CONSELHO MUNICIPAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia oito do mês de Maio 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), Edgar G. F de Beauclair (Esalq), Tadeu Alcides Marques (Fatec), Dagmar
de Paula Queluz (FOP), Pablo Rodrigo de Souza (IFSP), Lídia I. M. d´Arce Martins (Ipplap)e Milene F.
Vidal Grivol (Sec. de Governo e Desenvolvimento Econômico. Como convidados compareceram os
senhores Vitor Pires Vencovsky (Atepi), João Carlos Goia (Senac), Hermas Amaral Germek (Inova
Paula Souza), Tais Menezes (USP) e José Luis Toso (USP). Justificaram ausência os senhores: Laís
Ferraz de Camargo e Alessandra Marine (Secretaria Municipal de Educação), Fábio Luiz Mialhe
(FOP), Rafael R. D. Aloisi e Homero Scarso (Ciesp) e Jardel José Busarello (Sebrae). Não
compareceram e não justificaram ausência as seguintes entidades: APM – Associação Paulista de
Medicina, Cena – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Comdema – Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba, EEP – Escola de
Engenharia de Piracicaba, Sema-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Simespi e
Unimep.
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 – Informações Gerais - O presidente comunicou aos membros do Conselho a
solicitação do vereador André Bandeira, que seja trazido à Piracicaba uma edição do evento denominado
“Campus Party”, um dos principais acontecimentos tecnológicos do país. Diante dos esforços do Conselho
para apoiar um evento de Ciência e Tecnologia, o presidente propôs-se a conversar com o vereador para dar
o esclarecimento necessário sobre o assunto e informar que outros eventos estão sendo estudados. Um
segundo ponto abordado foi em relação à mudança de horário das reuniões do Conselho, entretanto, devido
há muitos assuntos, esta questão será discutida nas próximas reuniões. O presidente discorreu sobre a atual
situação do Conselho, propondo discussões sobre alterações necessárias, entre elas do Decreto e Lei
pertinentes ao CMCT. Também falou sobre a importância da participação dos membros nas reuniões, e da
regularização das atas não entregues e das atas não assinadas, referente às gestões anteriores. O Presidente
salientou a importância da localização do Planejamento Estratégico realizado pelos membros do CMCT e que
foi entregue ao Prefeito Gabriel Ferrato em 2016, pelo membro do CMCT, sr. Carlos Roberto Rodrigues. O sr.
Washington ressaltou que o Planejamento Estratégico é fundamental para a execução das ações e diretrizes
do CMCT. E, por fim, comentou sobre a formação de núcleos do Conselho para tratar assuntos e temas
específicos, visando uma maior agilidade nas ações. 2 - Apresentação New Simtec e Sispait: O presidente
do Conselho, Sr. Washington Marciano, fez a abertura da apresentação sobre o Sispait e o Simtec, lembrando
a questão do evento relacionado à Ciência e Tecnologia solicitado pelo sr. José Antônio de Godoy, Secretário
Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico na primeira reunião do CMCT de 2017. A sugestão é
que este evento, independente do formato que venha a ter, possa ser realizado no mesmo período da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontecerá de 23 a 29 de outubro de 2017. Em seguida, o Sr.
Flávio Castelar, iniciou a apresentação sobre o Sispait, e os objetivos da Administração Municipal com a
implantação desta ferramenta de fomento. Após, o diretor do Parque Tecnológico de Piracicaba discorreu
aos membros sobre o New Simtec, explicando o novo formato, os objetivos e mudanças sugeridas para o
evento. 3- AgTech Day – O conselheiro Sergio Marcus Barbosa, falou aos demais conselheiros sobre o 3º
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Agtech Day, que acontecerá no dia 25 de maio de 2017, no Pq. Tecnológico. A 3ª edição deste evento o
consolidará como um dos mais relevantes no ecossistema de empreendedorismo e startups do
Agronegócio brasileiro. Aproveitando o ensejo, foi sugerido que seja feita uma moção de mérito e
reconhecimento ao recém falecido professor Carlos Clemente Cerri, da Esalq. A sugestão foi acatada por
todos e a mesma será entregue para a família no AgTech Day. 4 - Apresentação do Pint of Science – O Prof.
Fabiano Pereira explicou aos membros do Conselho sobre o festival que tem como objetivo proporcionar
debates interessantes, divertidos e relevantes sobre as pesquisas científicas mais recentes em um formato
acessível para o público. Tudo isso em ambientes descontraídos como cafés, restaurantes e bares. O evento
foi criado para proporcionar debates sobre tópicos científicos com quem faz ciência. É realizado por
voluntários e foi criado por uma comunidade de estudantes de pós-graduação e de pós-doutorado em 2013,
na Inglaterra. Explicou também que o Pint of Science é uma organização sem fins lucrativos que estabelece
parcerias pelo mundo a fim de possibilitar a realização desse festival. Em Piracicaba o festival acontece de 15
a 17 de maio, sempre das 19h30 às 21h, sendo que no dia 15/05 será no Restaurante Monte Sul, dia 16/05
na Pizzaria ForLen e no dia 17/05 no Babbo Giovani. Foi indicado o site do evento
(http://pintofscience.com.br) para que os presentes consultassem os temas e seus palestrantes, bem como
mais detalhes.
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