
Prefeitura Municipal de Campinas - PMC 

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

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI 

 

1 

 

 

 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 

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

Campinas/SP, a nona 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 oitava 

reunião ordinária; 2) Organização da Semana Municipal de CT&I 2015; 3) Organização de eventos 

conjuntos no segundo semestre (InovaCampinas, ACS, e outros); 4) Discussão sobre a adoção de 

Intranet no conselho e 5) Outros Assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos 

seguintes conselheiros: 

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

Secretário. 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startups. 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− José Oscar Fontanini de Carvalho, representante da PUCCAMP. 

− 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, Sérgio Paulo Dias, Leonardo de Oliveira e Sr. Celso 

Penteado de Barros da CIATEC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Jacqueline 

Gilberto da PUC-Campinas, Sérgio Luiz Bicca do EXPO Dom Pedro e Guilherme Gonçalves da 

Limper/CIATEC. 

 

Assuntos tratados: 

 

1) Aprovação da ata da oitava reunião ordinária 

O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 

conselheiros, solicitou manifestação dos presentes e colocou a ata em votação. A ata foi aprovada 

por unanimidade.  

 

2) Organização da Semana Municipal de CT&I 2015 

 

A conselheira Mariana Savedra fez um relato sobre a situação atual da organização do evento, 

informando que a programação da semana será constituída de visitas às instituições de pesquisa 

que manifestarem o seu interesse e que até o presente momento apenas o CNPEM formalizou a 

sua adesão, além disso, está sendo programada a realização de uma de Feira de CT&I no Shopping 

Ouro Verde com mostras de cinema, visita a livrarias nos shoppings, palestra de Orientação e 

Informação Profissional a ser ministrada pelo CIEE, mostra de filmes curta metragem e debates 

sobre CT&I no MIS. A SMDEST providenciará o aluguel de ônibus para transporte de estudantes.  

Houve um debate sobre a forma de divulgação do evento e, dentre outros aspectos, ficou 

acordado que a Sra. Jacqueline Gilberto da PUC-Campinas e a Sra. Luciana de Almeida irão 

colaborar com a SMDEST na divulgação do evento. A Sra. Luciana informou que o assunto está 

pautado para ser apresentado na TV Câmara. Foi discutida a possibilidade de que a abertura do 

evento seja realizada no MIS. 
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3) Organização de eventos conjuntos no segundo semestre (InovaCampinas, ACS, e outros). 

O Secretário Carlos Passos relatou a reunião realizada na SMEDST/PMC no dia 12/05, com a 

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

Municipal, CDI e CIATEC e das ações que foram acordadas. Dentre elas ficou definido que a 

conselheira e diretora da SMDEST Mariana Savedra será a responsável por coordenar a realização 

da SMCTI 2015. Na sequencia foram apresentados os seguintes desdobramentos dessa reunião: 

 

O Secretário Carlos Passos consultou o conselheiro Wilson da ACS sobre a data de realização do 

Congresso Anual por eles organizados e foi informado de que o evento será mantido na 

formatação prevista anteriormente e que não será viável, por conta de compromissos 

previamente assumidos, a sua transferência para ocorrer simultaneamente ao Inova Campinas.  

 

O Sr. Fernando do Expo D. Pedro fez a apresentação de uma proposta de organização de um 

evento chamado TechExpo a ser realizado de 6 a 8 de novembro no Expo Dom Pedro com a 

programação de várias atividades. Dentre elas: espaço para apresentação dos centros de 

pesquisa, praça gastronômica, palco para shows, campeonato de games, 

competição/demonstração de robótica em complemento à realização do InovaCampinas e 

eventos associados.  

 

O conselheiro Gurgel da Unicamp informou a situação atual de organização do evento 

InovaCampinas e das tratativas em andamento visando a realização de alguns eventos de 

empreendedorismo, dentre eles estão em discussão os eventos Desafio Brasil, Unicamp Ventures, 

Prêmio Inova Jovem e Startup Weekend. 

 

4) Discussão sobre a adoção de Intranet no conselho 

Após a discussão sobre as funcionalidades que a ferramenta possui e de sua aplicabilidade ao 

conselho houve um debate sobre a conveniência de sua adoção. Após os esclarecimentos do 

conselheiro Wilson de que a sua implementação é relativamente simples e rápida e que a 

ferramenta permitirá maior interação entre os membros do conselho de forma direta foi decido 

por consenso que a intranet será adotada. O secretário Carlos Passos irá informar a IMA dessa 

decisão. 

 

5) Outros Assuntos/Expediente 

O Secretário Carlos Passos convidou o Conselheiro Carlos Lima no inicio da reunião para que o 

acompanhasse na condução da reunião. O secretário na sequência informou aos presentes que 

recebeu comunicação prévia sobre a ausência dos seguintes conselheiros: Samuel Rossilho - 

Presidente do Conselho, Claudio Violato do CPqD, Fábio Pagani e Márcio Ricardo da IMA, Luciano 

Assis e Edvar da Softex Campinas e Milton Mori da Unicamp.  

 

O Conselheiro Carlos Lima informou que o membro suplente Luiz Carlos Moura Miranda não 

poderá mais participar do conselho devido a problemas particulares e que fará uma indicação de 

um novo represente da CIATEC para substituí-lo. O secretário Carlos Passos consultou a 

conselheira Mariana Savedra da SMDEST sobre o formalismo necessário para a efetivação de tais 

substituições e ela informou que por se tratar de um conselho consultivo poderia ser adotada a 

mesma regra de outros conselhos semelhantes, nos quais a substituição é tratada internamente 

sem a necessidade de publicação de portaria por parte da prefeitura. Após rápido debate foi 

acatada a sugestão e eventuais substituições de conselheiros serão registradas em ata, após o 

recebimento de comunicação formal por parte das instituições representadas. 

 

A conselheira Mariana Savedra informou que o PECTI de Campinas está em fase final de 

impressão, que deverá ser realizada pela IMA. Informou também que a SMDEST está consultando 
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a agenda do Prefeito para organizar o lançamento do plano. O Conselheiro Carlos Passos sugeriu 

que a versão eletrônica do plano seja disponibilizada no site do CMCTI. 

 

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  

 

Campinas, 29 de maio de 2015. 

 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos  

Primeiro Secretário

 

 


