
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 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e quinze realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima 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 
nona reunião ordinária; 2) Organização da Semana Municipal de CT&I 2015; 3) Implementação e 
acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025; 4) Parques Tecnológicos – SPTec e 
Integração dos parques de Campinas e 5) Outros Assuntos/Expediente. A reunião contou com a 
presença dos seguintes conselheiros: 

- Samuel 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. 
- Andre Luis Bordignon, representante do Comitê Democratização da Informática. 
- Fábio Pagani, representante da IMA. 
- Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDEST. 
- Juan Manuel Coello, representante da PUCCAMP. 

 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, Luciana de Almeida - Assessora do 
Vereador, Warley Menezes da Câmara Municipal de Campinas, Rita Sponchiado e Sérgio Paulo 
Dias da CIATEC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Juliano Martorano do CPqD, 
Austregesilo Gonçalves do SINTPq, Sérgio Roberto Pereira da PUC-Campinas, Guilherme 
Gonçalves da Limper/CIATEC e Ricardo Takahira. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da nona 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 uma exposição sobre a programação preliminar do evento. 
Este ano a programação inclui mostras de cinema para jovens e adultos no Museu de Imagem e 
do Som e nas escolas, debates sobre Ciência e Tecnologia para todos os públicos, o prêmio 
Startup Campinas além de exposições abertas no Shopping Ouro Verde. Na parte da manhã estão 
programados os eventos: a abertura e palestra inaugural no CNPEM; exposição do CNPEM no 
Shopping Spazio Ouro Verde, Lego, BYD, CPFL e Water Air de 5ª a domingo; show room no CPqD 
na 4ª feira; e fórum de gestão de tecnologia do LIDE no dia na 5ª feira (Royal Palm). Na parte da 
tarde estão programados: exibição no Museu Dinâmico de Ciências chamada “A Cor da Luz” todos 
os dias da semana; apresentações no CNPEM para jovens na 2ª, 4ª e 6ª feiras; palestras de 
orientação vocacional no CIEE; show room do CPqD na 4ª feira à tarde; debate de Ciência e 
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Tecnologia na Câmara na 3ª feira; e Prêmio Startup Campinas na 6ª feira. No período noturno 
teremos: mostras de cinema no MIS a partir das 19h00 com filmes sobre energia e luz. Além da 
mostra de cinema do MIS. Cada escola municipal irá receber um DVD com filmes sobre energia do 
Amyr Klink (“Caminhos da Energia”) para exibir a seus alunos durante a SNMCT. A programação 
no Spazio Ouro Verde é aberta a todos e vai das 10h00 até às 20h00. Detalhes sobre o evento 
estarão disponíveis no site do evento. O Secretário Samuel Rosilho complementou informando 
que haverá a realização na semana de um evento sobre “wearables” e um evento organizado pela 
AMBEV na Lagoa do Taquaral no final da semana. Samuel Rosillho destacou a importância de o 
evento ter como núcleo central a região do Ouro Verde, valorizando e trazendo destaque para a 
região. Informou também sobre a realização do Fórum Continuado de Planejamento e Gestão 
Pública a ser realizado nos dias 26 e 27/10 no Hotel The Royal Palm Plaza em Campinas. O 
representante do SINTPq comentou sobre a possibilidade de programar a edição do Café SINTPq 
de outubro para ser realizado dentro da programação da semana. O vereador André Von Zuben 
sugeriu utilizar a mídia social Facebook para divulgar e dar maior visibilidade ao evento. 
 
3) Implementação e acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025 
O Secretário do Conselho visando atender uma disposição do Regimento Interno do CMCTI que 
prevê que cabe ao conselho “Cumprir e atualizar o Planejamento Estratégico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação” propôs aos conselheiros que sejam estabelecidos alguns procedimentos 
para o seu cumprimento. Apresentou alguns slides contendo um breve resumo sobre os temas-
chave, direcionadores e as metas estratégicas que foram definidos no plano. Da discussão que se 
seguiu surgiram algumas alternativas para acompanhar a execução do plano. A conselheira 
Mariana relatou uma experiência que os técnicos da SMDEST conheceram sobre o 
acompanhamento de forma orgânica, na qual todas as discussões e decisões são tomadas tendo 
como base o planejamento estratégico. Foi mencionado que existem várias metas e que há 
necessidade de coordenar ação de vários agentes e que talvez fosse necessário fazer o 
acompanhamento por temas-chave, atribuindo responsáveis para os temas e respectivas metas. 
Foi consenso que os conselheiros trabalhariam sobre o assunto até a próxima reunião para que a 
discussão fosse retomada. Ficou decidido que a versão final do plano será distribuída por meio 
eletrônico aos conselheiros para conhecimento de seu teor. O Secretário Samuel Rosilho 
informou que agendou com o Prefeito o lançamento oficial do PECTI para o dia 8 de setembro. 
Após debate os conselheiros entenderam que o dia 8, por ser após um feriado, poderia 
comprometer a presença de um bom número de convidados e seria oportuno identificar uma 
nova data. O Secretário ficou de verificar a agenda do Prefeito e reagendar. 
 
4) Parques Tecnológicos – SPTec e Integração dos parques de Campinas 
Foi informado pelo Secretário do Conselho que no dia 8 de agosto, em cerimônia durante a 
realização do Fórum de Investimentos em Campinas e Região Metropolitana organizado pelo 
LIDE-Campinas, o governador Geraldo Alckimin assinou decreto alterando dispositivo da atual 
legislação, permitindo que os parques que já possuam o pré-credenciamento do SPTec na data da 
assinatura e que tenham cumprido os requisitos previstos nesse programa possam receber o 
credenciamento definitivo. Na sequencia foi reiterada a importância da interação entre os 
diversos Parques de Campinas e respectivas empresas com vistas a obtenção de maior sinergia e 
o fortalecimento do sistema como um todo. O conselheiro Gurgel lembrou que a FFC já vem 
trabalhando neste sentido há um longo tempo, que já foram iniciadas conversas para o 
estabelecimento de um Sistema Regional de Parques Tecnológicos e que existe um convênio 
assinado da FFC com os três parques de Campinas que na ocasião possuíam o credenciamento 
provisório. É intenção dos partícipes desse convênio estende-lo aos demais parques interessados. 
O vereador Von Zuben propôs a realização de uma reunião, ainda em setembro, na SMDEST com 
os coordenadores dos parques e com a presença da FFC, para a discussão de como tratar do 
assunto integração, lembrando que essa iniciativa está alinhada com o PECTI de Campinas. 
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5) Outros Assuntos/Expediente 
  
O Secretário Carlos Passos informou aos presentes que recebeu comunicação prévia sobre a 
ausência dos seguintes conselheiros: Márcio Silva do SINTPq, Victor Mammana e Silvio Spinella do 
CTI, José Eduardo Azarite do CPqD, Wilson Campanholi Jr da ACS e Luis Madi do ITAL. 
 
O Secretário do conselho informou ter recebido duas correspondências solicitando a substituição 
de membros representantes do CPqD e da CIATEC no CMCTI, com a indicação de: 

CPqD: Titular: José Eduardo Azarite (VP Comercial e Desenvolvimento de Negócios) e Suplente: 
Edvaldo Paro (VP de Tecnologia). 
CIATEC: Suplente: Prof. Celso Penteado de Barros (Diretor). 

O assunto foi submetido à apreciação dos conselheiros e as substituições foram aprovadas. 
 
Reunião CONIC 
 
No dia 24 de Julho foi realizado na Unicamp o evento "Como fomentar ecossistemas de inovação 
de classe mundial“. Parceria entre Inova Unicamp e  o CONIC (Conselho Superior de 
Competitividade  e Inovação) da FIESP. Nesse evento foi apresentado o case do Vale Silício para 
reflexão e discussão entre os presentes. No evento foi proposta a criação de um grupo de 
trabalho para discutir a criação de um ecossistema desse tipo em Campinas. O conselheiro Carlos 
Passos, que também participou do evento, corroborou com a importância desse trabalho e 
mencionou que é importante que haja uma articulação com os trabalhos do PECTI para que não 
haja conflito entre os mesmos. 
 
Encontro VEDECOM 
 
Foi realizado no dia 18 de agosto no Technopark o Workshop de Veículos Conectados e 
Autônomos, Metas para o Futuro e Instituto VeDeCoM, uma Iniciativa conjunta entre o 
Technopark, a Prefeitura Municipal de Campinas, INOVA Unicamp e Instituto VEDECOM. O 
Instituto VEDECOM, baseado na França, é uma parceria público-privada envolvendo 46 atores de 
diferentes setores da indústria automotiva, fabricantes de equipamentos, escolas de engenharia e 
universidades, atores do setor de serviços da mobilidade e representantes governamentais. O 
VEDECOM apresentou projeto de veículos elétricos autônomos, conectados entre si, com a 
infraestrutura e com o sistema multimodal das grandes cidades. Foram discutidas as bases  para a 
criação de um Instituto de Eco-Mobilidade no Brasil, inspirando  no VEDECOM,  que integre 
indústrias já instaladas no Brasil e que já são parceiras VEDECOM, bem como propiciar a atração 
de outras empresas e centros de pesquisa sediados no Brasil.   
 
Linhas de Funding para empresas - Workshop DesenvolveSP 
 
O conselheiro Edvar Pereira Jr do Softex Campinas informou que a DesenvolveSP, a Finep e o 
BNDES têm manifestado o interesse em oferecer linhas de Funding para empresas e instituições 
que realizam ações de desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores. Para isso eles 
estão se colocando à disposição para realizar um workshop com as empresas de Campinas 
apresentando as linhas disponíveis e dando orientações sobre como captar estes recursos. Foi 
proposta e aceita a organização de um workshop conjunto apoiado por todas as entidades do 
Conselho. O conselheiro Edvar sugeriu que a SMDEST organize o evento. O conselheiro informou 
também que a Fapesp irá apoiar a criação de soluções para cidades inteligentes a ser implantadas 
por startups. Está sendo estabelecido um convênio com a IMA que prevê a elaboração de um 
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edital PIPE Fase III com recursos da ordem de R$ 20 milhões para apoiar projetos com o tema 
Cidade Inteligente. 
 
Evento InovaCampinas 2015 
 
O Conselheiro Eduardo Gurgel informou que devido à demora para o registro da ata de eleição 
dos novos conselheiros e da diretoria da FFC, a fundação está impossibilitada de assinar os 
contratos necessários para a realização do evento Inova Campinas em 2015. Como não há 
previsão sobre quando o registro será efetivado e os prazos estão ficando apertados a FFC decidiu 
adiar o evento para o próximo ano. 
 
O Secretário e Presidente do CMCTI Samuel Rosilho apresentou as seguintes informações: No dia 
21 de agosto houve a inauguração oficial da  BrPhotonics, uma empresa criada pelo CPqD e pela 
americana GigOptix que irá produzir dispositivos fotônicos em Campinas. A cerimônia de 
inauguração também contou com a presença do prefeito de Campinas, Jonas Donizette, e outras 
autoridades. Ele destacou a importância que a empresa de Campinas terá o país e que os seus 
produtos serão disponibilizados no mercado internacional. Samuel questionou o Sr. Austregesilo 
do SINTPq sobre a situação do mercado de trabalho no setor de CT&I em função da atual crise, 
que respondeu que até o presente momento o impacto é pequeno e que não há desemprego 
sistêmico. A conselheira Mariana complementou afirmando que para os empregos de maior 
qualificação profissional não foi verificado nenhum impacto. Samuel argumentou que estas 
informações estão coerentes com os indicadores que a SMDEST acompanha. Informou também 
que a SMDEST tem como meta a ser trabalhada a melhoria da posição de Campinas no Ranking de 
Smart Cities. Ele propôs que a conselheira Mariana faça uma apresentação sobre o tema na 
próxima reunião do conselho. Informou, ainda, que em setembro será lançado um relatório de 
sustentabilidade de Campinas. Reiterou que esta iniciativa é uma importante ferramenta para 
atração de investimentos. O conselheiro Fabio Pagani comentou sobre a publicação de um artigo 
na revista Época Negócios sobre o Polo Lean de Campinas: Competitividade e Alto Desempenho. 
Ele ficou de disponibilizar o artigo em versão eletrônica para os demais membros do conselho. 
 
O conselheiro Carlos Lima informou que recebeu a visita do Dr. Erick de uma empresa da 
Inglaterra interessada em estabelecer uma empresa em Campinas para trabalhar com Inventário 
de Carbono. Esse assunto está sendo inserido nas discussões da Comissão do Clima da ONU. A 
ideia é fazer de Campinas uma base para a América Latina e fazer uma comunicação “oficial” em 
uma conferência internacional que será realizada em Paris na segunda semana de dezembro. Foi 
informado que o projeto poderá ser custeado com a negociação de créditos de carbono e que 
seria montado um laboratório em Campinas, provavelmente na Unicamp. Prof. Lima propôs a 
realização de uma vídeo conferência entre o Dr. Erick e dos secretários da SMDEST, Samuel 
Rosillho, e do secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas, Rogério Menezes, para o aprofundamento da discussão sobre esse assunto. 
 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 28 de agosto de 2015. 

 
Samuel Ribeiro Rosillho 
Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário

 


