
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017. 2 

No dia sete de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala de 3 
reuniões de treinamento do Centro Cívico, teve início a reunião ordinária do Conselho 4 
Municipal de Ciência e Tecnologia, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) 5 
Conselheiros: Sérgio Marcus Barbosa, representante da AEAP, Washington Marciano 6 
representante da Câmara de vereadores, Rafael Domarco Aloisi representante do 7 
CIESP, José Alberto Rodrigues Filho representante da FATEC,  Dagmar Queluz 8 
representante FOP, Pablo Rodrigues de Souza representante do IFSP, Lidia Martins 9 
representante do IPPLAP, Cesar R. A. Vieira  representante da UNIMEP, Vitor Pires 10 
Vencovsky representante da ATEPI, Pollyanna Diniz representante do SENAC e 11 
Gracieli Bombo representante do Governo e Desenvolvimento Econômico. Contam 12 
também com a presença dos convidados Sr. Pedro Luiz Rosalen representante da 13 
FOP/UNICAMP, Adib Luiz Abdala representante da USP, Áurea Canavessi 14 
representante da USP, Gerson Barreto Mourão representante da ESALQ e Hermas 15 
Amaral Germek representante da Inova Paula Souza. A Sra. Gracieli justifica a 16 
ausência dos Srs. Fabio Mialhe, Edgard Beauclair e Sandra Novaes. O presidente Sr. 17 
Washington apresenta o item 1 – Leitura para aprovação da Ata – reunião de 03/07/17, 18 
a ata do mês de julho enviada anteriormente por e-mail seguiu para aprovação dos 19 
membros. Após aprovação unânime passa para assinatura de todos os presentes. No 20 
item 2 - Palavra do Presidente, o Sr. Washington comenta com os presentes que 21 
acontecerá no período de 23 a 28 de outubro de 2017, a 1ª SEMANA MUNICIPAL DE 22 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO e está reforçando o convite às entidades 23 
membros do CMCT para que participem desse evento na edição de 2017, e também fez 24 
o convite para que a ATEPI seja a entidade organizadora das próximas edições da 25 
Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, através do Projeto de Lei que 26 
será criado pela Câmara Municipal de Piracicaba. Ainda falou que a Câmara Municipal 27 
de Piracicaba estará instituindo a Medalha ao mérito cientifico “Carlos Clemente Cerri”, 28 
ambas iniciativas já tratadas com o vereador Pedro Kawai. Continuando, o Sr. 29 
Washington informa que por solicitação da Procuradoria do Município de Piracicaba, 30 
referente ao Decreto nº. 16.988/2017, é necessário e urgente que as entidades 31 
membros do CMCT informem os nomes de seus respectivos representantes para a 32 
devida adequação à Lei, o prazo limite é o mês de setembro de 2017. Finalizando, o Sr. 33 
Washington informa ainda que o Planejamento Estratégico do CMCT elaborado em 34 
2014, precisa ser revisto e adequado à atual conjuntura. Em seguida, o Sr. Washington 35 
passa a palavra ao Sérgio Barbosa, representante da AEAP, para discorrer sobre o 36 
item 3 da pauta, a qual trata sobre o projeto de LEI ESTADUAL DE UTILIZAÇÃO DE 37 
ANIMAIS EM PESQUISAS – 706/2012, aprovado pela Assembleia Legislativa de São 38 
Paulo e vetado pelo Governador, sob a justificativa de inviabilização do ensino e 39 
pesquisa em instituições e universidades do estado. Foram convidados especialistas 40 
das universidades locais e membros dos “ Comitês de Ética de Pesquisa com Uso de 41 
Animais”, para esclarecimento sobre como as instituições desenvolvem suas atividades, 42 
os procedimentos e conformidades com legislações pré-existentes que regulamentam 43 
o assunto. Com a palavra Sr. Pedro Rosalen, se apresenta a todos, é professor de 44 
farmacologia, lembra que já foi membro da Comissão de Ética Humana, 1º ano no Brasil, 45 
em Brasília ficou à frente de pesquisa com animais e humanos. A UNICAMP apoia 46 
desde 1990 com a Comissão de Ética. Já existe uma Lei que tramita há 20 anos sobre 47 
esse assunto. Informa também que em 2008 foi criada uma Legislação para UNICAMP 48 
oficialmente estabelecer uma “célula” que institui um controle da sociedade protetora 49 
dos animais para acompanhar os requisitos das pesquisas. A FOP não utiliza animais 50 
em salas de aula, substituindo-os por soluções alternativas. Também fizeram uso da 51 
palavra o prof. Adib Abdala (CENA), prof. Gerson Mourão (ESALQ), Áurea Canavessi 52 
(ESALQ – Veterinária responsável pelo biotério) e prof. César Vieira (UNIMEP). O tema 53 
continuará a ser discutido entre os participantes, juntamente com representantes da 54 



iniciativa privada, para que numa próxima ocasião possa ser apresentado ao CMCT, 55 
fornecendo argumentos técnicos para um posicionamento dos membros em relação a 56 
este assunto no âmbito estadual e municipal. Na sequência, o Sr. Sérgio Barbosa 57 
passa a palavra ao presidente Sr. Washington para o item 4 – Informes gerais dos 58 
membros do CMCT, onde os presentes não se manifestaram. Nada mais havendo, o 59 
presidente Sr. Washington encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 60 


