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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

No dia sete de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala de reuniões da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, teve início a reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Ciência e Tecnologia que contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros: 

Flávio Salles Camargo (Acipi), Sérgio Marcus Barbosa (AEAP), Klaus Reichardt (Cena), Nelson de 

Almeida Carvalho Junior (Comdema), Felipe Róger Victor (EEP), Edgar Beauclair (Esalq), Dagmar de 

Paula Queluz (FOP), Pedro Sérgio Piacentini (Ipplap), Tarcisio Angelo Mascarim (Semdec), Renata 

Barrichelo Cunha (Unimep), Ricardo Naoki Mori (IFSP), Flávio Castelar (Apla) e Antônio Carlos de 

Aguiar Ribeiro (Sebrae).  ORDEM DO DIA – 1) Abertura da reunião – Sr. Flávio Camargo, presidindo 

a reunião, informou que a votação que deveria ocorrer no próximo mês foi antecipada devido as 

renúncias do presidente licenciado Lauro Pinoti e do vice-presidente em exercício, Sr. Carlos 

Roberto Rodrigues. Por sua abdicação ao cargo de direito até o término do mandato, no final de 

abril de 2016, conforme  linha sucessória, decretou  antecipação do pleito. 2) Votação – Os 

presentes foram convidados a participarem da votação e foi dada abertura para que os membros 

pudessem se candidatar a eleição. 3) Candidatura e eleição – Conforme já havia sido anunciado, 

candidataram-se os senhores Sérgio Marcus Barbosa (presidente), Edgar Beauclair (vice-

presidente) e Dagmar de Paula Queluz (secretária). Como não houve manifestação contra e 

nenhuma outra candidatura, os candidatos foram eleitos por aclamação, de acordo com os 

procedimentos usuais aceitos no colegiado. 4 – Palavras do Presidente – Sr. Sergio, ao tomar posse 

como presidente do Conselho, agradeceu o apoio de todos e ressaltou a sua importância  

enfatizando sua função primordial como um órgão consultivo do poder público. Iniciando suas 

considerações, afirmou que o  diferencial do cumprimento dos objetivos do conselho dependerá 

do protagonismo dos seus membros constituídos, reiterando aos conselheiros uma atitude 

proativa, apresentando demandas a serem discutidas e que as entidades divulguem eventos 

relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação. Outro assunto abordado foi o fomento ao 

empreendedorismo tecnológico em Piracicaba, citando a necessidade de aperfeiçoamento e 
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efetividade da lei 5224/2002. Para este objetivo, foi criada uma comissão permanente composta 

por Sérgio Marcus Barbosa (AEAP), Flávio Castelar (Apla), Antônio Carlos de Aguiar Ribeiro 

(Sebrae) e Edgar Beauclair (Esalq). Ficou acertado que a partir desta gestão a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico volta a secretariar o Conselho Municipal e dará suporte para o 

seu bom funcionamento. Estão de acordo e assinam a ata os membros: 

 

 

__________________________________ 

Antônio Carlos de Aguiar Ribeiro (Sebrae) 

 

 

__________________________________ 

Dagmar de Paula Queluz (FOP) 

 

 

__________________________________ 

Edgar Beauclair (Esalq) 

 

 

__________________________________ 

Felipe Róger Victor (EEP) 

 

 

__________________________________ 

Flávio Castelar (Apla) 

 

__________________________________ 

Flávio Salles Camargo (Acipi) 

 

 

__________________________________ 

Klaus Reichardt (Cena) 

 

 

__________________________________ 

            Nelson de Almeida Carvalho Junior (Comdema) 

                     

 

                        __________________________________ 

                                          Pedro Sérgio Piacentini (Ipplap) 

 

 

                          __________________________________ 

                                       Renata Barrichelo Cunha (Unimep) 

 

 

__________________________________ 

                               Ricardo Naoki Mori (IFSP) 

 

 

__________________________________ 

                      Sérgio Marcus Barbosa (AEAP) 

 

 

__________________________________ 

             Tarcisio Angelo Mascarim (Semdec) 

 

 


