1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013.

3

No dia três de junho 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

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

6

presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros:

7

Rodrigues, Daniela Molina, Edgar Beauclair, Flávio Salles Camargo, Nelson Carrano

8

Torres, Nelson de Almeida Carvalho Junior, Sergio Marcus Barbosa e Tais Lacerda. A

9

reunião foi presidida pela Sra. Tais Lacerda. ORDEM DO DIA – 1) Eleição do

10

Conselho: Foi apresentado a única chapa registrada para a Diretoria do Conselho, a

11

qual será composta pelos Sr. Carlos Roberto Rodrigues para presidente; Sr. Edgar

12

Gomes Ferreira de Beauclair para Vice-Presidente; Sra. Tais Helena Martins Lacerda

13

como primeira secretária e Sr. Nelson Carrano Torres como segundo secretário. Foi

14

realizada a leitura e discussão da proposta para a gestão do Conselho no próximo

15

biênio, a qual consta: 1) Aumentar a participação dos membros do conselho de forma

16

mais democrática. Todas as reuniões terão obrigatoriamente três partes a saber: a)

17

aprovação e discussão da ata anterior. Assinam os presentes na APROVAÇÂO da ata,

18

já que serão eles os responsáveis por este ato. B) Palavra aos senhores membros do

19

Conselho, iniciando-se pelo presidente da reunião. Caberá ao primeiro secretário

20

providenciar que assuntos relevantes e que não tenham tempo para serem discutidos

21

sejam sugeridos para a próxima reunião. C) Ordem do dia, onde serão discutidos os

22

assuntos previamente definidos e distribuídos aos membros do conselho. Itens de

23

pauta poderão ser sugeridos por qualquer membro até 5 dias antes da reunião. 2)

24

Aumentar a interação com o poder executivo. 3) Manter e aprimorar todas iniciativas

25

bem sucedidas das administrações anteriores, especialmente o Seminário de C,T&I, as

26

vistorias e demais ações rotineiras. 4) Iniciar um estudo de Plano estratégico, definindo

27

a Missão, Valores, Pontos Fortes, Fracos, Ameaças e Oportunidades. 5) Envidar

28

esforços para criar um fundo financeiro para custear atividades públicas do CMCT, que

29

deverá ser fiscalizado e auditado periodicamente. 6) Aprimorar e aprofundar as

30

participações no Parque Tecnológico e cooperação com a APLA, e demais

31

seguimentos e entidades que demandam parcerias e outras atividades com este

32

conselho. 7) Outras ações que se fizerem necessárias para atender as demandas do

33

Município em relação ao desenvolvimento sustentável da ciência, tecnologia e

André Luis Barbosa, Carlos Roberto

34

inovação. Após discussão a respeito, foi colocada a chapa em votação, a qual foi

35

aprovada por unanimidade. Sr. Carlos Roberto Rodrigues tomou posse na mesma

36

hora, agradeceu a Sra. Tais pelos trabalhos executados e continuou a condução da

37

reunião. 2) Análise da solicitação de isenção de impostos: Sr. Edgar Beauclair

38

analisou o processo da empresa Gatec, a qual solicita isenção de impostos baseado na

39

Lei nº 6621/2009 e explicou que não sente a vontade de emitir um parecer a respeito

40

da empresa, uma vez que conhece os representantes da mesma. Solicitou que outros

41

membros do Conselho realizem visita à empresa para emissão do parecer. Ficou

42

deliberado que o Sr. Carlos Roberto Rodrigues e o Sr. Nelson de Almeida Carvalho

43

Junior farão visita à empresa. 3) Assuntos Diversos – Foi passado a fala para todos

44

ilustrarem a importância da entidade a qual representa no Conselho, assim como os

45

objetivos e metas das mesmas e sugestões de projetos e ações para o Conselho. Sr.

46

Sérgio explicou as ações efetuadas pela FEALQ com relação ao Prêmio Empreendetec

47

2013 e solicita um espaço para explanação a respeito na próxima reunião. Todos

48

agradeceram e elogiaram as ações efetuadas pela Sra. Tais na presidência do

49

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

50

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

51

todos os membros presentes.

