1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.

3

No dia dois de setembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala de

4

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

5

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

6

dos(as) Senhores(as) Conselheiros: Carlos Roberto Rodrigues, Dagmar Paula da

7

Queluz, Daniela Molina, Edgar Beauclair, Nelson de Almeida Carvalho Junior, Pedro

8

Piacentini , Tais Lacerda. A reunião foi presidida pelo Sr. Carlos Roberto Rodrigues.

9

ORDEM DO DIA – 1) Aprovação da ATA – Aprovada por unanimidade. 2)

10

Apresentação das atividades e ações do Parque Tecnológico de Piracicaba – Dr.

11

Amorim, presidente do APLA, agradece a oportunidade comentando que o Parque irá

12

em um futuro próximo começar a dar frutos. Explica que no primeiro ano foi trabalhoso

13

devido a uma série de adequações que foram necessárias e que algumas delas ainda

14

não foram sanadas e que o apoio da Prefeitura é fundamental. Flávio agradece e

15

explica que o Parque é um pedaço de tudo que tem que ser realizado na cidade.

16

Nasceu de um planejamento estratégico realizado com vários atores da sociedade civil.

17

Comenta que o setor começou a se organizar em 2005 e que o APLA segue e executa

18

todas as ações discutidas e deliberadas no Planejamento Estratégico. Explica que o

19

Parque é uma consequência da vontade de integrar as universidades e as empresas.

20

Piracicaba teve o quarto parque credenciado no sistema paulista de Parques

21

Tecnológicos e tem como foco a bioenergia. Comenta que os Parques multisetoriais

22

normalmente são políticos e não funcionam. Fala que o Parque Tecnológico de

23

Piracicaba é referência dentro do Sistema Paulista de Parques e que o mesmo partir de

24

uma demanda do setor. Explica sobre a gestão e sobre o conselho deliberativo do

25

Parque que é formado por quatro pilares: universidades, empresas, poder público e

26

entidades setoriais. Fala que o APLA foi convidado para implantar e desenvolver o

27

Parque de Bioenergia e que nada impede a Prefeitura ter outros Parques Tecnológicos

28

voltados para outros setores. Sugere ao conselho a execução de trabalhos voltados

29

para outros setores da economia. Explica que é necessário mapear o que está

30

acontecendo em Piracicaba para decidir posteriormente qual a política necessária e

31

sugere que o conselho solicite auxílio ao SEBRAE para a realização deste

32

mapeamento. Foi comentado por Membros do Conselho sobre as atividades

33

desenvolvidas pelo Conselho e que o mesmo é apenas consultivo, auxiliando o poder

34

executivo nas atividades. Houve discussão a respeito das políticas públicas a serem

35

desenvolvidas. Roberto agradece a presença dos membros do APLA e fala que deverá

36

marcar reunião de visita no Parque Tecnológico com o pessoal de São Carlos e

37

membros do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. 3) INFORMES DA

38

DIRETORIA -

39

Tundisi, atual Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Ciência, Tecnologia e

40

Inovação de São Carlos - Roberto explicou sobre a reunião e comentou sobre o

41

trabalho em conjunto que pretende realizar com a Secretaria Municipal de

42

Desenvolvimento Econômico de Piracicaba e de São Carlos. Fala sobre o interesse em

43

marcar a próxima reunião no Parque Tecnológico para que o Dr. Tundisi e sua equipe

44

possa conhecer a estrutura física do parque e os serviços que são disponibilizados.

45

Roberto distribui a matéria jornalística sobre o evento.

46

inovação a ser realizado em novembro/2013. – O assunto ficou para ser decidido na

47

próxima reunião. 4) Formação de grupo de trabalho para estudos quanto a

48

reformulação a Lei 4918/2000 e 5380/2004. – O assunto ficou para ser decidido na

49

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

50

Daniela Molina digitei a presente ata que, após lida e aprovada segue assinada por

51

mim e por todos os membros presentes.

3.1 - Reunião Extraordinária realizada com Dr. José Galizia
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