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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022. 

No dia três de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, teve início 
a reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação que 
contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiro(as): Pedro Fernandes 
Chamochumbi, Renato de Albuquerque Ferreira, Vitor Pires Vencovsky, Paulo Henrique 
G. Machado, Lídia Isabel Maria D´Arce Martins, Clayton Daniel Masquietto, Daniel 
Yokohoma Sonoda, Priscila Fortes, Giordana Carolina Zani,  Carlos Roberto Rodrigues, 
José Alberto Florentino Rodrigues Filho, Homero Scarso, Ophir Figueredo Junior, Ana 
Beatriz Lopez da Cruz, Flávio Eduardo Vieira de Barros Castellari, Ayri Saraiva Rando, 
Thiago Araujo Mastrangelo, Gustavo da Silva Galvão e contou com a presença do 
convidado Fábio Gerlach (SEBRAE). A reunião foi presidida pelo Presidente Sr. Pedro 
Fernandes Chamochumbi que iniciou agradecendo a presença dos (as) conselheiros 
(as). Leitura e Aprovação da ATA de Agosto: Sr. Pedro Fernandes Chamochumbi 
apresentou a ATA de agosto abrindo a palavra a todos, Sr. Vitor Pires Vencovsky 
solicitou a correção do nome na ATA e o Sr. Renato de Albuquerque Ferreira, 
também solicitou a correção do nome na ATA, portanto, a ATA foi aprovada com 
ressalvas. Semana Municipal, Ciência, Tecnologia e Inovação: Sr. Pedro Fernandes 
Chamochumbi informou que a semana nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
acontece do dia 17 a 23, e assim como foi no ano passado, foi proposto uma agenda 
colaborativa, ou seja, quem for realizar uma atividade no período comunica ao conselho 
para ser feito a divulgação de maneira integrada, portanto, a expectativa é começar no 
dia 10 a comunicação das atividades, reitero o pedido para quem puder criar um evento 
ou comunicar algo que já está na agenda, estaremos recebendo através do grupo de 
Whatsapp do conselho ou pelo email. Medalha de Mérito Cientifico Carlos Clemente 
Cerri: Sr. Pedro Fernandes Chamochumbi submeteu para análise dos conselheiros 

como seria feito o reconhecimento da medalha de Mérito científico Carlos Clemente 
Cerri, para alguém do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, é importante a 
definição desse tema para não ficar o segundo ano sem a executar a lei. Sr. Vitor Pires 
Vencovsky acrescentou que todos poderiam indicar mas seria bom definir critérios, 

porque dentro do conselho existem nomes fortes,  portanto, a indicação de membro do 
conselho pode  ser contestada. Sr. Pedro Fernandes Chamochumbi acrescentou que 

baseado na lei, no bom senso e ética do próprio conselho fará parte nesse processo de 
avaliação, e sim os conselheiros estariam fora da avaliação, porém as entidades 
estariam dentro por mérito cientifico legítimo, enfim, eu vou encaminhar a lei para que 
todos avaliem e possamos revisitar os termos. Circuito CTI – Ciência Tecnologia e 
Inovação 2022: Sr. Pedro Fernandes Chamochumbi apresenta o projeto que teve a 
visão do senhor Daniel, que tem o objetivo de realizar um Circuito de Ciência 
Tecnologia e Inovação, que é uma ponte entre o ensino médio, ensino superior com a 
estrutura de ciência tecnologia e Inovação da nossa cidade, mostrando as 
oportunidades nesse campo, para executar essa tarefa atingindo um grande número de 
alunos seria necessário uma frota grande, como a frota da prefeitura possui demanda 
programada, ficou inviável a ação no mês solicitado, porém, pensamos em distribuir 
essa ação ao longo do ano para facilitar o transporte e garantir o circuito, portanto, 
precisa entrar com um projeto ainda esse ano, para transformar esse Circuito em um 
programa de educação continuada. Sr. Daniel Yokohoma Sonoda acrescenta que é 

importante a ação para buscar reativar nos jovens a vontade de estudar, de vencer na 
vida e o desinteresse nos estudos afeta diretamente na qualidade dos profissionais 
ingressantes no mercado. Sr. Carlos Roberto Rodrigues acrescenta que teve uma 



experiência muito legal quando visitou todas as escolas de Piracicaba, levando 
conhecimento no âmbito da Ciência e Tecnologia, a partir dessas visitas notamos que 
houve uma procura grande por cursos na área, portanto, precisamos estimular nos 
jovens o interesse e ao mesmo tempo gerar oportunidade. Sr. Ophir Figueredo Junior 

informa que trazer os alunos até a instituição gera uma demanda que não está no 
alcance do conselho ou da instituição de ensino, agora nós podemos ir até as escolas e 
levar a informação, fazer os jovens enxergar o caminho e ali estarão as oportunidades. 
Sr. Flávio Eduardo Vieira de Barros Castellari acrescenta que a função do conselho é 

ser consultivo, propor políticas públicas para alguém executar e não os conselheiros. A 
secretaria de educação deveria executar essa ação ou através de alguma entidade, 
SEBRAE, SENAI, SENAC que também tem condição de executar algo, pois são ações 
que requerem recursos financeiros. Sr. Pedro Fernandes Chamochumbi Informa que 

seria interessante ter uma política pública integrada com o desenvolvimento econômico 
e Educação, apresentando algum projeto, enfim, para isso é bom ter um projeto pronto, 
precificado para ser submetido a avaliação pelo poder público. Sr. Fábio Gerlach 
informou que no mês de outubro, o Sebrae consegue visitar todas as escolas do ensino 
médio de Piracicaba que tenham o interesse e levar a informação de qualquer entidade, 
e para o ano que vem poderia ser avaliado a possibilidade de executar uma premiação, 
apesar de ser difícil a autorização por parte do SEBRAE, enfim, fica em aberto o apoio 
do SEBRAE com a realização de visitas. Sr. Renato de Albuquerque Ferreira 
acrescenta que a secretaria de educação tem recurso financeiro para investir e não tem 
onde, portanto, recurso existe a questão é se pode investir recurso municipal em 
transporte para alunos da escola estadual, essa é uma questão  importante para 
viabilizar o projeto. Informes dos membros do CMCTI: Sr. Pedro Fernandes 
Chamochumbi Informa que o site da feira da empregabilidade está no ar, através do 

endereço eletrônico, emprega.pira.sp.gov.br, a câmara aprovou a proposta de lei 
complementar de integração da FUMEP no perímetro do Parque Tecnológico de 
Piracicaba, parabeniza a Professora Dagmar pelo reconhecimento acadêmico na área 
de antropologia e pediatria, essa semana tem a Esalq Show com abertura no dia 5 e 
nos dias 6, 7, 8 com estandes e atividades, no dia 15/10/2022, na biblioteca da FUMEP 
será lançado o livro, SER TECNOLÓGICO do autor Vitor Pires Vencovsky, dia 08/10 na 
FUMEP haverá a Mostra Cultural do COTIP. Sr. Vitor Pires Vencovsky solicitou que 
na próxima reunião seja comentado sobre a lei de autoria do vereador Isaac chamada 
Inova Pira. Sr. Ayri Saraiva Rando informa que como a lei Inova Pira está aprovada, 
qualquer vereador pode assumir as atividades do fórum a partir de requerimento, a 
partir da aprovação em plenário do requerimento o novo vereador assume as atividades 
do Fórum, portanto, vamos conversar internamente para buscar reativar o fórum. Sr. 
Pedro Fernandes 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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