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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.

3

No dia sete de abril 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
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extraordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que contou com a
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presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros: André Luis Barbosa (Secretaria da
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Educação), Carlos Roberto Rodrigues (Câmara de Vereadores), Daniela Molina (Secr.
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Munic. Desenvolvimento Econômico), Flávio H. S. Camargo (ACIPI), Marcelo Seveme

9

(CIESP), Nelson Carrano Torres (Conselho Coord. das Entidades Civis de Piracicaba),

10 Nelson de Almeida Carvalho Junior (Conselho Munic. de Defesa do Meio Ambiente) e
11 Sérgio Marcus Barbosa (Assoc. dos Engenheiros de Piracicaba). ORDEM DO DIA – 1)
12 Aprovação da ata - Foi realizada a leitura e aprovação da ata da reunião realizada em
13 10/03/2014. 2) Informações da Presidência – Sr. Roberto explica que está
14 acompanhando as atividades do Fórum dos Conselhos e comenta que participou de
15 duas reuniões, auxiliando na elaboração do regimento interno. Sr. Sérgio comenta e faz
16 a leitura da publicação referente ao projeto de Lei de autoria do Sr. Laerte Trevisan, que
17 pretende atribuir à Câmara de Vereadores o poder de suspensão do registro de
18 utilidade pública de entidades, associações, ONG’s, caso estas pratiquem “calúnia,
19 injúria ou difamação” aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou a seus
20 membros. Explica sobre a necessidade de encaminhar uma manifestação do Conselho
21 contrária a este projeto de lei. Após discussão a respeito, ficou deliberado o envio de
22 uma manifestação de repúdio a este projeto de lei. Foi repassado para todos os
23 presentes o convite do APLA para participar do Seminário de Inovação e lançamento
24 do New SIMTEC no dia 08 de abril de 2014, a partir das 15h00 no Parque
25 Tecnológico de Piracicaba. Sr. Roberto confirmou presença no evento. 3)
26 Eleição do CMCT – Sr. Roberto explica que a eleição do Conselho deverá
27
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ocorrer em Maio e abre o prazo até 28/04/2014 para inscrição de interessados
para os cargos de Presidente, Vice-presidente e Secretário. Comenta que tem
interesse em permanecer na presidência e se inscreve para o cargo de
presidente, assim como o Sr. Marcelo Seveme para o cargo de vice-presidente e

32 o Sr. André Luis Barbosa para o cargo de secretário. Sr. Nelson Carrano Torres
33 comenta que o Conselho vem repetindo a diretoria e que o segundo ano,

34 normalmente, é muito mais produtivo, sendo favorável a reeleição do Sr. Roberto
35 na presidência. Ficou deliberado que a eleição do Conselho deverá ocorrer na
36 próxima reunião. 4) Indicação do Conselho para o Conselho da Cidade – Foi
37
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discutido a respeito e deliberado que o Sr. Nelson Carrano Torres será o
representante titular e o Sr. Carlos Roberto Rodrigues o suplente no Conselho da
Cidade. 5) Portal do Conselho – Foi discutido e deliberado que deverá ser
colocado na página eletrônica do Conselho as atas, convocações, legislações e
andamentos dos processos de isenções de impostos. Ficou deliberado que as

43 próximas atas deverão apresentar, juntamente com os nomes dos conselheiros,
44 as entidades das quais representam. 6) Alteração das entidades do Conselho na
45 Legislação Vigente. Sr. Roberto sugere alterar a legislação retirando a Faculdade de
46 Serviço Social, pois a mesma finalizou suas atividades no município. Sugere também a
47 retirada da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, pois não há interesse da
48 associação em participar do Conselho. Sugeriu a inclusão do SIMESPI (Sindicato das
49 Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e
50 Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) explicando que a mesma
51 representa várias empresas no município. Houve discussão a respeito, principalmente
52 pelo fato do SIMESPI ser um sindicato, o que abriria precedente para entrada dos
53 demais sindicatos existentes na cidade. Sr. Sérgio explica que o conselho já conta com
54 o CIESP e a ACIPI e que a indústria já está representada nestas duas entidades.
55 Marcelo Seveme concorda e fala que o Ciesp poderá realizar qualquer divulgação do
56 Conselho para as indústrias. Foi indicada pelos membros a inclusão do SEBRAE. Este
57 assunto ficou para ser discutido nas próximas reuniões. Sr. Sérgio comenta sobre a
58 dificuldade de unir a academia com a empresa. Não havendo mais nada a ser discutido
59 a reunião foi encerrada. Eu Daniela Molina digitei a presente ata que, após lida e
60 aprovada segue assinada por mim e por todos os membros presentes.

