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Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –

CMCTI

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezoito realizou-se no CIESP Campinas a

trigésima reunião ordinária do Conselho Municipal  de Ciência,  Tecnologia e Inovação (CMCTI),

iniciando-se às 15:30 horas,  quando constatado o quórum regulamentar,  conforme Regimento

Interno, para discu3r e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação do CIESP; 2)

Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da úl3ma reunião; 4) Apresentação do Labjor sobre o

Portal de No=cias de Inovação; 5) Indicadores do World Council on City Data (WCCD) e 6) Outros

assuntos.

A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros:

• André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho

• Carlos A. dos S. Passos, representante da PMC e Primeiro Secretário

• Maria Cecília Pires de Campos, representante da PMC

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM

• Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• José Paulo Porsani, representante do SINTPq

• Luciano Assis, representante do SOFTEX

Par3ciparam também da reunião as seguintes pessoas: 

Mauro Massanori Miyashiro do Ins3tuto Eldorado, Antônio Bordeaux do Rego do CNI/IEL, Adriano

Capobianco  da  PMC,  Telmo  Lustosa,  Simone  Figueiredo,  Patricia  Mariuzzo  e  Valéria  Reis  da

Unicamp, João Laudissi do SENAI, José Ribamar Camargo da IMA, Andressa Con3 da ACS, Geraldo

Vasconcelos da PUC Campinas, Sivaldo Teodoro do DEINFO/PMC, Josué Menezes da ACI e Ronaldo

Finardi Jr. da FITEC.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do CIESP

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Sr. André von Zuben, o Sr.  José Nunes

diretor do CIESP Campinas cumprimentou os presentes e fez uma explanação sobre as principais

a3vidades do centro. Destacou o papel que o CIESP Campinas tem exercido no conselho e na FFCi.

Comentou sobre a Revista CIESP que em sua úl3ma edição traz matérias sobre a Indústria 4.0 e

novas  tecnologias  para  o  setor  industrial.  O CIESP,  que  tem cerca  de  600  associados,  é  uma

ins3tuição privada que se destaca pelo apoio aos empreendedores com a prestação de vários

serviços e pela sua luta pela desburocra3zação e por maior racionalidade na cobrança de impostos

pelo governo. O Presidente do Conselho destacou a importância do CIESP, aproveitando a sua fala

para registrar que nesse dia está sendo realizada a trigésima reunião do conselho, um marco

importante  na  história  do  conselho.  Ele  destacou que  as  reuniões  do conselho  têm sido  um

importante fórum de debates para a comunidade e têm contribuído para o fortalecimento do

ecossistema de CT&I de Campinas.

2) Leitura do expediente

O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu

comunicação  de ausências  na  reunião  dos  seguintes  conselheiros:  Luis  Madi  (Ital),  Newton

Frateschi (Unicamp), Marcio Ricardo (IMA), Paro (CPqD) e Gurgel (CIESP). Informou ainda que o

Agropolo  Campinas-Brasil  realizará  o  13º  Workshop  em  Bioeconomia  "Nova  Indústria  da

Bioeconomia: CITROS", no dia 5 de julho de 2018, no Auditório "Otávio Tisselli Filho" do Ins3tuto

Agronômico – IAC.
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3) Aprovação da ata da úl3ma reunião

O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos

Conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada por

unanimidade.

4) Apresentação do Labjor sobre o Portal de No=cias de Inovação

As  Senhoras  Simone  Figueiredo  e  Patricia  Mariuzzo  do  Labjor  da  Unicamp  apresentaram  a

proposta em discussão com o BID de criação de um Portal de No=cias de Inovação. A Sra. Simone

fez  uma  explanação  inicial  sobre  o  Labjor,  criado  em  1994  e  que  atua  com  comunicação  e

jornalismo. O Labjor é um centro de referência, no país e na América La3na, para a formação e

para os estudos em divulgação cien=fica e cultural. O Labjor oferece, de forma mul3disciplinar,

cursos de pós-graduação e de realização de pesquisas e produtos culturais, que contribuem para a

compreensão e entendimento das relações entre ciência e sociedade. Na sequência a Sra. Patricia

apresentou a proposta do portal que contemplará a divulgação diária de no=cias dos atores do

ecossistema  de  inovação,  mesclando  um  conteúdo  mais  denso,  composto  por  indicadores,

informações sobre os atores do ecossistema de inovação de Campinas,  polí3cas  públicas,  um

repositório de pesquisas sobre esse tema e ainda os resultados dos estudos que estão sendo

realizados por consultores do BID. O portal deverá se tornar uma referência em informações sobre

inovação, empreendedorismo, gestão e economia, para jornalistas, pesquisadores e do público

geral interessado nesse tema. Foi proposto que o conselho encabece junto com o Labjor a busca

de uma logomarca e um nome para o portal. Em relação à logomarca foi proposta a realização de

um concurso entre os estudantes de Campinas. Para o nome, após debate entre os conselheiros,

decidiu-se por fazer uma consulta por e-mail para colher subsídios para a escolha do nome.

5) Indicadores do World Council on City Data (WCCD)

O WCCD é o Conselho Mundial de Dados da Cidade sediado no Canadá. O WCCD disponibiliza um

portal  de  indicadores  baseado  em  um  padrão  internacional  sobre  dados  de  cidades,  que  é

cer3ficado por uma ins3tuição internacional de normalização, a  Interna�onal Organiza�on for

Standardiza�on, segundo a norma ISO 37120. O Portal do WCCD permite explorar, monitorar e

comparar cidades membro em até 100 indicadores de desempenho de serviço e qualidade de

vida.  Os  indicadores  estão  relacionados,  entre  outros,  a  setores  como:  economia,  educação,

energia,  meio  ambiente,  governança,  finanças,  saúde,  esportes  e  lazer,  transportes,

telecomunicações,  inovação e planejamento urbano.  Essa incia3va se  junta a  outras que vêm

sendo  empreendidas  pela  Prefeitura  de  Campinas  para  uma  maior  inserção  no  cenário

internacional  por  meio  a  adesão  a  programas  ligados  aos  Obje3vos  de  Desenvolvimento

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

6) Outros assuntos

A  conselheira  Maria  Cecília  informou  que  está  sendo  desenvolvido  um  novo  site  para  a

organização da Semana Municipal de CT&I e que ainda é possível receber novas adesões por parte

das ins3tuições. Ela solicitou também que os ques3onários enviados para o estudo do BID fossem

respondidos com brevidade e os que não receberam entrassem em contato para envio do mesmo.

O Sr. Josué da Associação Campineira de Imprensa comentou que a ACI está completando 90 anos

que tem entre  os seus obje3vos resgatar o processo de revitalização da nova economia e da

economia colabora3va. Ele colocou a ACI à disposição para contribuir com o conselho e com o

ecossistema de CT&I.
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O Presidente do Conselho informou sobre as conversas que têm sido empreendidas por vários

atores de Campinas e de conselheiros do CMCTI com o InovaBRA em São Paulo para que eles

possam também atuar no nosso ecossistema local de inovação e empreendedorismo.

O Sr. Mauro comentou sobre a questão hídrica no município que está em situação grave, mas que

em seu entendimento as medidas tomadas quanto à gestão do sistema Cantareira deverão ser

suficientes para amenizar eventuais impactos nega3vos na cidade e na região.

O  Sr.  João  Laudissi  do  SENAI  propôs  aos  presentes  que  a  próxima reunião  do  conselho  seja

realizada em sua ins3tuição, o que foi imediatamente aceito por todos.

Eu,  Carlos  Alberto  dos  Santos  Passos,  Primeiro  Secretário  do  Conselho  Municipal  de  Ciência,

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 29 de junho de 2018.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


