
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

05/08/2013 

Em cinco de agosto do ano de dois mil e treze, foi realizada reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia junto a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. Compareceram na reunião os membros André Luis Barbosa, Carlos 

Roberto Rodrigues, Dagmar de Paula Queluz, Edgar G. F. de Beauclair, Juliena Ferraz, 

Marcelo Seneme, Nelson de Almeida Carvalho Jr., Sérgio Marcus Barbosa e Taís H. 

Martins Lacerda. Também estavam presentes dois convidados, os senhores Paulo 

Lordelo e Fernando Bortolazzo, ambos sócios da empresa GATEC. Como sugestões de 

ponto de pauta de reunião foram inseridas a apresentação da empresa GATEC, 

informações da diretoria, pareceres dos processos QUARCUM e EMPRAL, indicações 

do Prêmio Empreendetec, Lei do Regimento Interno e Encerramento da Reunião. O Sr. 

Carlos Roberto, Presidente do Conselho deu início a abertura da reunião, com o 

primeiro ponto de pauta, que  tratou da apresentação da empresa GATEC e 

disponibilizou vinte minutos para essa apresentação e falou sobre a representação 

institucional do CMCT. Em seguida, os sócios da empresa apresentaram sua estrutura, 

missão, os produtos, mapa de atuação e equipe e certificações que a empresa possui. 

Deu ênfase à apresentação de um novo produto desenvolvido por ela o LYNX. Houve 

colocações técnicas apontadas pelos conselheiros e o conselheiro Edgar sugeriu que a 

conselheira Tais, representante do CMCT junto ao IPPLAP, levasse esse produto junto 

ao instituto e a mesma informou que a prefeitura ou qualquer autarquia quando tem 

interesse em aquisição de produtos ou serviços sabe que são abertas licitações. Logo 

após a saída dos sócios da sala, o conselheiro Sérgio sugeriu que as apresentações das 

empresas se limitassem a informar questões voltadas ao Conselho Municipal de 

Ciência e Tecnologia e não ficar focada numa apresentação  técnico comercial, pois 

sentiu isso nessa apresentação. A conselheira Taís sugeriu que as empresas quando 

forem convidadas para esse tipo de reunião que sejam orientadas no que deverão 

apresentar e o conselheiro Carlos Roberto deixou claro aos membros que sugestões de 

empresas para próximas apresentações são bem vindas. O segundo ponto da pauta 

referiam as informações da diretoria, onde o senhor presidente Carlos Roberto disse 

que entrou em contato com a Faculdade de Odontologia da Universidade de Campinas 

e com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentista solicitando a participação das 

reuniões do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e que até então a associação 

não deu respostas, Também neste mês procurou uma aproximação com o SENAI.  O 

presidente e conselheiro Carlos Roberto fala sobre a proposta de realização neste mês 

de agosto de um evento com a participação do Secretário de Desenvolvimento 

Sustentável de São Carlos, Dr. José Tundizi, demonstrando seu currículo e procurando 

neste evento, apresentar as experiências da cidade de São Carlos em relação à C&T, 

trata-se de cidades irmãs da Rede das Mercocidades. O pesquisado José Tundizi, hoje 

Secretário dessa cidade aceitou o convite, procurando contribuir com vistas ao 

desenvolvimento de Políticas Públicas Municipais voltados a área de desenvolvimento 



ou construindo procurando melhorar o  índice de desenvolvimento econômico - IDH e 

que envolvesse outros conselhos também. O presidente propôs uma reunião 

extraordinária. A conselheira Taís sugeriu que esta reunião fosse feita numa segunda 

feira em função das reuniões dos conselhos envolvidos, o de Ciência e Tecnologia e do 

Meio Ambiente e solicita o uso do auditório da entidade ACIPI. O presidente Carlos 

Roberto informa que o horário o palestrante determinará, mas a conselheira Taís pede 

que se sugira uma segunda-feira. O conselheiro Sérgio sugeriu que esta palestra fosse 

inserida na Semana “Luiz de Queiroz”, em outubro, o conselheiro Edgar também 

sugeriu o espaço da ESALQ. O presidente Carlos Roberto, falou que será feito em 

agosto, não perderemos essa oportunidade, sendo feita no final de agosto. O terceiro 

ponto de pauta tratou da aprovação dos pareceres realizados pelas duplas indicadas 

na reunião de julho. O conselheiro Marcelo fez a leitura da análise e recomendou a 

aprovação da solicitação do processo da empresa QUARCUM e o conselheiro Nelson 

fez a leitura da análise e recomendou a aprovação do processo da empresa EMPRAL. O 

presidente Carlos Roberto colocou em votação os pareceres sugeridos pelas duplas e 

os membros presentes aprovaram por unanimidade ambos os pareceres. O quarto 

ponto de Paulo relacionado à Lei e Regimento, que foi modificado para o Portal 

Transparência. O presidente Carlos Roberto informou que a conselheira Taís é a 

Secretária do Conselho, conversou com a funcionária Daniela, sendo realmente 

assumindo a Secretaria do Conselho e passou para que a conselheira falasse sobre o 

tema. A conselheira Taís  falou sobre dois assuntos, um deles relacionado a cartilha 

envolvendo como Participar do Orçamento Público Municipal, um dos instrumentos 

onde a população pode participar nas decisões envolvendo a temática, distribui a 

cartilha aos membros e informou o trabalho feito pela IMAFLORA, sobre o 

Observatório Cidadão. Nesse espaço é que está sendo disponibilizado  informações de 

interesse da população. Um deles vinculado a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e o outro junto ao Portal dos Conselhos, resultado do trabalho de um 

projeto da IMAFLORA. Falou sobre o edital do SENAI voltado a temática Inovação junto 

a pequena empresa e explicou o objeto do edital e porque as empresas que conhecem 

não tem interesse em submeter e estabelecer parceria com eles. Outro assunto, que 

foi solicitado pelo presidente, a conselheiro Taís, falou que tem a secretária do 

Conselho e uma funcionária que exerce funções burocráticas, por exemplo fazer uma 

ata e  que tem que ser disponibilizada pela Secretaria. Em relação ao regimento, leu 

como que poderia ser proposto uma alteração do regimento, considerando a lei já 

existente, ou seja, em suas disposições transitórias, pelo menos cinco membros 

poderiam sugerir tal alteração e em reunião extraordinária. Propõe a formação do um 

grupo de trabalho para tratar desse assunto e indicou ainda a presença do Marcelo, 

Nelson e o próprio presidente Carlos Roberto, além de outros que tiverem interesse de 

estar participando desse grupo. E outro assunto relacionado ao direito da informação 

da comunidade e trouxe impresso e disponibilizou na reunião material sobre 

informações do trabalho exercido desse conselho em dois locais da página da 



prefeitura, onde procurou mostrar  que pouca coisa ou nada está disponibilizado 

nessas páginas. Falou sobre o comprometimento que o conselho teve no ano passado 

sobre estarmos inserindo informações junto ao Portal dos Conselhos em reunião com 

o Sr. Renato Morgado. Não tem nada lá. O que a conselheira Taís disse que até agora 

nenhum conselheiro assumiu o papel de secretário do Conselho, mas até no regimento 

não fica claro a função dessa função, o que ela colocou é que precisa ser organizado 

tudo isso. O quinto ponto de pauta tratou a questão das indicação dos conselheiros em 

relação ao Prêmio Empreendetec. A conselheira Taís trouxe o nome do Dr. Álvaro 

Vargas e da empresa DÍNAMO, com as justificativa, o conselheiro Roberto com a 

sugestão da empresa MAUSA, com a justificativa, o conselheiro Marcelo Seneme 

informou que o CIESP já fez usa indicação e o presidente Carlos Roberto falou da 

RAIZEN e em  seguida retirou a sugestão. Essas três sugestões foram aprovadas e 

disponibilizadas ao conselheiro Sérgio. A reunião deu-se por encerrada e eu Taís 

Helena Martins Lacerda, realizei esta ata. 


