CONSELHO MUNICIPAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia cinco do mês de Junho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no Parque Tecnológico de
Piracicaba, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que
contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros: Flávio H. S. Camargo (Acipi), Sergio
Marcus V. B. Barbosa (AEAP), Flávio E. V. de Barros Castelar (Apla), Washington J. P. Marciano
(Câmara de Vereadores), Klaus Reichardt (Cena), Edgar G. F de Beauclair (Esalq), Tadeu Alcides
Marques (Fatec), Dagmar de Paula Queluz (FOP), Pablo Rodrigo de Souza (IFSP), Aguinaldo Luiz de
Barros (IFSP), Pedro Sérgio Piacentini (Ipplap), José Eduardo Soriano (Sebrae), Milene F. Vidal
Grivol (Sec. de Governo e Desenvolvimento Econômico), Renata C. O. B. Cunha (Unimep) e César
Romero Vieira (Unimep). Como convidados compareceram os senhores Vitor Pires Vencovsky
(Atepi), João Carlos Goia (Senac), Hermas Amaral Germek (Inova Paula Souza), Sílvia Helena Galvão
de Miranda (USP), Giovanni Rocha (USP) e Carolina Cardoso (USP). Justificaram ausência os
senhores: Rafael R. D. Aloisi e Homero Scarso (Ciesp). Não compareceram e não justificaram
ausência as seguintes entidades: APM – Associação Paulista de Medicina, Comdema – Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba,
EEP – Escola de Engenharia de Piracicaba, Secretaria Municipal de Educação, Sema-Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento e Simespi.
ORDEM DO DIA – 1) Leitura da Ata de 03/04/17 – A ata foi lida, não houve objeções e consequentemente
foi aprovada por todos. 2 – Apresentação da Usina de Inovação (Complexo do Monte Alegre) – O sr.
Pedro Chamochumbi realizou a apresentação da Usina de Inovação. Explicou que ela foi lançada em
dezembro de 2016 no bairro Monte Alegre. O ambiente de negócios foi concebido como um sistema
integrado voltado ao fomento de negócios, com foco dedicado ao segmento da agricultura. O projeto foi
anunciado durante o 2º AgTech Day, organizado pela EsalqTec e parceiros. A Usina de Inovação ocupa uma
área de 427 mil m2, em um espaço multiuso que conta com estrutura para abrigar eventos, feiras, shows,
lançamentos de produtos e contará futuramente, segundo o projeto, com um hotel e um centro de
convenções. Idealizado pelo empresário Wilson ‘Balu’ Guidotti Júnior, o principal diferencial do
empreendimento está na atração de grandes empresas do agronegócio que estejam interessadas em se
instalar no local. Segundo Balu, este projeto foi elaborado para ser um grande espaço de altíssima tecnologia,
visando atender em um único local os profissionais que busquem uma coworking (atuação conjunta) ou que
venha participar de um congresso, bem como sediar grandes eventos. O conceito da Usina de Inovação é
baseado no sistema de ‘tudo em um único lugar’, já que tudo foi pensado para se ter um modelo eficiente de
serviços e produtos relacionados disponíveis em um só local. 3 – Apresentação do Programa Startup SP
Sebrae Digital Agro – Eduardo Soriano (Consultor do Sebrae-SP), apresentou o programa Startup SP Sebrae
Piracicaba Digital Agro, que visa selecionar através de edital 10 startups que estão na fase de validação. O
Sebrae proporá à estas 10 empresas uma trilha de capacitação. Encontros semanais num total de 4 meses de
gestão junto ao Sebrae. Os parceiros desta ação auxiliarão nas demais questões empresariais. 4 – Palavra do
Presidente do CMCT / Atividades e ações realizadas – O presidente apresentou aos presentes a agenda
realizada por ele. Dentre seus compromissos, destacou-se: dia 18/05 – Reunião sobre o Sispait com o
Secretário José Antônio de Godoy; 25/05 – Abertura do AgTech Garage e 3º AgTech Day, onde foi entregue a
Moção de Mérito e Reconhecimento aos familiares do Prof. Carlos Cerri, uma homenagem do Conselho
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Municipal de Ciência e Tecnologia, proposta pelo membro Sergio Marcus Barbosa; 30/05 – Reunião com o
vereador André Bandeira sobre a indicação para que Piracicaba realize o evento Campus Party; 01/06 –
Aniversário da Esalq, ocasião em que o membro do CMCT, Sr. Sergio Marcus Barbosa recebeu uma
homenagem pela idealização e implementação do AgTech Valley – Vale do Piracicaba; 05/06 - Reunião com
Sr. Fabio Negreiros – Diretoria de. Ensino, sobre a realização da 1ª Semana Municipal de CTI a ser realizada
no período de 23 a 29 de outubro de 2017. 5 – Assuntos internos sobre o CMCT – O presidente ressaltou a
importância das adequações do CMCT diante do novo contexto e para tanto, sugeriu que um grupo formado
por alguns membros do CMCT possa revisar a Lei, o Decreto, o Regimento, a nova nomenclatura e o logotipo,
etc. Inclusive, para que a partir daí possam ser feitas algumas mudanças, como por exemplo: a inclusão e
exclusão das entidades representantes no CMCT. E também, revisar e discutir sobre outros assuntos, tais
como: data, local e horário das reuniões do CMCT, visando uma maior participação dos membros. 6 –
Informes gerais dos membros do CMCT – O presidente prosseguiu a reunião relembrando sobre a
importância de obter uma cópia do Planejamento Estratégico do CMCT, elaborado em conjunto pelas
entidades participantes do CMCT com o apoio do Sebrae-SP, na época da gestão do Sr. Carlos Roberto
Rodrigues. Tal pedido foi feito para que o conteúdo do Planejamento Estratégico possa ser seguido à risca e
revisto, se necessário. E também, pelo fato de que, segundo informações, por ocasião da finalização do
Planejamento Estratégico, não foi entregue uma cópia ao CMCT, mas apenas foi apresentado e entregue ao
então prefeito Sr. Gabriel Ferrato. Foi lembrado também sobre a importância das atas que estão no CMCT
serem assinadas pelos respectivos conselheiros e que, se possível ainda, localizar as atas faltantes do ano de
2015 que também, segundo informações, não foram entregues pelo Sr. Carlos Roberto Rodrigues. Por fim, o
presidente falou sobre a comunicação e divulgação das atividades e eventos a serem realizados pelas
entidades membros do CMCT, utilizando entre outros canais, o portal dos conselhos da Prefeitura de
Piracicaba.
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