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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. 

No dia quinze de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta 
minutos, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação que contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiro(as): Renato de 
Albuquerque Ferreira, Marisi Aidar, Priscila Fortes, Daniel Yokohoma Sonoda, 
Alexandre Marques, José Alberto Florentino Rodrigues Filho, Pedro Fernandes 
Chamochumbi, Gustavo da Silva Galvão, Thiago Araujo Mastrangelo, Lídia Isabel Maria 
D´Arce Martins, Vitor Pires Vencovsky, Dagmar de Paula Queluz, Homero Scarso, 
Henrique Berbert de Amorin Neto, Ophir Figueredo Junior e contou com a presença dos 
convidados Ayri Saraiva Rando, Flávia L. Piedade e Maria Beatriz Calderam.  A reunião 
foi presidida pelo Presidente Sr. Pedro Chamochumbi que iniciou agradecendo a 
presença dos (as) conselheiros (as) e justificando a ausência da conselheira Renata 
Liva Novaes e a Paula Arigoni. Leitura e Aprovação da ATA de junho: Sr. Pedro 
Chamochumbi apresentou a ATA de junho abrindo a palavra a todos e, como não 
houve manifestação contrária, a ATA foi aprovada por unanimidade. Expansão do 
Perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba: Sr. Pedro Chamochumbi realizou 
a leitura do comunicado explicativo sobre a inclusão da FUMEP no Perímetro do Parque 
tecnológico, em seguida submeteu a votação, abrindo a palavra a todos os conselheiros  
e por unanimidade foi aprovado a expansão do Perímetro do PTP. Apresentação de 
Proposta de Estudos e Mapeamentos: Sr. Pedro Chamochumbi apresentou 
algumas propostas para realizar o estudo e mapeamento do Ambiente da Ciência 
Tecnologia e Inovação, de modo, aos conselheiros, cada um no seu segmento ajudar 
no levantamento dos indicadores e assim, estabelecer politicas públicas eficazes. Para 
um estudo mais amplo fica proposto a extensão desse levantamento para a região 
metropolitana, sendo os 23 municípios mais Piracicaba, dessa maneira será criado o 1° 
radar metropolitano de Inovação. Outra proposta será o mapeamento de demanda de 
Inovação das Indústrias, outra demanda será o Formulário do NAGI, onde cada, 
Instituição de Ensino, pode solicitar ao HUB Piracicaba, alguma atividade de cultura de 
inovação, dentro da sua instituição direcionada aos alunos, por exemplo, Workshop de 
Inovação, atividade com empresas, entre outras, para a melhor execução fica proposto 
que os pedidos sejam feitos, até o dia 20 do mês corrente para as atividades do mês 
seguinte, dessa maneira o HUB terá do dia 20 a 31 para processar os pedidos e compor 
a grade. Outra proposta será, a realização no fim do ano, do Prêmio municipal de 
Inovação com algumas categorias, como por exemplo, Professor Inovador e Startup 
Revelação. Outra tarefa a ser realizada é a entrega da medalha do Mérito Cientifico. Sr. 
Ophir Figueredo acrescentou que o CIESP / FIESP fizeram um trabalho chamado as 
Macro Tendências 2040, nesse estudo é apresentado algo em torno de 30 trabalhos 
que vale a pena ser avaliado. Sr. Homero Scarso informa que o trabalho alcança 10 
áreas e podem contribuir como um complemento ao mapeamento proposto. Sr. Pedro 
Chamochumbi apresenta as convidadas Flavia e Beatriz representantes da empresa 
Confiance Gestão, que irão apresentar o tema de PDI, gestão da Pesquisa para 
Inovação. Organização da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
Sr. Pedro Chamochumbi informa que a partir de uma reunião prévia o conselheiro 

Daniel, propôs uma agenda para a realização do circuito de visitação de alunos da rede 
pública as instituições de ensino, durante o mês de outubro, informamos ainda que, a 
semana de Inovação tem o tema de 200 anos do Bicentenário da Independência, no 
contexto da Ciência, Tecnologia e Inovação, algumas agendas estão confirmadas e se 
alguma outra instituição quiser submeter ao conselho as atividades e propostas para 



essa semana, pedimos que, sejam enviadas até o dia 15/09/2022 para compor a grade 
e assim contribuir na divulgação das instituições. Representante da Comunidade de 
inovação de Piracicaba: Sr. Pedro Chamochumbi apresenta um formulário 
estruturado direcionado aos conselheiros, de modo, a ser avaliado com o objetivo final 
de serem distribuídos as entidades e assim chegar ao representante da Comunidade. 
Sra. Lidia Martins acrescenta que o conselho é deliberativo, principalmente, na parte 

de isenção de tributos, criando uma série de responsabilidades, portanto, fica sugerido a 
criação de um edital com as regras de participação publicado em diário oficial. Informes 
dos membros do CMCTI: Sr. Pedro Chamochumbi Informa que o SEBRAE tem um 
programa para Startup, inicialmente lançado em 2017 e chamado “Startup São Paulo” e 
esse ano veio para Piracicaba um programa chamado Start Agro, com mais de 30 
Startup e todos os conselheiros que tiverem a oportunidade de apoiar o programa seria 
muito interessante. Sr. Pedro Chamochumbi finalizou com o agradecimento da 
presença de todos. Sem mais, eu, Gustavo da Silva Galvão, digitei a presente ata que, 
após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. 
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