ricardo apresentou a Intranet da IMA para mostrar as funcionalidades da 

mesma, visando uma potencial implantação no âmbito do Conselho. Foi possível verificar que 



Prefeitura Municipal de Campinas - PMC 

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

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI 

 

3 

 

ferramenta é bastante flexível, permitindo criar fóruns para debate de assuntos de interesse do 

conselho e para ser um repositório de documentos. O conselheiro Spinella perguntou sobre a 

ferramenta utilizada na implementação e foi informado tratar-se do Drupal, que é um software 

livre. Também foi explorado o aspecto relativo ao registro de eventos e a possibilidade de ser 

utilizada para atender a demanda do conselho por um sistema que permita a divulgação externa 

dos mesmos. Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente quanto às funcionalidades e à 

facilidade de uso.  A adoção da ferramenta no âmbito do CMCTI ficou para ser discutida em uma 

próxima reunião. 

 

Foi, também, apresentado pelo conselheiro Márcio Ricardo material sobre cidades que apoiam 

C,T&I elaborada pela Endeavor em parceria com o Tellus. Na primeira versão entraram no estudo 

somente as capitais de estado. Foi debatido que seria interessante que nas próximas edições do 

estudo houvesse a inclusão de Campinas e outras cidades reconhecidamente inovadoras. O 

conselheiro sugeriu que o CMCTI enviasse uma manifestação formal à Endeavor sobre esse 

interesse. 

 

O secretário Carlos Passos apresentou uma matéria publicada no Estadão com o título “Startups 

de Campinas se unem para evoluir ecossistema” e solicitou que o conselheiro Wilson Campanholi 

Jr. da ACS, mencionada no texto, comentasse a mesma. O conselheiro Wilson enfatizou que há 

um esforço crescente para integração de empreendedores em Campinas que a ACS tem como 

meta ver brotar dali uma startup com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão.  

 

O Vereador André Von Zuben informou que o Museu de Ciências irá transferir para o Planetário 

de Campinas uma de suas atrações permanentes. Informou também sobre a realização de uma 

reunião na Câmara Municipal com a presença do CONIC/FIESP e da ANPEI e que na ocasião foi 

discutida a criação de um piloto de núcleo de desenvolvimento regional de PD&I em Campinas e, 

ainda, que o CEPROCAMP/FUMEC irá realizar um programa de formação de mão de obra de 

excelência em várias áreas, além de uma pesquisa de empregabilidade, tendo como um dos focos 

o emprego em tecnologia. Essa pesquisa contribuirá a identificação da necessidade de mão de 

obra na cidade. Outra informação, dada pelo vereador ao conselho, foi que o Secretário de 

Educação de Campinas irá incrementar o uso e o ensino de tecnologia nas escolas do município, 

visando sobretudo obter maior sintonia com as vocações da cidade. 

 

O Presidente do Conselho Samuel Rosilho antes de encerrar a reunião relatou aos conselheiros 

que: - as obras de revitalização da Av. Francisco Glicério estão bem adiantadas e o prazo para sua 

conclusão deverá ser cumprido; - A CPFL irá substituir a iluminação existente por lâmpadas de LED 

que trará, além de um ar de modernidade à região, maior segurança para a população; - Os 

pontos de ônibus e as bancas da região da Glicério irão receber placas de energia fotovoltaica; – A 

empresa BYD irá investir 100 milhões na sua unidade de Campinas para a produção de placas de 

energia fotovoltaica; - a agenda para a reunião com o Ministro de CT&I Aldo Rebelo está sendo 

finalizada e a reunião deverá ocorrer em breve; - está sendo agendada reunião com 

representantes da Fapesp para apresentar as várias ações que estão sendo realizadas em 

Campinas e para tratar do apoio às startups da Aceleradora Municipal e para as demais ações de 

CT&I da cidade. Participarão da reunião o próprio Secretário, o conselheiro Edvar Pera Junior 

representante da Softex e o vereador André Von Zuben. O projeto do Parque Tecnológico de 

Campinas no Polo 1 da CIATEC, com visão internacional, está bem avançado e o Arquiteto Jaime 

Lerner foi convidado para apresentar o projeto em reunião do CMCTI a ser agendada. O Projeto 

contempla, dentre outros aspectos, o traçado de um novo viário interligando o Polo 1 com a 

Unicamp e a PUC-Campinas; - o aperfeiçoamento da lei que permite emitir certificados de 

transferência de potencial construtivo está bem avançado e novos certificados poderão ser 
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emitidos. Está em estudos a aplicação da lei no Palácio da Mogiana, Pátio do s Leões e outros; - 

com o inicio da elaboração do nova Plano Diretor do Município estão sendo iniciadas conversas 

com a Secretário de Planejamento para que se busque um alinhamento do novo plano com as 

ações e o PECTI recém-finalizado. O Secretário do Planejamento será convidado a participar de 

reunião do CMCTI para falar sobre o Plano Diretor e interagir com os conselheiros do CMCTI. 

 

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  

 

Campinas, 8 de maio de 2015. 

 

Assinam a presente ata: 

 

 

Samuel Ribeiro Rosillho 

Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário

 


