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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 

No dia seis de junho 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) de forma 
presencial: Renato de Albuquerque Ferreira, Marisi Aidar, Priscila Fortes, Daniel 
Yokohoma Sonoda, Clayton Daniel Masquietto, Rafael Domarco Aloisi, Douglas yugi 
koga, Pedro Fernandes Chamochumbi  e Gustavo da Silva Galvão. Contou também 
com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros de forma online: Thiago Araujo 
Mastrangelo, Sérgio Nascimento Duarte, Carlos Roberto Rodrigues, Lídia Isabel Maria 
D´Arce Martins, Vitor Pires Vencovsky, Renata Liva, Marlene A. Moreno, Dagmar de 
Paula Queluz, Ygor Gimenez de Oliveira, Bruno Francisco Saracene, Éliton Claus, 
Homero Scarso, Henrique Berbert de A. Neto, Fabio Teruo Yuassa, Douglas Fischer 
Fazanaro, Ophir Figueredo Junior e Paula Arigoni.  A reunião foi presidida pelo 
Presidente Sr. Pedro Chamochumbi que iniciou agradecendo a presença dos (as) 
conselheiros (as). Leitura e Aprovação da ATA de Abril: Sr. Pedro Chamochumbi 
apresentou a ATA de abril abrindo a palavra a todos e, como não houve manifestação 
contrária, a ATA foi aprovada por unanimidade. Sr. Pedro Chamochumbi  reforçou o 

compromisso assumido como Presidente do CMCTI em promover o tema da Ciência e 
Tecnologia para o município e, em seguida, abriu a palavra para o Vice Presidente Sr. 
Renato Albuquerque, no qual informou que a integração da área do Parque com a 
FUMEP irá beneficiar todo o município. Informou, ainda, que em alguns meses a 
integração estará mais sólida gerando melhorias para a comunidade e, futuramente, 
abrangendo toda a região. Regimento Interno: Sr. Pedro Chamochumbi apresentou a 

proposta do regimento interno e informou as alterações realizadas no que diz respeito à 
atualização da legislação do conselho, bem como a mudança de secretaria responsável 
pelo conselho. Em seguida foi aberta a palavra a todos os conselheiros interessados em 
realizar os apontamentos no regimento. Sr Ophir questionou o horário previsto para as 
reuniões e o Sr. Pedro Chamochumbi esclareceu que o horário é flexível, porém, foi 
convencionado a se manter no horário que estava sendo realizado, ou seja, às 16h00 
ou às 16h30. Como não houve apontamento contrário à atual redação, o regimento 
interno foi aprovado por unanimidade. Processo de seleção do representante da 
Comunidade de inovação de Piracicaba: Sr. Pedro Chamochumbi sugeriu a ser 
realizado um chamamento Público para a comunidade, no qual, o vencedor estaria apto 
a ser o representante da comunidade de inovação de Piracicaba. A sugestão foi 
submetida à apreciação de todos os conselheiros. Sr. Douglas Koga questionou se o 

processo de seleção seria amplamente aberto à comunidade não se restringindo a 
nenhum grupo específico. Sr. Pedro Chamochumbi reiterou que seria um processo 
aberto à comunidade, cabendo ao conselho estabelecer os critérios de escolha. Sr. 
Carlos Roberto Rodrigues concordou com a ideia de abrir à comunidade com a 
ressalva do novo membro fazer parte do tema do conselho de alguma forma Sra. Marisi 
Aidar acrescentou a possibilidade do método de escolha do representante ser por 
sorteio. Sr. Douglas Koga acrescentou que no anúncio será mostrado a função do 
representante perante o conselho, pois esta ação ajudará a filtrar. Sr. Pedro 
Chamochumbi concordou em estabelecer critérios de participação, sendo que todas as 
ideias irão ajudar na escolha do melhor processo seletivo. Sr. Renato Albuquerque 

questionou se o novo membro precisa ser representante de uma entidade ou não será 
necessário. Sr. Pedro Chamochumbi informou que a participação não estará 

condicionada a apenas representantes de entidades, e sim, a todos, porém, para critério 



de avaliação, um representante de entidade deverá possuir maior peso, concluindo com 
a aprovação em consenso da metodologia proposta e, assim que finalizada, será 
apresentada ao conselho para apreciação. Apresentação da politica pública 
encaminhada para a Procuradoria do Município de Piracicaba: Sr. Pedro 
Chamochumbi informou a todos sobre a política pública desenvolvida para fomentar a 
ciência e tecnologia no município, no qual, citou o SISPAIT (Sistema Piracicabano de 
Ambientes de Inovação e Tecnologia). Foi proposta, também, a criação de um Fundo 
Municipal de Inovação, no qual, o município poderá receber recurso de empresas que 
querem incentivar a pesquisa, desenvolvimento e inovação e, como benefício, estas 
empresas terão as deduções de impostos federais. Informou, ainda, sobre o programa 
de incentivo a inovação, no qual, é o regramento para acesso ao recurso do Fundo 
Municipal a fim de não se estender.  Além do proposto, será enviado o link de todas as 
minutas para serem apreciadas por todos os conselheiros. Agenda Colaborativa: Sr. 
Pedro Chamochumbi informou que já existe no calendário a semana municipal de 
Ciência Tecnologia e Inovação que ocorre em outubro. Sr. Pedro Chamochumbi 
propôs a execução de uma agenda onde cada um fará a sugestão para a realização de 
uma atividade aberta à comunidade durante esta semana, que poderá ser realizada no 
seu próprio ambiente físico ou plataforma digital e, se possível, na próxima reunião, 
cada um poderá trazer uma proposição de evento que possa ser realizado na semana 
Municipal de Ciência e Tecnologia. Outra proposta seria distribuir essa agenda ao longo 
do ano, não se restringindo à atividade da semana municipal de Ciência Tecnologia e 
Inovação. Outro ponto a ser observado, é a possibilidade de criação de uma página 
unificada do Conselho destacando todas as entidades integrantes e centralizando as 
informações, agendas, estrutura e programas.  Sr. Pedro Chamochumbi se prontificou 
a realizar uma pré - estrutura para ser analisada por todos. Sr. Renato Albuquerque 

acrescentou que é importante um site integrado com outros dispositivos de modo a se 
manter atualizado, a fim de se tornar dinâmico o processo de informação. Sr. Daniel 
Sonoda informou que o site é importante e poderá ser usado como uma página de 
apoio. Acrescentou, ainda, a possibilidade da utilização da plataforma online já 
estabelecida de cada instituição para divulgação da matéria aprovada pelo conselho, 
sendo que o  conteúdo divulgado acompanhará o selo do CMCTI para fortalecer a 
marca. Sr. Douglas Koga informou que a Associação Paulista de Medicina realizará 
nos dias 10 e 11 a jornada do Aparelho digestivo. Neste evento, uma das temáticas será 
o de Inovação na área médica. Portanto, será solicitada a permissão para ser divulgado 
no evento que a APM é integrante e se faz participativa dentro do CMCTI. Sra. Marisi 
Aidar informou que, atualmente, a APCD está passando por uma reestruturação de site 
e a integração seria interessante.  Relatório de Mudança Climática: Sr. Pedro 
Chamochumbi Informou que foi encaminhado a todos os membros o Relatório de 
Mudança Climática para ciência e análise, visto que é um tema sensível para a 
inovação e, como tema complementar, vale a recomendação da análise da agenda 
2030 que foi atualizada pelo Pira 21 e apresentada, recentemente, pelo SIMESPI. Sr. 
Pedro Chamochumbi finalizou com o agradecimento da presença de todos e 
aproveitou para abrir a palavra aos conselheiros. Sra. Dagmar Queluz acrescentou que 

a data da semana da Ciência e Tecnologia é estabelecida pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Pedro Chamochumbi informou que, geralmente, acontece no dia 15 e 16 

de outubro. 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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