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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e quinze realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima primeira 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 
décima reunião ordinária; 2) Organização da Semana Municipal de CT&I 2015; 3) Discussão sobre 
o acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025; 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. 
- Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 
- Kleber Teraoka, representante da Associação Campinas Startups. 
- Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC. 
- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 
- Rodrigo Guerra Moura e Silva, representante do CNPEM. 
- Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 
- Gabriel Constantino Blain, representante do IAC. 
- Márcio Ricardo, representante da IMA. 
- Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 
- Márcio Martins da Silva, representante do SINTPq. 

 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, Warley Menezes da Câmara 
Municipal de Campinas, Sérgio Roberto Pereira da PUC-Campinas, Austregesilo Gonçalves do 
SINTPq, Rita Sponchiado, Sérgio Paulo Dias, Leonardo de Oliveira Cassange, Flávio Lima Barreira 
da CIATEC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Ricardo Y. Takahira da SAE Brasil, 
Rodrigo Rocha do CONIC-FIESP e Celso A. Barbosa da ANPEI. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da décima 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) Semana Municipal de CT&I 2015 
A conselheira Mariana Savedra fez uma exposição sobre a situação atual da programação do 
evento a partir do site disponível na internet no endereço 
http://semanacetcampinas.wix.com/2015. No site constam informações sobre a semana, notícias, 
programação, edições anteriores e seminários. As informações têm sido atualizadas 
permanentemente. Os presentes elogiaram a programação e comentaram sobre a expectativa da 
presença de um número importante de participantes. Na sequência o conselheiro Rodrigo Guerra 
fez uma apresentação sobre as atividades que estão sendo preparadas pelo CNPEM. Uma delas é 
a realização de uma oficina para demonstrar o funcionamento de um acelerador de elétrons 
utilizando um kit da LEGO. Foram apresentados pelo Rodrigo dois vídeos demonstrando um 
Acelerador de Partículas utilizando LEGO e um Microscópio de Força Atômica. O Secretário 
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Samuel Rosilho comentou sobre a Festa Cultural da Cerveja que será realizada na Praça das 
Bandeiras na Lagoa do Taquaral nos dias 24 e 25 de Outubro.  Essa festa será dedicada para 
famílias e haverá uma demonstração sobre o processo de produção da cerveja. É intenção que 
este evento seja repetido anualmente e se torne o maior evento do tipo no país. Foi destacada a 
importância de se dar ampla divulgação ao evento para estimular a participação das pessoas. Foi 
sugerido pelos conselheiros Carlos Passos e Spinella que o link do site seja incluído nos sites das 
instituições do conselho para maior divulgação da semana. 
 
3) Implementação e acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025 
O Secretário do Conselho apresentou alguns slides contendo uma proposta para a implementação 
e acompanhamento do PECTI 2015-2025 pelo conselho. A versão preliminar foi elaborada em 
reunião preparatório com a participação dos conselheiros Carlos Passos, Edvar Pera Jr, Luciano 
Assis e Mariana Savedra. A proposta foi debatida entre os presentes e deverá ser retomada na 
próxima reunião, após avaliação dos conselheiros. O Vereador André Von Zuben solicitou que o 
material apresentado fosse distribuído aos conselheiros para análise e sugestões. O conselheiro 
Kleber da ACS comentou sobre a existência de um software que poderá auxiliar na 
implementação e no acompanhamento do plano. O software poderá ser disponibilizado ao 
conselho. O Presidente do Conselho solicitou que o conselheiro Kleber apresente o software na 
próxima reunião. 
 
4) Outros Assuntos/Expediente 
  
O Secretário Carlos Passos informou aos presentes que recebeu comunicação prévia sobre a 
ausência dos seguintes conselheiros: José Eduardo Azarite do CPqD, Luis Madi do ITAL, José Oscar 
Fontanini de Carvalho da PUC Campinas, Edvar Pera Junior do Softex, Milton Mori da Unicamp e 
Victor Mammana do CTI. 
 
O Secretário do Conselho informou que no dia 11/09 passado, às 16h30, foi realizado o 
lançamento oficial do PECTI de Campinas na Sala Azul do Gabinete do Prefeito. Na ocasião 
estiveram presentes várias autoridades do município e representantes do governo do estado de 
São Paulo. O plano foi apresentado pela conselheira Mariana Savedra. O Prefeito Jonas Donizete 
presidiu a mesa de autoridades que teceram elogios e falaram sobre a importância do plano para 
a cidade. 
 
O Secretário do Conselho informou aos presentes sobre a realização dos seguintes eventos: 
- 4ª Conferência Campinas Startups, organizada pela ACS, que acontecerá no próximo dia 02/10, 
na PUC-Campinas, entre 12h30 e 22h. 
- Innovation DAY – 6º Workshop de Negócios e Inovação do IFSP a ser realizado no dia 
29/10/2015 – Sessão especial da 7ª Conferência Internacional sobre gestão de inteligência 
computacional e coletiva em ecossistemas digitais (MEDES'15), a ser realizada em Caraguatatuba 
de 25 a 29/10. 
 
Apresentação sobre o CONIC 

O Sr. Rodrigo Rocha do CONIC-FIESP, participou da reunião a convite do Vereador André Von 
Zuben e fez uma apresentação sobre o Call for Action do evento sobre Bioeconomia a ser 
realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2016. O evento está sendo organizado pela ANPEI e pelo 
IBQP. O evento tem como proposta fomentar e estimular a criação de ecossistemas de classe 
mundial em Bioeconomia no Brasil. Segundo Rodrigo, Campinas foi escolhida para sediar o evento 
por reunir as condições ideias para tanto. A cidade já possui um ecossistema científico e 
tecnológico bem estabelecido e não tem o inconveniente de ser tão grande como é a cidade de 
São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, segundo ele, tem peso econômico e político para 
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empreender uma ação deste porte. Os presentes se manifestaram favoravelmente à iniciativa. O 
Presidente do Conselho e o Vereador André von Zuben comentaram sobre a cooperação técnica e 
científica entre Agropolis International e instituições de Campinas e afirmaram que essas 
iniciativas estão em sintonia. O Presidente do Conselho também recomendou que o 
acompanhamento do Agropolis seja feito em conjunto com o PECTI. 
 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 25 de setembro de 2015. 

 
Samuel Ribeiro Rosillho 
Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário

 




