
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. 2 

No dia dois de março do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, no Parque 3 

Tecnológico de Piracicaba, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 4 

Ciência e Tecnologia – CMCT, que contou com a presença dos (as) Senhores (as) 5 

Conselheiros: Sr. Washington J. P. Marciano, representante da Câmara de Vereadores e 6 

presidente deste Conselho, Sr. Valter Garcia Junior, representante da ACIPI, Sr. Vitor 7 

Pires Vencovsky, representante da ATEPI, Sr. Thiago de A. Mastrangelo, representante do 8 

CENA, Sr. Rafael R. D. Aloisi, representante do CIESP, Sr. José Ferreira Matos, 9 

representante do Comdema, Antonio Carlos Giuliani, representante da FUMEP, Sr. José 10 

Alberto F. Rodrigues Filho, representante da Fatec, Sra. Dagmar de P. Queluz, 11 

representante da FOP / Unicamp, Pedro Sérgio Piacentini, representante do IPPLAP, Luis 12 

Edson de Barros, representante da Secretaria Municipal de Educação, Renata Liva C. 13 

Novaes, representante da Secretaria Municipal de Cultura e Abastecimento e Sra. Milene 14 

F. Vidal Grivol, representante da SMG-DE. A reunião foi iniciada pelo presidente deste 15 

Conselho, Sr. Washington José Pereira Marciano que agradeceu a presença dos 16 

membros do CMCT. A seguir passou para o Item 1 – Leitura e aprovação da Ata do mês 17 

fevereiro de 2020, O Sr. Washington colocou a Ata para aprovação e a mesma foi 18 

aprovada por unanimidade dos membros presentes. Item 2 – Alteração da Lei de 19 

Criação e do Regimento Interno do CMCT. O Sr. Washington em sua apresentação, 20 

além de falar sobre os números das Leis e os motivos das alterações anteriores, informou 21 

a necessidade de alteração da Lei de criação do CMCT, promovendo as adequações 22 

necessárias, tais como: quantidade de entidades membros, exclusão/inclusão de 23 

entidades membros, menção sobre o caráter consultivo do CMCT e a nova denominação 24 

do Conselho com a inclusão da palavra Inovação. Para tanto, fez contato com a 25 

Procuradoria da Prefeitura e recebeu informações sobre como proceder e que é 26 

necessário que se altere primeiro a Lei para depois alterar o Regimento Interno. Disse aos 27 

presentes que em breve apresentará uma minuta da proposta de alteração e discutirá 28 

com os membros do CMCT. Item 3 – Definição de Comissão para SNCT 2020 e 29 

Medalha Carlos Clemente Cerri. O Sr. Washington falou sobre a importância do CMCT 30 

participar da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2020, assim como já 31 

vem ocorrendo desde o ano de 2017 e para tanto pediu aos membros do Conselho que já 32 

divulguem o evento em suas respectivas entidades para que se tenha tempo de planejar 33 

alguma atividade para a semana do evento, que ocorre de 20 a 25 de outubro de 2020, 34 

cujo o tema será: “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”. Para 35 

concluir o assunto, comentou com os presentes seu desejo de realizar um evento 36 



“âncora” do CMCT a exemplo do que foi feito nos anos anteriores e de enviar um convite 37 

ao Sr. Marcos Pontes – Ministro da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, 38 

para que venha à Piracicaba fazer uma palestra durante a SNCT 2020 e sua sugestão foi 39 

aprovada por unanimidade pelos membros. Ato contínuo, o Sr. Washington fez um breve 40 

relato sobre a Medalha do Mérito Científico Prof. Carlos Clemente Cerri e que o PDL 41 

05/2020 do vereador Pedro Kawai já estava tramitando na Câmara de Vereadores. Diante 42 

disso, sugeriu a formação de uma Comissão Temática Exclusiva do CMCT formada pelos 43 

ex-presidentes (Srs. Alberto, Vitor, Sergio, Carlos Roberto) e pela atual vice-presidente 44 

(Sra. Dagmar), para tratar das questões alusivas ao tema, entre elas, a divulgação, a 45 

escolha dos homenageados. Pediu aos indicados que se reunissem em uma data próxima 46 

para estabelecer um plano de ação e apresentar aos demais membros do CMCT. O Sr. 47 

Alberto sugeriu uma reunião prévia da Comissão para as definições. O Sr. Vitor disse 48 

que como exemplo, a Comissão poderá utilizar o modelo da Medalha do Mérito Cultural 49 

realizada anualmente pela Semactur. Item 4 – Informação sobre o mapeamento do 50 

Ecossistema de CTI em Piracicaba, O Sr. Washington falou sobre a necessidade de 51 

fazer um mapeamento do Ecossistema de CTI de Piracicaba com o objetivo de identificar 52 

quem são os seus atores, seus contatos, onde estão localizados, etc., também com a 53 

finalidade de promover integração e parcerias entre todos os envolvidos, isto é, empresas, 54 

universidades e governo (Tríplice Hélice). Para tanto, fez uma apresentação de uma 55 

versão inicial de um mapa de CTI em Piracicaba, onde já pode ser vista uma organização 56 

dos atores integrantes desse ecossistema, colocando-se ao centro da figura o Decreto do 57 

SISPAIT de 2017. Na sequência, apresentou uma versão resumida do ecossistema do 58 

Agro, com o AGTECH VALLEY na figura ao centro. Disse que sua apresentação teve por 59 

base o mapa do Sistema Brasileiro de Inovação, elaborado pela ANPEI (Associação 60 

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras). Salientou também 61 

que sabe das dificuldades encontradas em anos anteriores para elaboração de um censo 62 

desse ecossistema em Piracicaba e ao que tudo indica, novamente, será um trabalho 63 

árduo a elaboração detalhada do Mapa, mas o desafio está lançado. Ressaltou, pedindo a 64 

participação de todos os membros do CMCT com ideias e propostas, inclusive, sugerindo 65 

a participação de outros agentes do Ecossistema de CTI, tais como: o cluster do setor 66 

automotivo, da área da saúde, etc., que não fazem parte do CMCT, mas podem contribuir 67 

com suas experiências. Finalizou, fazendo uma observação quanto aos trabalhos de 68 

atualização do Planejamento Estratégico, explicando que dada a sobrecarga de 69 

atividades e à falta de tempo do Prof. Giuliani nesse momento frente a Fumep, ocorreu 70 

um atraso. Além disso, salienta para a necessidade de alinhamento das pessoas com o 71 

material já elaborado na época (2014). Item 5 – Informes gerais dos membros do 72 



CMCT. O Sr. Washington iniciou informando que pretende ao longo do ano fazer novas 73 

visitas aos diretores/gestores das entidades que compõem o CMCT com o objetivo de 74 

ouvir suas demandas e alinhar ações e estratégias. Disse ainda que, a apresentação da 75 

reunião do CMCT, feita em powerpoint (pptx), será enviada a todos. Também fez o convite 76 

para que todos participem e divulguem o Fórum de Inovação Agropecuária (FIA) – 77 

Regional Piracicaba, que acontecerá no dia 12 de março de 2020, na Coplacana, sendo 78 

uma realização da Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 79 

Abastecimento (MAPA). O Sr. Rafael comentou sobre o relatório elaborado pela ONG 80 

Pira 21 onde informa que das ações consideradas prioritárias na área ambiental e que 81 

foram propostas à Prefeitura de Piracicaba, aproximadamente 95% foram concluídas. A 82 

Sra. Dagmar informou que a FOP/UNICAMP em maio de 2020, realizará mais uma 83 

edição do Congresso Internacional de Odontologia e a Jornada Odontológica, e que em 84 

breve enviará detalhes para os membros do CMCT. O Sr. Washington retomou a palavra 85 

para informar que o Sr. Arthur Ribeiro – representante do IPPLAP neste Conselho, deixou 86 

para conhecimento de todos, uma cópia da Lei Complementar 405/19 que trata do Plano 87 

Diretor de Piracicaba, onde pode-se ler no Capítulo I, Art. 6º, Incisos XIII e XIV, os 88 

objetivos gerais da Política de Desenvolvimento de Piracicaba, especificamente onde o 89 

CMCT pode contribuir com políticas públicas. Sr. Washington informou que sugeriu ao 90 

Sr. Ophir – diretor do SENAI Piracicaba para que em parceria com o CMCT, realize 91 

alguma atividade ligada à CTI, em alusão ao Dia da Indústria celebrado no dia 25 de 92 

maio. Também comentou sobre a necessidade reabrir as conversas entre a Prefeitura e o 93 

IFSP para conjuntamente encontrar uma forma de viabilizar e atualizar o Portal do 94 

SISPAIT. Fez menção também ao site do Vale do Piracicaba que precisa de uma 95 

atualização, para tanto, conversará com o Sr. Sergio – Gerente da EsalqTec para obter 96 

mais informações a respeito. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada e dela lavrou-97 

se a presente Ata que, após aprovada, seguirá assinada pelos participantes da reunião. 98 
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