
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 2 

No dia um de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, de forma 3 

online pelo link: https://meet.google.com/eek-bgmy-yxq, realizou-se a reunião ordinária do 4 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – CMCT, que contou com a presença dos 5 

(as) Senhores (as) Conselheiros: Sr. Washington Marciano, representante da Câmara de 6 

Vereadores e presidente deste Conselho, Sr. Aguinaldo Lorandi, representante do IFSP, 7 

Srs. Vitor Vencovsky e Paulo Novaes, representantes da ATEPI, Srs. Valter Garcia Junior 8 

e Henrique de Amorim Neto, representantes da ACIPI, Sr. José Alberto Rodrigues Filho, 9 

representante da Fatec, Sra. Dagmar de P. Queluz, representante da Unicamp, Lídia 10 

Martins, representante do IPPLAP, Sr. Flavio Castelar, representante do APLA, Sr. Sergio 11 

Barbosa, representante da AEAP, Sr. Rafael Aloisi, representante do CIESP, Sr. José 12 

Ferreira, representante do COMDEMA, Sr. Roberto Rodrigues, representante do CCEC, 13 

Sr. Vagner Furlan, representante do SIMESPI, Sr. Marcos Gozzo, representante do 14 

SESI/SENAI, Sra. Marlene Moreno, representante da Unimep e o Sr. Pedro 15 

Chamochumbi, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 16 

Sendo que justificou ausência: Sr. Ophir Figueiredo, representante do SESI/SENAI. A 17 

reunião foi iniciada pelo presidente deste Conselho, Sr. Washington Marciano que 18 

agradeceu a presença dos membros do CMCT e a seguir passou para o Item 1 – Leitura 19 

e aprovação da Ata dos meses de março, agosto e outubro de 2020, O Sr. 20 

Washington informando que as Atas já haviam sido enviadas anteriormente para 21 

conhecimento de todos, colocou em votação e elas foram aprovadas pelos membros 22 

presentes, sendo que a Sra. Marlene Moreno representante da Unimep, alegou que por 23 

ser a sua primeira participação no CMCT, ela se absteve dos votos. Item 2 – Palavra do 24 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - 25 

SEMDETTUR. O Sr. Washington, informou que havia convidado o Secretário Municipal, 26 

Sr. José Luiz Guidotti Junior para uma saudação aos membros do CMCT e falar sobre 27 

a ações previstas pela sua Secretaria nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. 28 

Porém, em razão de um outro compromisso, ele não pode participar da reunião. Item 3 – 29 

Palavra do Presidente do CMCT. O Sr. Washington no uso da palavra, sugeriu aos 30 

membros do Conselho que seja feita uma Moção de Reconhecimento ao ex-presidente do 31 

CMCT Sr. Edgard De Beauclair, falecido recentemente, pelos serviços prestados ao 32 

CMCT e sua contribuição no desenvolvimento da CT&I em Piracicaba. Ato contínuo, o Sr. 33 

Washington informou sobre o calendário das reuniões do CMCT para o ano de 2021, 34 

que foi enviado anteriormente a todos com as datas, horários e o local, que será a sala 3 35 

https://meet.google.com/


de reuniões no Parque Tecnológico de Piracicaba, cedida gentilmente pelo Sr. Flavio 36 

Castelar, representante do APLA. Também avisou que enquanto o Plano SP de combate 37 

à COVID-19 não permitir reunião presencial, ela será feita de forma online. Na sequência, 38 

o Sr. Washington retomou o assunto sobre a Medalha do Mérito Científico Prof. Carlos 39 

Clemente Cerri, informando que o PDL 05/2020 de autoria do vereador Pedro Kawai já 40 

foi aprovado na Câmara de Vereadores e que no ano passado já havia definido uma 41 

Comissão Temática Exclusiva do CMCT formada pelos ex-presidentes Srs. Roberto, 42 

Sergio, Alberto, Vitor e pela atual vice-presidente, Sra. Dagmar. Pediu então para que o 43 

Sr. Alberto coordene uma primeira reunião dessa Comissão para as definições alusivas 44 

ao tema, entre elas, a divulgação, a escolha dos homenageados, estabelecendo um plano 45 

de ação para apresentar aos demais membros do CMCT e ao vereador Pedro Kawai, com 46 

o objetivo de realizar a primeira edição no ano de 2021. Em seguida, falou que a edição 47 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano ainda não tem o calendário 48 

definido e que em consulta ao site do MCTI apenas encontrou a informação de que o 49 

tema para a 18ª edição da SNCT é: Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação 50 

para o Planeta. Por isso, pediu a colaboração de todos no sentido de obter as 51 

informações oficiais o mais breve possível e para irem já se preparando para seus 52 

eventos locais, a exemplo de anos anteriores. Ainda no uso da palavra, o Sr. Washington 53 

comentou aos presentes que as propostas de alteração da Lei de Criação do CMCT e 54 

do Regimento Interno do Conselho, serão discutidas em breve, pois no ano passado já 55 

foi feito um trabalho de adequação com a colaboração de todos do CMCT e que agora ele 56 

já pediu uma reunião com o Secretário José Luiz Guidotti Junior para tratar de alguns 57 

detalhes ligados ao poder executivo, uma vez que, estão iniciando uma nova gestão e 58 

necessita de um entendimento sobre o CMCT. Para tanto, pediu ao Sr. Pedro 59 

Chamochumbi, assessor especial da Secretaria para que agendasse o mais breve 60 

possível essa reunião. Para finalizar, cumprindo o protocolo regimental, o Sr. Washington 61 

fez a convocação para a eleição da diretoria do CMCT, informando a todos que a 62 

eleição será no dia 01/03/21 durante a reunião ordinária do CMCT, também disse que não 63 

será candidato à reeleição por defender que a alternância na presidência além de dar 64 

oportunidade a todos, faz com que um conjunto de novas ideias e projetos possam surgir, 65 

dentro da filosofia do trabalho em equipe, uma vez que, somos todos voluntários e 66 

dedicados à causa da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como já tem sido habitual no uso 67 

da palavra, ele convidou o Sr. Aguinaldo Lorandi para participar do pleito, concorrendo à 68 

presidência e contando com seu apoio. Deixou claro aos presentes que todos podem 69 

participar, devendo manifestar seu interesse da candidatura à presidência do CMCT. Item 70 



4 – Informes Gerais. O Sr. Washington, a pedido da Sra. Dagmar, leu o convite da Inova 71 

Unicamp para a inauguração virtual do seu novo parque tecnológico, a ser realizada no 72 

dia 04/02/21 às 17h30. Em seguida passou a palavra ao Sr. Sergio que falou sobre dos 73 

15 anos da EsalqTec ocorrido no último dia 02/01/21 e das contribuições que a EsalqTec 74 

vem dando ao ecossistema de CTI, em especial do Agronegócio. Sugeriu que o CMCT 75 

faça uma moção de reconhecimento para aluna Camila Barrilao da Escola Estadual Sud 76 

Menucci, que recebeu a Medalha de Ouro da Olímpiada Brasileira de Astronomia (OBA). 77 

Também falou que viu uma entrevista em que o SESI/SENAI de Piracicaba criou a 78 

Unidade SENAI Núcleo Inovação do Agro e que seria interessante que o diretor Sr. Ophir 79 

pudesse apresentar aos membros do CMCT, os detalhes dessa nova unidade. Finalizou 80 

agradecendo a contribuição que o Sr. Washington deu tanto como Presidente do CMCT, 81 

quanto como Assessor da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico, na 82 

gestão do ex-prefeito Barjas Negri. A palavra foi passada ao Sr. Pedro Chamochumbi, 83 

atual Assessor Especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 84 

Turismo (Semdettur), para suas considerações. Ele falou sobre os desafios da 85 

implantação da nova Secretaria, do entendimento do SISPAIT e da necessidade de um 86 

censo do Ecossistema de CTI de Piracicaba a fim de poder conhecer os atores e 87 

estabelecer políticas públicas. Também disse que a Secretaria inicialmente trabalhará com 88 

2 eixos, sendo um sobre a Inovação na Gestão Pública e outro sobre Cidades 89 

Inteligentes. Finalizou agradecendo a oportunidade de participar da reunião do CMCT e 90 

se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos do Conselho, deixando inclusive, 91 

o telefone da Secretaria (19) 3437-2222 ramal 310 para contatos. Nada mais havendo, a 92 

reunião foi encerrada e dela lavrou-se a presente Ata que, após aprovada, seguirá 93 

assinada pelos participantes da reunião. 94 


