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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021. 

No dia três de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas,                          teve 
início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação online, que 
contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros: Carlos Roberto Rodrigues, Everton 
Luiz dos Santos, José Alberto Rodrigues, Ophir Figueiredo Junior, Rafael Domarco Aloisi, 
Renata Liva, Fabio Teruo Yuassa, Douglas koga, Valter Garcia Junior, Lidia Martins, Flavio 
Castelar, Henrique Amorin Neto, Vitor Pires, Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi, Dagmar Queluz, 
Thiago de Araújo Mastrangelo, Sérgio Nascimento Duarte, Clayton Daniel Masquietto, Fabio 
Gerlach, Ygor Gimenez de Oliveira, Pedro Chamochumbi  e Gracieli Bortoletto Bombo. A 
reunião foi presidida pelo Presidente Sr. Aguinaldo que inicia a reunião justificando a ausência 
dos conselheiros Sr. Vagner José Furlan, Sra. Marlene Moreno e Sr. Luis Fernando Rabel 
Machado. Em seguida Sr. Aguinaldo informa que o Sr. Sérgio não poderá ser mais 
representante da entidade, então não poderá mais fazer parte da chapa para a eleição, então 
fez o convite para professora Dagmar, mas ela também não poderá. Diante disto Sr. Aguinaldo 
fez o convite ao Professor Beto que já trabalha junto comigo e ele aceitou ser o vice. Sendo 
assim abra a votação de todos os presentes. A Aprovação é unânime. Dando continuidade a 
Pauta o presidente faz apresentação da Lei e as alterações que foram sugeridas pelo Sr. 
Washington: a primeira foi no nome que passar a ser Conselho Municipal de Ciência , 
Tecnologia e Inovação, o qual será acrescentado. Em seguida Sr. Aguinaldo lê toda a redação 
ressaltando que as alterações constam em azul, informa que onde houve mais alteração foi 
composição. Cita que as reuniões continuarão a cada 60 dias, mas sempre que preciso poderá 
haver extraordinária. Sr. Flávio concorda com o Presidente, pois muitas vezes não temos pauta 
para reuniões mensais. Sr. Alberto lembra que houve vários meses que foi necessário as 
reuniões mensais, mas como podemos marcar extraordinária, concorda com o Presidente. Sra. 
Gracieli informa que o desde 2005 que está na Secretaria nunca houve um secretário como 
Presidente, acredita inclusive que a Legislação não permita o Poder Público assumir esse 
cargo, por uma questão ética. Sr. Aguinaldo fala sobre o Parágrafo 1º. Sr. Alberto sugere que 
o secretário flexibilize a legislação para o que o Secretário também possa ser presidente do 
Conselho, claro dependendo da disponibilidade dele. Sra. Lidia informa que a Lei é antiga, da 
época do Sr. Humberto de Campos e que hoje o IPPALP está com a configuração muito 
diferente. Sugere inclusive que o mandato não seja alterado com a mudança da ADM, pois se 
torna muito confuso. Sr. Aguinaldo esclarece que a mudança dos membros do Conselho será á 
partir de agora em março. Sr. Alberto diz que o Conselho vai precisar de auxilio da Prefeitura 
para essas alterações, pois precisará passar pelo Prefeito, pela Procuradoria Jurídica, para ser 
encaminhado a Câmara de Vereadores. Sugere inclusive uma agenda com o Prefeito para que 
o Conselho faça uma apresentação, ou mesmo o Pedro ser a ponte entre eles. Sra. Gracieli 
informa aos presentes que esse trâmite burocrático é feito e acompanhado por ela e está a 
disposição para o que o CMCT precisar. Sr. Pedro também se coloca à disposição para o que o 
Conselho precisar.  Sr. Aguinaldo  informa que quando fecharmos o assunto e a Lei de 
unificação da Secretaria for aprovada, faço um texto didático e encaminhamos ao Secretário. 
Quanto a composição o presidente informa que o Sebrae deixou de participar por ser um 
Conselho deliberativo, e a instituição só pode participar de Conselhos consultivos. A SEMDEC 
será SEMDETTUR, a EEP será FUMEP, FIESP e CIESP estão juntas, mas a partir de setembro 
deveram ser separadas, a ACIPI e CDL sugere só deixar a ACIPI, mas Sr. Vitor informa que 
são diferentes os assuntos e que as duas deveriam participar. Sr. Aguinaldo pede para que 
essas duas instituições CDL e FIESP sejam consultadas se há interesse na participação do 
Conselho. Sr. Douglas declara que APM quer continuar participando e dando sua contribuição 
ao Conselho. Sr. Aguinaldo diz que no caso do Parque Tecnológico alterar a participação, pois 
está como membro o APPLA e o corret5o é que seja o Parque Tecnológico. Sr. Flávio diz que 
não havia percebido, mas que não acha deveria mudar, pois o APPLA foi reconhecido em 67º 
lugar no Desenvolvimento Estadual e isso agrega ao Conselho. Sr. Aguinaldo sugere 
deixarmos assim, e todos os presentes concordam. Em seguida Sr. Aguinaldo informa as 
instituições que serão acrescentadas: ESALQTEC, SENAC, SENAI, FEALQ, PECEG, SEMAD 
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Informática e como convidados por ser privado AGTEC e PULSE. Sr. Aguinaldo informa que 
vai fazer o quadro comparativo e passa ao Conselho para encaminhar ao Secretário. Quanto ao 
Regimento Interno é necessário aguardar a provação da Lei. Sr. Flávio sugere que seja 
encaminhado primeiro ao Prefeito e quando voltar passa ao Conselho. Sem mais Sr. Aguinaldo 
encerra a reunião. Eu, Gracieli Bortoletto Bombo, digitei a presente ata, que após lida e 
aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. 
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