CONSELHO MUNICIPAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia três do mês de julho 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), José Alberto F. Rodrigues Filho
(Fatec), Dagmar de Paula Queluz (FOP), Pablo Rodrigo de Souza (IFSP), Aguinaldo Luiz de Barros
(IFSP), Klaus Schützer (UNIMEP) e Vagner José Furlan (SIMESPI). Como convidados compareceram
os senhores Luiz Gustavo Nussio (ESALQ), Paulo Lordello Novaes (ATEPI), João Carlos Goia (Senac),
Hermas Amaral Germek (Inova Paula Souza) e Marcos Antonio de Lima (FATEP). 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, SemaSecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
ORDEM DO DIA – 1) Leitura da Ata de 05/06/17 – A ata foi lida, não houve objeções e na sequência foi
aprovada por todos. 2 – Apresentação do Prof. Klaus Schützer (Unimep) – Foi feita a apresentação e
divulgação do 22º Seminário Internacional de Alta Tecnologia que ocorrerá no dia 05 de outubro de 2017 no
teatro da Unimep e também foi feita a divulgação da 2ª edição do Startups Connected (realizada pela Câmara
de Comércio Brasil Alemanha) que já está com as inscrições abertas. O Prof. Klaus solicitou aos membros dos
CMCT para que divulgassem os eventos junto aos seus representados e respectivas entidades de classe. Para
tanto, foi distribuído um folder com as informações. 3 – 1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia – O
presidente Sr. Washington falou sobre o apoio do CMCT à Prefeitura de Piracicaba na realização da 1ª Semana
Municipal de Ciência e Tecnologia que acontecerá no período de 23 a 28 de outubro de 2017, acompanhando
o calendário da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo MCTIC, com o tema: A matemática
está em tudo. O presidente informou a todos os presentes sobre o formato desse evento e pediu a todas as
entidades membros do CMCT e convidadas para que também contribuíssem com eventos relacionados à CTI
em suas próprias dependências ou em conjunto com outras organizações. A finalidade deste pedido é ter uma
série de eventos ligados à CTI e divulgar o que está sendo feito em Piracicaba, bem como, dar embasamento
para as próximas edições do evento municipal. Como exemplo, o presidente, citou que a Secretaria Municipal
de Educação já incluiu dois eventos para a 1ª Semana de CTI, sendo um deles no Observatório Astronômico de
Piracicaba. Ainda sobre a realização desse evento, o presidente informou que pedirá apoio ao Sr. Miromar
Rosa – diretor do Centro de Comunicação Social da Prefeitura no sentido de buscar uma maior amplitude na
divulgação. Na sequência, o presidente discorreu sobre o andamento das reuniões de trabalho sobre o SISPAIT
(Sistema Piracicabano de Ambientes de Inovação e Tecnologia), onde o CMCT faz parte do grupo de trabalho.
Falou também que já está em andamento a criação de um “Portal do SISPAIT” que reunirá informações
relacionadas aos temas de tecnologia e inovação, tanto das instituições de ensino e pesquisa, bem como das
indústrias, empresas, centros de pesquisas e entidades do terceiro setor que atuam nas áreas de pesquisa e
desenvolvimento. 4 – Palavra do Presidente do CMCT / Atividades e ações realizadas – O presidente
1

apresentou aos presentes a agenda realizada por ele. Dentre seus compromissos, destacou: 06/06/17 – 1ª
Reunião de Trabalho SISPAIT – Núcleo de Ensino e Pesquisa; 06/06/17 – Reunião na ESALQ com
Subsecretário de Ciência e Tecnologia e Inovação de SP; 12/06/17 – Reunião com Sra. Rita – Gabinete do
Prefeito – Cópia do Planejamento Estratégico; 20/06/17 – Participação na 9ª edição da FORN&CER – Santa
Gertrudes - SP; 21/06/17 – Reunião com Sra. Angela Correa – SME – Semana Nacional de CTI; 22/06/17 – 1ª
Reunião de Trabalho SISPAIT – Núcleo das Indústrias; 23/06/17 – Participação na 5ª Reunião Comitê de
Fomento da ANPEI – Arena Santander/USP; 23/06/17 – Participação na Palestra do PENSA – FEA/USP;
24/06/17 – Reunião com Sr. Nelson Travnik – Observatório Astronômico de Piracicaba; 24/06/17 – Reunião
com Prof. Klaus Schützer – UNIMEP/SCPM; 24/06/17 – Reunião com Sr. Godoy – Prefeitura Municipal –
Assessoria de comunicação; 29/06/17 – Participação na STARTAGRO – PIRA – Usina de Inovação; 03/07/17
– 2ª Reunião de Trabalho SISPAIT – Núcleo de Ensino e Pesquisa. 5 – Assuntos internos sobre o CMCT – O
presidente prosseguiu com a reunião dizendo que a equipe da Escritório Regional Piracicaba do Sebrae-SP,
por meio do Sr. Jardel (membro do CMCT), forneceu uma cópia do Planejamento Estratégico do CMCT,
elaborado em conjunto pelas entidades participantes do CMCT, no ano de 2014 com o apoio do Sebrae-SP,
para que a mesma fosse distribuída aos demais membros do CMCT e também que o Sebrae-SP se dispõe a
colaborar nos trabalhos de revisão e atualização do referido Planejamento Estratégico. Tal cópia será enviada
aos membros do CMCT. O presidente, mais uma vez, ressaltou a importância das adequações do CMCT e
alinhamento das ações, para que possa contribuir mais com a comunidade e a Prefeitura de Piracicaba,
inclusive, com os trabalhos do SISPAIT e da 1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Piracicaba. Por
fim, o presidente informou que enviará aos presentes nessa reunião, o arquivo denominado “Mapa das
competências científicas, nas 15 regiões administrativas do estado de São Paulo”- elaborado pela FAPESP e
publicado em sua revista na edição de março/2017. 6 – Informes gerais dos membros do CMCT – A Prof.ª
Dagmar Queluz (Unicamp) que é a representante do CMCT no Conselho Deliberativo do IPPLAP, fez um breve
relato sobre a pauta da 2ª reunião do CDE-IPPLAP, onde foi dada posse aos novos membros da sociedade civil
e apresentado os trabalhos que o IPPLAP realizou no 2º trimestre de 2017. O Sr. Sergio Barbosa (AEAP)
registrou que a empresa Raízen criou sua própria aceleradora de startups, batizada com o nome PULSE, que
num primeiro momento atenderá ao setor de agronegócios e depois se expandirá aos demais setores da
economia. Diante disso, sugeriu que o CMCT parabenize e apoie essa iniciativa da Raízen. O Sr. João Goia
(SENAC) divulgou o evento: Digitalize-ME (sobre empreendedorismo digital) que ocorrerá no próximo dia
11/07/17 no Senac Piracicaba, e também divulgou o 6º Encontro Senac de conhecimento integrado (de
23/06/17 a 31/08/17). Nada mais havendo, o presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de
todos.
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