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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de maio 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: Sérgio Marcus Barbosa (AEAP), Flávio Castelar (Apla), Klaus Reichardt (Cena), Edgar Beauclair 

(Esalq), Dagmar de Paula Queluz (FOP), Ricardo N. Mori (IFSP), Pedro Sérgio Piacentini (Ipplap), Antônio C. 

A. Ribeiro (Sebrae), João Carlos Goia (Senac) e com a convidada: Dra Cristiane Matavelli (Merieux 

NutriSciences). ORDEM DO DIA – 1) Abertura da reunião – O presidente, Sr. Sérgio Marcus Barbosa, abriu a 

reunião falando sobre os esforços que vem tendo sobre o aperfeiçoamento e efetividade da lei 5224/2002 

citada nas últimas reuniões, mas que está encontrando dificuldades para debate-la e apresentar propostas 

ao Poder Público em prol da melhoria do ambiente competitivo do município. Diante disto, citou que 

Piracicaba está ficando para trás das demais cidades perdendo assim a competitividade. 2) Apresentação 

Merieux NutriSciences – Dra Cristiane Matavelli, coordenadora do laboratório de vetores e pragas da 

Merieux NutriSciences, explicou que devido a criação do Aedes em laboratório para o desenvolvimento do 

trabalho da empresa em seus diversos segmentos e a política da empresa em contribuir com a sociedade 

em que está inserida, e juntamente com a Zoonose, Secretaria da Educação e Secretaria de Saúde do 

município e em parceria da Unesp surgiu a ideia do kit. Foram criados dois kits, um para os professores e 

outro para os alunos de escolas municipais e estaduais. Foram produzidos 550 kits didáticos que 

demonstram o desenvolvimento do Aedes Aegypti desde sua fase de ovos até a fase adulta, fazendo com 

que as crianças sejam propagadoras da prevenção contra as doenças transmitidas pelo mosquito. Ficou 

decidido que o Conselho encaminhará a Merieux NutriSciences uma carta parabenizando a empresa pela 

iniciativa. 3) Discussão e posicionamento do Conselho sobre o programa “ Aedes Aegypti do Bem” 

apresentado pela empresa Oxitec do Brasil e outras alternativas de controle do mosquito transmissor – Foi 

discutido pelos membros do conselho a apresentação realizada pela Oxitec da tecnologia aplicada no 

programa “ Aedes Aegypti do Bem”. Ficou decidido que será encaminhado à empresa um ofício, redigido 

pelo Prof. Edgar Beauclair, dizendo que o Conselho é a favor que a Ciência e a Tecnologia sejam utilizadas 

para o bem estar da população.   
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