
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 2 

No dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na 3 

sala 3 do Parque Tecnológico de Piracicaba, teve início a reunião ordinária do 4 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT, que contou com a 5 

presença dos (as) Senhores (as) Conselheiros: Sr. Sérgio Marcus Barbosa, 6 

representante da AEAP – Associação dos engenheiros e arquitetos de 7 

Piracicaba, Sr. Flavio Castelar representante do APLA – Arranjo Produtivo Local 8 

do Álcool, Sr. Washington José Pereira Marciano representante da Câmara de 9 

vereadores, Sr. José Alberto F. Rodrigues Filho representante da FATEC – 10 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Sra. Dagmar Queluz representante da 11 

FOP – Faculdade de Odontologia da UNICAMP, Srs. Pablo Rodrigo de Souza e 12 

Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi representantes do IFSP – Instituto Federal de 13 

Educação, Ciência e Tecnologia, e o Sr. Vitor Pires Vencovsky representante da 14 

ATEPI – Associação das Empresas de Tecnologia de Piracicaba e Região. 15 

Também contando com a presença dos seguintes convidados: Sra. Pollyanna 16 

Teizen Perez Diniz representante do SENAC – Serviço Nacional de 17 

Aprendizagem Comercial, Sr. Jardel José Busarello representante do Sebrae-18 

SP – E. R. Piracicaba, Sr. Hermas Amaral Germek representante do INOVA 19 

Paula Souza, Sr. Marcelo Coutinho representante da empresa Brazil Beef 20 

Quality e o Sr. Rafael Sanson representante da empresa Atitude 21 

Empreendedora. Justificaram a ausência Sra. Lidia Isabel M. d’Arce Martins 22 

representante do IPPLAP – Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, 23 

Sr. Edgar G. F. de Beauclair representante da ESALQ/USP – Escola Superior de 24 

Agricultura Luiz de Queiroz, Sr. Rafael Aloisi representantes do CIESP – Centro 25 

das Indústrias do Estado de SP, Sra. Gracieli Bortoletto representante da 26 

Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico e o Sr. Klaus Schützer 27 

representante da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba, e o Sr. Flavio 28 

Camargo representante da ACIPI – Associação Comercial e Industrial de 29 

Piracicaba. A reunião foi presidida pelo presidente Sr. Washington que inicia os 30 

trabalhos agradecendo a presença dos membros do CMCT e demais convidados 31 

e passa ao item 1 – Leitura para aprovação da Ata de 04/12/17, que foi enviada 32 

anteriormente para conhecimento de todos e a mesma foi aprovada pelos 33 



presentes. No item 2 - Palavra do Presidente do CMCT, o Sr. Washington abre 34 

espaço para que o Sr. Marcelo Coutinho – diretor e pesquisador da Brazil Beef 35 

Quality, cuja empresa está instalada na ESALQTec e pediu o apoio do CMCT na 36 

viabilização junto à Prefeitura de Piracicaba de uma pesquisa científica de coleta 37 

de dados que, inclusive, faz parte de um projeto com recursos da FAPESP, a ser 38 

realizada nas imediações da área do Parque da Rua do Porto entrevistando 39 

pessoas residentes em Piracicaba e região. O Sr. Marcelo alegou os motivos da 40 

pesquisa ser naquele local e também informou sobre a negação do pedido por 41 

parte da equipe técnica da Secretaria de Turismo de Piracicaba, razão pela qual 42 

ele pede o apoio do CMCT. Diante do exposto e após algumas perguntas e 43 

informações, os membros do CMCT decidiram que juntamente com a carta de 44 

solicitação da empresa seja enviado um ofício à Secretaria de Governo pedindo 45 

a análise e o apoio para que a pesquisa possa ser realizada tal como foi 46 

solicitada. Na sequência, o Sr. Washington falou sobre o processo da eleição 47 

do CMCT que será realizada na próxima reunião ordinária no dia 05 de março 48 

de 2018 e com o objetivo de agilizar o processo, pediu aos interessados em se 49 

candidatar aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário, que 50 

manifestem seu interesse o mais breve possível. O Sr. Washington em 51 

complemento ao que ele já havia apresentado na reunião de 04/12/17, propõe a 52 

discussão sobre o documento denominado Planejamento Estratégico que foi 53 

apresentado ao prefeito Gabriel Ferrato, cuja cópia digital foi enviada a todos os 54 

membros do CMCT para análise e conhecimento. E também ressaltou a questão 55 

das ações/atividades para o 1º semestre de 2018. Após uma série de 56 

apontamentos e esclarecimentos, ficou decidido que esses temas serão tratados 57 

pela nova presidência que assume a partir da reunião de março/18. O Sr. 58 

Washington ainda no uso de sua palavra, ao ser indagado sobre o andamento 59 

do SISPAIT, relembrou aos presentes que o grupo de trabalho do SISPAIT no 60 

mês de novembro/17 fez um relatório das adequações/alterações necessárias 61 

ao Portal e que as demandas foram solucionadas pelas equipes técnicas do CI 62 

da Prefeitura e do Instituto Federal de São Paulo. Ressaltou também que tudo 63 

foi apresentado na reunião ordinária de dezembro/17. No item 3 – Informes 64 

gerais dos membros do CMCT, o Sr. Washington passa a palavra ao Sr. Sergio 65 

que informa sobre a notícia veiculada na imprensa piracicabana que trata das 66 

patentes aprovadas do Prof. Marcelo Eurípedes, da EEP / KennaMetal do Brasil, 67 



nos EUA (USPTO) e sugeriu que seja feito um convite a ele para que faça uma 68 

apresentação para os membros do CMCT sobre todo o trâmite para aprovação 69 

de patente. Ato contínuo, o Sr. Washington pediu para que o Sr. Sergio faça o 70 

convite, se possível, para a apresentação na próxima reunião em março/18. Em 71 

seguida o Sr. Jardel pediu a palavra e informou que o Sebrae-SP está abrindo 72 

um novo edital para a sequência do Programa Startup SP Digital Agro e que em 73 

breve enviará material de divulgação aos membros do CMCT. Sem mais, a 74 

reunião foi encerrada. Eu, Washington Marciano, digitei a presente Ata.  75 


