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Ata da 33ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito realizou-se na IMA a trigésima terceira 
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 
discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação do anfitrião; 2) Leitura do 
expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) Resultados do InovaCampinas 2018; 5) 
Resultados da Semana Muncipal de CT&I 2018; 6) atualização sobre o PECCI 2018-2028; 7) Balanço 
das atividades de 2018 e planejamento para 2019 e 8) 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 
•  Rita Sponchiado, representante da CIATEC 
•  Alberto Paradisi, representante do CPqD 
•  José Eduardo Azarite, representante da FFCi (Vice-Presidente) 
•  Lilian Anefalos, representante do IAC 
•  Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
•  Luciano Assis, representante do SOFTEX 
•  Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP 
 

Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Warley Menezes e Sivaldo Teodoro da 
SMDEST/PMC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Patricia Mariuzzo e Valéria Reis 
da Unicamp, José Ribamar Carvalho da IMA, Fábio Pagani da Sanasa, Celso Barbosa da FIESP/CIESP, 
João Sato do Venturus e Antonio Carlos da Silva do ETEC Bento Quirino. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Boas vindas e apresentação da IMA 
Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Sr. André von Zuben, o Sr. Márcio Fernando 
Corrêa Ricardo, conselheiro e Diretor da Informática de Municípios Associados S/A - IMA fez uma 
apresentação sobre a instituição.  A IMA é uma empresa de economia mista que tem como principal 
acionista a Prefeitura de Campinas. A IMA presta serviços nas áreas de TIC e é responsável pelo 
desenvolvimento, manutenção e evolução de todos os sistemas que atendem à Prefeitura. O 
conselheiro apresentou os principais serviços ofertados e os resultados obtidos recentemente pela 
IMA. O Presidente do Conselho André von Zuben parabenizou o palestrante pela apresentação e 
pelos resultados da IMA por ele apresentado, reiterando a importância do papel da IMA para 
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: Eduardo Gurgel (CIESP 
Campinas), Cláudio Romanelli e Silvio Spinella (CTI), Rui Albuquerque (CNPEM) e Luis Madi (ITAL). 
Informou que foram solicitadas as seguintes alterações de representantes no conselho: SINTPq – 
Titular: Márcio Martins da Silva e CNPEM – Suplente: Patricia Magalhães de Toledo. Por último, 
informou que o Instituto Eldorado manifestou o interesse em sediar a próxima reunião do conselho 
no início de 2019. 
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3) Aprovação da ata da última 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) Resultados do InovaCampinas 2018 
O conselheiro Newton Frateschi apresentou um balanço do evento InovaCampinas realizado em 
outubro de 2018. O evento, que contou com 21 parceiros e 24 apoiadores, foi realizado em dois 
dias, com cerca de sete mil pessoas inscritas, cujo número final de participantes ainda está em fase 
de apuração. Foram realizadas 13 conferências, iniciadas mais de 200 negociações entre 
universidades e empresas e mais de 1500 reuniões de negócios. A área de exposição teve mais de 
100 expositores e as apresentações foram realizadas em 3 auditórios simultâneos e em alguns dos 
estandes. A programação foi bem variada com temas ligados à inovação, empreendedorismo e 
tecnologia, agrupados em quatro trilhas: TI, Empreendedorismo, Inovação e Agro. O perfil do 
público teve a seguinte composição: Estudante – 15,47%, Cientista/Pesquisador/Acadêmico – 
14,54%, Desenvolvedor/Programador – 5,80%, Empresário – 22,51%, Executivo (pequena/média 
empresa) – 25,12%, Executivo (grande empresa) – 11,03% e Gestor Público – 5,53%. Newton 
Frateschi destacou que a ausência de protagonismo de atores individualmente reforçou o 
sentimento de pertencimento de todos. Atores de Campinas e região e mesmo de outras localidades, 
como o InovaBRA de São Paulo, aproveitaram o evento para realizar vários negócios, contribuindo 
para fortalecer a imagem de Campinas e região. Vários canais de comunicação de massa estiveram 
presentes no evento, gerando inclusive conteúdo a partir de local do evento, com repercussão na 
mídia impressa, falada e televisionada. Segundo ele, o InovaCampinas atingiu em 2018 um patamar 
de maturidade que requer um maior nível de profissionalização dos organizadores. O Presidente do 
Conselho, André von Zuben, reforçando a fala do conselheiro, comentou que o evento, mesmo 
sendo organizado com grande participação de voluntários, teve grande sucesso e atingiu um 
patamar que permite alçar um voo mais alto para 2019. Segundo ele a profissionalização é 
fundamental para garantir a qualidade das próximas edições. André comentou também a 
importância de se buscar a maior participação de instituições de ensino superior, visando estimular 
a formação de mão de obra pelas escolas e o espírito empreendedor dos alunos. O Sr. Fábio Pagani 
comentou que o evento oportunizou que três novas empresas fossem habilitadas para receber 
investimentos do IVP - Inova Ventures Participações. O Secretário do Conselho, Carlos Passos, 
lembrou que o InovaCampinas foi pensado pela FFCi em seu início para ser um programa anual com 
vários eventos preparatórios e um grande evento para apresentação de resultados no final do ano, 
e que seria interessante retomar esse caminho. O conselheiro Azarite destacou que a dimensão 
alcançada pelo evento acrescenta valor para todo o ecossistema de CT&I de Campinas e Região e 
que o envolvimento dos atores do ecossistema é fundamental para o sucesso do evento. Frateschi 
comentou ainda que o fato de as inscrições serem gratuitas contribuiu para que os participantes 
fizessem a reserva antecipada de lugares nas conferências mas que isso não se confirmou em 
presença nas salas. Foi comentado que se houvesse algum tipo de pagamento, mesmo que 
reembolsado, faria com que as inscrições fossem “mais conscientes”. A 
FFCi irá organizar uma reunião entre os parceiros do evento para discussão sobre os resultados de 
2018 e planejar a próxima edição. 
 
5) Resultados da Semana Muncipal de CT&I 2018 
Devido ao adiantado da hora a apresentação dos resultados da Semana Muncipal de CT&I 2018 foi 
reprogramada para a próxima reunião. 
 
6) Atualização sobre o PECCI 2018-2028 
O Secretário do Conselho e Coordenador do Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente - PECCI 
2018-2028, Sr. Carlos Passos, informou que o plano foi concluído e que agora ele será submetido a 
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uma etapa de consulta interna na Prefeitura de Campinas e CMCTI no período de 03/12/2018 a 
15/01/2019. Após esse período uma nova versão será editada contendo as contribuições recebidas, 
a qual será submetida a uma Consulta Pública no período de 04/02 a 20/04/2019. O PECCI aborda 
os seguintes itens: Conceitos de cidade inteligente e a jornada de transformação; Análise dos 
ambientes interno e externo; Diagnóstico da situação atual; Plataforma tecnológica; Governança e 
gestão do PECÓI; Políticas industriais e financiamento a projetos e Casos de uso e desafios para 
cidades inteligentes. O presidente do conselho, Sr. André von Zuben, reiterou a importância do 
plano para Campinas e reforçou que a contribuição de todos nessa consulta é fundamental para o 
aperfeiçoamento do documento. O Sr. Carlos Passos lembrou que, mesmo antes da aprovação final 
do plano, itens que já são consenso estão sendo praticados. Como é o caso do Living Lab e do uso 
de plataformas abertas. O Secretário irá distribuir a versão eletrônica do documento a partir da 
próxima segunda-feira. 
 
7) Balanço das atividades de 2018 e planejamento para 2019 
Devido ao adiantado da hora a apresentação do balanço das atividades do conselho em 2018 foi 
reprogramada para a próxima reunião. Para 2019 foi decidido que as reuniões serão mantidas 
mensalmente, com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro, sempre que possível nas 
últimas sextas-feiras de cada mês, mantendo-se a rotatividade dos locais. A primeira reunião do 
CMCTI de 2019 foi confirmada para ser sediada no Instituto Eldorado. A agenda de reuniões pra 
2019 será apreciada nessa reunião. Foi reiterado pelo Secretário Carlos Passos que os membros do 
conselho podem propor temas de interesse para serem pautados nas reuniões. O Sr. Celso Barbosa 
propôs que se convidem palestrantes para apresentar temas de interesse do conselho. O Presidente, 
concordando com a proposta, lembrou que em algumas reuniões já houve a presença de 
palestrantes convidados. Alguns dos eventos que deverão ser objeto de discussão no conselho são 
a 7ª Semana Municipal e 16ª Semana Nacional de C&T a ere realizadas de 21 a 27 de outubro de 
2019, cujo tema em 2019 será a “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento 
Sustentável” e o InovaCampinas 2018 em data a ser definida pelos organizadores. 

 
8) Outros Assuntos 
 
O Presidente do conselho externou a preocupação de que há um déficit de mão de obra qualificada 
na região de Campinas, especialmente aquelas ligadas à alta tecnologia. Após debate entre os 
conselheiros que compartilham da mesma preocupação, ficou estabelecido que o Secretário do 
Conselho irá organizar um grupo de debate sobre o assunto para propor possíveis 
encaminhamentos para a solução do problema. Uma primeira reunião será organizada na segunda 
quinzena de janeiro. Os representantes das universidades Mackenzie e PUC Campinas se 
prontificaram a participar. Outros atores também serão convidados. 
 
Encerrando a reunião o Presidente do Conselho agradeceu pela presença e pela contribuição de 
todos às atividades do conselho em 2018, desejou boas festas e o reencontro dos conselheiros na 
reunião do dia 22/02/2019 no Instituto Eldorado. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 
 
Campinas, 30 de novembro de 2018. 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


