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Ata da 31ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –

CMCTI

Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito realizou-se na sede do SENAI

“Roberto Mange” em Campinas a trigésima primeira 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 discu6r e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas

vindas  e  apresentação  do  anfitrião;  2)  Leitura do expediente;  3)  Aprovação  da  ata  da  úl6ma

reunião; 4) Matriz SWOT do PECCI; 5) Apresentação do Portal Campinas Inovadora; 6) Apreciação

sobre mudanças nas leis de incen6vos fiscais do governo federal; 7) Semana Municipal de CT&I; 8)

InovaCampinas 2018 e 9) 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

• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da IMA

• Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Sílvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• Cláudio Romanelli, representante do CTI

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi (Vice-Presidente)

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

Par6ciparam também da reunião as seguintes pessoas: 

Arthur CaNo e Mauro Massanori Miyashiro do Ins6tuto Eldorado, Adriano Capobianco da PMC,

Patricia Mariuzzo e Jean-Frederic Pluvirage da Unicamp, João Laudissi  do SENAI, José Ribamar

Camargo da IMA, Fábio Pagani da Sanasa,  Antonio Bordeaux da CNI,  Mariana Alves do IFSP –

Campinas e Valéria Reis.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do SENAI

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Sr. André von Zuben, o Sr.  João Laudissi

Diretor do SENAI Campinas cumprimentou os presentes e fez uma explanação sobre as principais

a6vidades realizadas pelo SENAI. A Escola SENAI “Roberto Mange” funcionou, antes do seu local

atual, em um prédio próprio situado na Avenida da Saudade. O nome da escola foi escolhido como

uma homenagem ao Dr. Roberto Mange, primeiro Diretor Regional do SENAI-SP. A escola recebeu

em seu início inves6mentos próximos a cinco milhões de reais para instalação de laboratórios de

robó6ca e para a criação do Curso Técnico de Mecatrônica e Eletroeletrônica. Os Cursos Técnicos

foram  implantados  em  2002.  A  escola  atua  nos  cursos  de  Aprendizagem  Industrial,  Cursos

Técnicos, Formação Inicial e Con6nuada do Trabalhador, atendimentos de programas sob medida

para as empresas e en6dades, convênios, o “Novo Telecurso” e os Cursos Superiores de Tecnologia

em Fabricação Mecânica e de Pós Graduação em Usinagens Especiais. O Presidente do Conselho

parabenizou o  palestrante  e  reafirmou o  importante  papel  que  o  SENAI  desempenha para  o

ecossistema de CT&I de Campinas na formação de pessoas e nos projetos que desenvolve.
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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:  Rita Sponchiado (CIATEC)  e

Newton Frateschi (Unicamp). Informou que a PUC Campinas solicitou a alteração do nome do seu

membro suplente no conselho com a indicação do Prof. Dr. Frank Herman Behrens. A subs6tuição

foi aprovada.

3) Aprovação da ata da úl6ma 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 Portal Campinas Inovadora

A Sra. Patricia Mariuzzo do Labjor da Unicamp apresentou o site do Portal Campinas Inovadora,

demonstrando as funcionalidades implementadas. A escolha do nome foi fruto de uma votação

entre os atores do ecossistema de CT&I de Campinas. Ela reiterou que, além da divulgação das

ações desenvolvidas pelos atores do ecossistema de inovação local, o portal visa divulgar as ações

do processo de transformação digital que está sendo empreendido em Campinas. Na ocasião foi

possível  verificar  o  conteúdo  disponível  nas  sessões:  reportagem,  entrevista,  giro,  pesquisas,

noVcias, agenda e estratégia. O Presidente e Conselheiro André von Zuben comentou que o portal

é importante para superar uma lacuna que exis6a na divulgação do nosso ecossistema de CT&I. O

Conselheiro Azarite comentou sobre o portal de indicadores da região metropolitana de Campinas

em elaboração pela FFCi e da necessidade de integração. O Secretário e Conselheiro Carlos Passos

informou que já foram iniciadas conversas entre os dois responsáveis pelos portais para que as

informações possam ser compar6lhadas, principalmente no que se refere à divulgação de noVcias,

foco do portal de Campinas, e de como interagir com as ins6tuições de PD&I da cidade. O site

pode ser acessado em hNp://portalcampinasinovadora.com.br/. 

5) Elaboração da matriz SWOT para o Planejamento Estratégico de Campinas Cidade Inteligente

(PECCI).

O Secretário  Carlos  Passos  reforçou o comunicado enviado a  todos  os  conselheiros  e demais

interessados sobre a elaboração da matriz SWOT, para subsidiar a elaboração do Plano Estratégico

Campinas  Cidade  Inteligente  -  PECCI.   Foi  informado  que  até  o  presente  momento  já  foram

recebidas cerca de 25 colaborações, o que já é suficiente para a consolidação do trabalho, mas

que  seria  importante  que  outras  pessoas  também  colaborassem.  O  formulário  para

preenchimento da matriz pode ser acessado em hNps://goo.gl/forms/rNoXcIGJP2BerG8d2.

6) Apreciação sobre mudanças nas leis de incen6vos fiscais do governo federal

A convite da diretoria do CMCTI o Sr.  Arthur CaNo do Ins6tuto Eldorado fez uma apresentação

sobre os impactos que poderão advir dos ques6onamentos da OMC em relação a 7 programas de

incen6vos  fiscais  ou  de  redução  do  imposto  nas  áreas  de  telecomunicações,  automóveis,

informá6ca, além de ajuda a exportadores em geral, que vigeram ou ainda estão em vigência no

Brasil. O mo6vo alegado pela OMC é que eles oferecem isenções fiscais ou vantagens compe66vas

tendo  como  base  regras  de  uso  de  conteúdo  local  ou  desempenho  em  exportações.  Esses

programas precisarão ser ex6ntos ou alterados para seguirem as regras da OMC. CaNo comentou

sobre a baixa mobilização dos atores envolvidos para discu6r e propor alterna6vas que mi6guem

os impactos de medidas a serem tomadas em decorrência desse ques6onamento. Segundo ele,

tais medidas poderão impactar as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e as

Ins6tuições  CienVficas  e  Tecnológicas  (ICT),  especialmente  as  que  se  u6lizam  da  Lei  de

Informá6ca. Poderá haver uma migração de empresas e ICTs para a Zona Franca de Manaus e

algumas empresas deixarão de inves6r em P&D no país, fragilizando sobremaneira o ecossistema

de CT&I de Campinas e outras regiões do estado de São Paulo, onde se localizam os principais

atores. O Presidente do Conselho comentou sobre um encontro que teve recentemente com o
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Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  do  Estado  de  São  Paulo,  onde  essa  questão  foi

abordada, para que o Secretário pudesse também atuar de forma ar6culada com Campinas para

buscar minimizar os impactos de tais medidas. Após debate com várias sugestões dos presentes

foi  proposto  que  o  CMCTI  faça  uma  manifestação  formal  sobre  a  situação,  para  alertar  as

autoridades sobre os impactos de tais medidas, especialmente para a região de Campinas e o

estado de São Paulo. O Sr. CaNo ficou de fazer a minuta de um documento para discussão entre os

conselheiros.

7) Semana Municipal de CT&I

A conselheira Maria Cecília apresentou o novo site para a organização da Semana Municipal de

CT&I,  que agora passou a também ser  responsivo  e  acessível  para leitores  para pessoas com

deficiência visual. O novo site trouxe mais facilidades para a busca de programação conforme o

6po de público (idade escolar), local, data e período, com uma iden6dade visual desenvolvida

especialmente para a edição deste ano, cujo tema é a “Ciência para Superação de Desigualdades”.

A  Conselheira  também  falou  sobre  a  parceria  com  a  Secretaria  de  Educação,  que  fornecerá

lanches e ônibus para as a6vidades. O site pode ser acessado em semanacet.campinas.sp.gov.br.

8) InovaCampinas 2018

O  conselheiro  Azarite  fez  uma  apresentação  sobre  o  estágio  atual  da  organização  do

InovaCampinas 2018, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro em Campinas. Ele comentou

sobre a parceria da FFCi com uma empresa que irá ocupar o espaço restante do pavilhão do Expo

D. Pedro com a6vidades de entretenimento ligadas à inovação, sob a curadoria da FFCi. Azarite

apresentou o conteúdo que está sendo preparado para cada uma das trilhas do evento e sobre o

apoio que está sendo dado pela mídia,  especialmente pelas redes de televisão. Uma delas irá

gerar conteúdo para divulgação durante o evento, com cobertura ao vivo inclusive. Mais detalhes

do evento podem ser vistos no site do evento hNp://inovacampinas.org.br/.

9) Outros assuntos.

Encerrando a reunião o Presidente do Conselho informou que a próxima reunião do CMCTI, no dia

28 de setembro, será realizada na PUC Campinas.

Em comum acordo entre os presentes ficou decidido que a reunião de outubro não será realizada

devido as a6vidades do evento InovaCampinas que ocorrerão na mesma ocasião. Caso necessário,

poderá ser convocada reunião extraordinária em outra data.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 31 de agosto de 2018.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


