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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.

3

No dia dez de março 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: Carlos Roberto Rodrigues, Marcelo

7

Seveme, Nelson de Almeida Carvalho Junior, Edgar G. F. de Beauclair, Benedito Jorge,

8

Segirson de Freitas Junior, Claudinei Bettiol, Dagmar de Paula Queluz, Sérgio Marcus

9

Barbosa e Daniela Molina. ORDEM DO DIA – 1) Apresentação da empresa

10 Soulworking – A empresa realizou apresentação sobre a importância da construção de
11 um ecossistema tecnológico na motivação de empreendedores startups e outras
12 empresas de bases tecnológicas. 2) Aprovação da ata – Foi realizada a leitura e
13 aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 16/12/2013 e da reunião
14 ordinária realizada em 18/02/2014. 3) – Informações gerais da presidência – Sr.
15 Roberto apresentou o convite encaminhado pelo Fórum Permanente dos Conselhos
16 Municipais de Piracicaba (FOPEC) para participar de reunião no Dia 11/03/2014 às
17 19h00 na Secretaria Municipal de Educação. Roberto comentou que se ofereceu para
18 ser presidente deste Fórum, mas cedeu o cargo a favor do presidente do Conselho da
19 Saúde. Fala que o objetivo do fórum é coordenar todos os conselhos municipais e
20 informou que participará da reunião. Informa sobre as articulações realizadas com as
21 entidades da cidade e sobre a possibilidade de firmar convênio com a ACIPI para
22 realização de eventos. Sr. Roberto comenta sobre a necessidade da atualização das
23 entidades representantes no Conselho, uma vez que a Faculdade de Serviço Social
24 encerrou suas atividades na cidade. Esta discussão ficará para a próxima reunião. 4)
25 Renovação da isenção de Imposto (ISSQN) realizada pela empresa Centro de
26 Tecnologia Canavieira – CTC – Roberto informa que a empresa CTC solicitou
27 renovação da isenção de ISSQN por um período de 02 anos. Foi discutido a respeito e
28 deliberado que o Sr. Edgar Beauclair e Sérgio Barbosa farão visita na empresa para
29 levantar dados para posterior deliberação do Conselho quanto a concessão da isenção.
30 5) Eleição de novo conselheiro para representar o CMCT no Conselho da Cidade
31 (IPPLAP) – Roberto comentou que conversará com o Sr. Nelson Carrano Torres sobre
32 a participação do mesmo no Conselho da Cidade, uma vez que ele é o representante do
33 CMCT juntamente com a Sra. Tais Lacerda. Ficou para a próxima reunião a discussão

34 sobre a possibilidade de substituição dos membros representantes no Conselho da
35 Cidade. 6) Informações sobre o Portal do Conselho –

Daniela informou que a

36 Semdec providenciará a inserção das matérias e documentos relativos ao conselho no
37 Portal. Informa também que o Conselho poderá indicar alguém que possa ficar
38 responsável por estas inserções. Não havendo mais nada a ser discutido a reunião foi
39 encerrada. Eu Daniela Molina digitei a presente ata que, após lida e aprovada segue
40 assinada por mim e por todos os membros presentes.

