1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2013.

3

No primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala

4

de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, teve início a

5

reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que contou com a

6

presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros:

7

Copatto, Carlos Roberto Rodrigues, Célia Regina Montes, Daniela Molina, Edgar

8

Beauclair, Flávio Salles Camargo, Marcelo Seneme, Nelson de Almeida Carvalho

9

Junior, Rosalina M. O. Castanheira, Sergio Marcus Barbosa e Tais Lacerda. A reunião

10

foi presidida pelo Sr. Carlos Roberto Rodrigues. ORDEM DO DIA – 1) Aprovação da

11

ATA – Aprovada por unanimidade. 2) Solicitação de isenção de impostos – Foi lido o

12

parecer técnico da empresa GA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO S/C

13

LTDA. Após discussão foi aprovado por unanimidade a isenção de impostos à empresa. As

14

empresas Empral Piracicaba e Quarcum Technologies Mecatrônica Ltda., solicitam

15

isenções de impostos com base na Lei nº 6621/2009 para instalação de atividade no

16

Parque Tecnológico. Após discussão, ficou deliberado a realização de visitas técnicas

17

às empresas para verificar as atividades que serão desenvolvidas e se as empresas se

18

enquadram na legislação vigente. O Sr. Nelson de Almeida Carvalho Junior ficou com o

19

processo da empresa Empral e o Sr. Marcelo Seneme ficou com o processo da

20

empresa Quarcum. 3) Tratativas com o APLA – Arranjo Produtivo Local do Álcool

21

– Foi comentado que durante o Congresso do ISSCT em São Paulo, o Sr Godoy e o

22

Sr. Flávio Castelar manifestaram interesse em realizar uma parceria entre o APLA e o

23

CMCT. Foi discutido também a necessidade da realização de articulações políticas

24

para criação de uma política pública municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi

25

solicitada ao presidente do Conselho, a realização de reuniões com Secretários

26

Municipais e outros integrantes políticos da sociedade para a realização desta

27

integração com o Conselho. 4) Alteração da legislação vigente – Sra. Tais distribuiu

28

aos representantes do Conselho um material sobre a legislação vigente, as

29

necessidades de alteração e sobre o regimento interno do Conselho. Explicou sobre a

30

experiência do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, a qual poderá servir de base

31

para esta reformulação. Foi comentado sobre a necessidade de rever a missão,

32

objetivo e metas do Conselho. Foi sugerida a discussão deste assunto na próxima

33

reunião. 5) Assuntos Diversos – Foi sugerido que as reuniões sejam itinerantes, ou

André Luis Barbosa, Antonio Carlos

34

seja, realizada nas entidades e instituições participantes do Conselho. Ficou decidido

35

que a próxima reunião deverá ser realizada no Centro de Treinamento da Prefeitura, no

36

3º andar do Centro Cívico. Sr. Sérgio comentou sobre o Prêmio Empreendetec, fala da

37

importância do Conselho realizar as indicações e se propõe a encaminhar por e-mail as

38

informações assim como os objetivos do prêmio para que todos tomem conhecimento.

39

Não havendo mais nada a ser discutido a reunião foi encerrada. Eu Daniela Molina

40

digitei a presente ata que, após lida e aprovada segue assinada por mim e por todos os

41

membros presentes.

