1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

3

No dia três de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sala de

4

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

5

extraordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que contou com a

6

presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros: Sr. Nelson de Almeida Carvalho Junior,

7

Sr. André Luis Barbosa, Sr. Benedicto Jorge, Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Sra.

8

Daniela Molina, Sra. Dagmar de Paula Queluz e Sr. Segirson de Freitas Junior.

9

ORDEM DO DIA – 1) Aprovação da ata – Aprovada por unanimidade a ata da reunião

10

ordinária realizada em Dezembro/2013. 2) – Informações gerais da presidência - Sr.

11

Roberto explica sobre o trabalho que está desenvolvendo para encaminhar ao poder

12

público uma sugestão de políticas voltadas para a Ciência e Tecnologia. Foi comentado

13

sobre a necessidade da criação de uma Divisão ou Departamento voltado às questões

14

de C&T&I na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Houve discussão a

15

respeito e foi comentado pelos membros do Conselho que o mesmo pode executar

16

paralelas às ações executadas pela Secretaria Municipal. Sr. Nelson comentou que

17

independente de quem esteja no poder executivo, o Conselho pode determinar

18

algumas ações e implementá-las. Comenta sobre a necessidade de expandir as ações

19

para outras áreas que não seja açúcar e álcool. Sr. Roberto fala sobre a necessidade

20

de inserir a participação de empresas no Conselho Municipal. Comentou sobre a

21

necessidade de alterar a legislação vigente e sobre a retomada do Grupo de Trabalho

22

já composto para este fim. Sr. Benedito Jorge sugere a elaboração de projetos voltados

23

às alternativas de energia. Sr. Segirson sugere a elaboração de um planejamento

24

estratégico de ciência e tecnologia para o município. Foi comentado que o SEBRAE

25

poderá ser o facilitador para a elaboração deste planejamento. Foi comentado sobre o

26

novo SIMTEC que será realizado em novembro/2014 e sobre a importância do APLA,

27

organizador do evento, ceder um espaço para que o Conselho possa fazer a

28

demonstração dos cursos existentes no município. Sr. Roberto se comprometeu a

29

verificar esta questão juntamente com a entidade. Sr. André comenta sobre a

30

necessidade de o Conselho ter um foco e esquematizar o que deseja para que haja

31

sucesso neste projeto. 2) Apresentação da empresa Soul Working – Startups – Foi

32

adiada para a próxima reunião. 3) Apresentação de ofício à SEMDEC solicitando

33

acesso oficial do CMCT junto ao Portal de Transparência. - Sr. Roberto comenta

34

que já conversou com a Secretaria Municipal de Governo a respeito do portal dos

35

Conselhos Municipais e que pretende encaminhar um ofício a Secretaria sobre o

36

assunto. 4) Fórum dos Dirigentes do Ensino Superior de Piracicaba –

37

Apresentação sobre o mapeamento de competências. Sr. Roberto comenta sobre a

38

reunião realizada no Parque Tecnológico com entidades e instituições de ensino.

39

Explica que recebeu das instituições a relação dos cursos disponíveis no município. Sr.

40

Segirson sugere que este material seja disponibilizado em algum portal ou magazine

41

eletrônico. Como sugestão de pauta para a próxima reunião, foi discutida sobre a

42

necessidade de alteração de membros do CMCT e inserção de novas universidades e

43

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

44

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

45

todos os membros presentes.

