CONSELHO MUNICIPAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia quatro de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Piracicaba, teve início
a reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que contou com a presença dos(as)
Senhores(as) Conselheiros(as): Sérgio Marcus Barbosa (AEAP), Edgar Beauclair (Esalq), Dagmar de
Paula Queluz (FOP), Klaus Schützer (Unimep); Nelson C. Torres (Conselho C. das Entidades Civis de
Piracicaba); Milene Fagundes Vidal (Semdec) e dos convidados: José Eduardo Soriano (Sebrae) e João
Carlos Goia (Senac). Justificaram a ausência os senhores conselheiros: Pedro Sérgio Piacentini (Ipplap)
e Klaus Reichardt (Cena). Não compareceram e não justificaram ausência os representantes das
seguintes entidades: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; Secretaria Municipal de
Educação; Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP); Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi); Associação Paulista de Medicina
(APM); Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – Regional Piracicaba (APCD); Câmara de
Vereadores de Piracicaba; Entidades Piracicabanas Ligadas ao Meio Ambiente (Comdema). Também
não compareceram e não justificaram ausência os convidados: Arranjo Produtivo Local do Álcool
(Apla); Instituto Federal São Paulo (IFSP).
ORDEM DO DIA – 1) Abertura da reunião – O Presidente Sr. Sérgio Marcus Barbosa iniciou a reunião
lendo a ata da reunião do dia 06/06/2016 a qual não houve objeções e consequentemente foi
aprovada por todos. 2) Informações aos conselheiros – Prof. Beauclair informou aos participantes que
a Esalq, através do diretor Luiz Gustavo Nussio, disponibilizará seu cerimonial para auxiliar os
trabalhos do CMCT na apresentação das propostas dos possíveis candidatos a prefeito de Piracicaba
bem como seu auditório para o evento. Foram destacas também empresas noticiadas do Vale do
Piracicaba. 3) Discussão sobre oportunidades para o “Turismo de Negócios de Piracicaba” – Eventos e
Roteiros Tecnológicos: A convidada para explanar sobre este assunto foi a Secretária de Turismo de
Piracicaba Rose Massaruto. A explanação foi iniciada dizendo que a proposta é que haja um centro de
convenções na cidade e não apenas mais um lugar para eventos. Alguns lugares já estão sendo
estudados, porém é um projeto que deverá ser realizado pelo próximo governo. A Secretária falou
ainda sobre o “Guia de Turismo de Negócios”, lançado pela Secretaria de Turismo e colocou o material
a disposição das instituições para a distribuição nos seus eventos. A Secretária colocou ainda a
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disposição dos conselheiros a agenda de eventos eletrônica da Secretaria de Turismo para que
cadastrem seus eventos. 4) Aprovação “Ad Referendum” do parecer do Processo de Isenção Parcial do
ISSQN – Fermentec Tecnologias em Açúcar e Álcool: O parecer, elaborado pelos conselheiros Nelson A.
Carvalho Junior e Pedro Sérgio Piacentini, foi encaminhado via e-mail aos conselheiros e não obteve
objeções e consequentemente foi aprovado “ad referendum” por todos. Esta medida de urgência foi
tomada devido ao cronograma de reunião dos Conselhos. 5) Requerimento: Renovação da Redução do
ISSQN – Bioagri Laboratórios Ltda: Ficou decidido nesta reunião que Sérgio e Prof. Beauclair farão a
visita técnica e posteriormente o parecer do Conselho. Milene ficou responsável por agendar esta
visita para o dia 19/07/2016 às 9h00. 6) Informações sobre o evento “1º Seminário Interdisciplinar
sobre Pesquisa e Pós-Graduação”: A Professora Renata C. O. Barrichelo Cunha (Unimep) explicou
sobre este evento que deve ocorrer no dia 10/08/2016 no Teatro Unimep e tem como tema “Ciência e
Inovação: a Relação Universidade-Empresa”. Este evento é organizado pela Unimep, Esalq, Cena e
Fop/Unicamp e tem o apoio do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia.
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