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Ata da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI

Ao vigésimo nono dia  do mês  de março de  dois  mil  e  dezenove realizou-se na Prefeitura  de

Campinas a trigésima quinta 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  discu2r  a  seguinte  pauta:  1)  Boas-vindas  aos  novos

conselheiros; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da úl2ma reunião; 4) Eleição e posse

da nova diretoria; 5) Calendário de reuniões 2019 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

• Fernando Eduardo Monteiro de C. Garnero, representante da PMC

• Sivaldo DonizeD Teodoro, representante da PMC

• Willian Barbanera, representante da PMC

• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)

• Luciano Assis, representante do SOFTEX

• Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP (Vice-Presidente)

• Rangel Arthur, representante da UNICAMP

• Ricardo Fialho Tafas Júnior, representante do CIESP

• Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante do CIESP

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante da FFCi

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi

• Maira Rodrigues Arruda, representante da ACS

Par2ciparam também da reunião as seguintes pessoas: Warley Menezes e Higor da Silva Viegas da

SMDEST/PMC,  Mauro  Massanori  Miyashiro  do  Ins2tuto  Eldorado,  Rita  Sponchiado  e  Celso

Penteado de Barros da CIATEC, Lucas Baldoni da Unicamp, Everson de Aro Capobianco e Eniceli

Rodrigues  Moraes  do  SENAI,  João  Sato  do  Venturus,  Antonio  Carlos  Bordeaux  do  Rego  da

CNI/BXTEC, Adriano Capobianco do DEINFO/PMC e Ronado Finardi Jr. da Fitec.

Assuntos tratados:

1) Boas-vindas aos novos conselheiros

O Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, fez uma saudação inicial a todos os presentes e

cumprimentou os novos conselheiros que haviam sido empossados em cerimônia prévia com a

presença  do  ExcelenPssimo  Senhor  Prefeito  de  Campinas  Jonas  DonizeQe.  Ele  reiterou  a

importância desse conselho e da par2cipação voluntária de todos. O Presidente do conselho fez

um breve relato sobre as principais conquistas recentes do conselho destacando em sua fala os

Planos Estratégicos elaborados no âmbito do CMCTI, os Plano Estratégico de Ciência, Tecnologia e

Inovação - PECTI 2015-2025 e o Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente - PECCI 2019-2029.

O  primeiro  já  com  cerca  de  60%  de  suas  metas  executadas  e  o  segundo  em  fase  final  de

elaboração.
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2) Leitura do expediente

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

comunicação de ausências na reunião dos seguintes conselheiros: Paulo Curado do CPqD e Zuhair

Warwar da ABINFO. Comunicou ainda que a Consulta Pública do PECCI será encerrada no próximo

dia 31 de março.

3) Aprovação da ata da úl2ma reunião

O  Presidente  do  Conselho,  após  comunicação  de  que  a  ata  da  úl2ma  reunião  havia  sido

previamente  distribuída  aos  Conselheiros,  solicitou  manifestação  dos  presentes.  Colocada  em

votação a ata foi aprovada por unanimidade.

4) Eleição e posse da nova diretoria para o 2019-2021

O conselheiro André von Zuben, após informar que a presidência do conselho é exercida a par2r

de  nomeação  do  Prefeito,  como prevê o  seu regimento interno,  apresentou e  submeteu aos

conselheiros  a  indicação dos seguintes  membros para  compor  a  diretoria  do CMCTI:  Newton

Frateschi (Vice-Presidente), Carlos Alberto dos Santos Passos (1º Secretário) e Edvar Pera Júnior

(2º  Secretário).  Os  nomes  subme2dos  foram  aprovados  por  unanimidade  pelos  conselheiros

presentes.

5) Calendário e pautas de reuniões 2019

O Secretário do conselho reapresentou a proposta de calendário de reuniões aprovada na úl2ma

reunião do conselho para que ela pudesse ser reavaliada pelos novos membros. O calendário foi

confirmado sem alterações nas datas programadas.

6) Outros assuntos

O presidente do conselho fez algumas considerações sobre os principais eventos apoiados pelo

CMCTI, dentre eles estão a Semana Municipal de CT&I (SMCTI) organizado pela SMDEST/PMC e o

InovaCampinas organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, ambos em parceria com os

atores relevantes do ecossistema de CT&I de Campinas e região. Comentou ainda sobre a temas

que são abordados como pauta permanente do conselho: o NanoPolo Campinas, o APL de TIC, o

Programa Hub de Startups de Campinas e sobre um novo tema discu2do na úl2ma reunião de

2018 que é o de Formação de Talentos em TIC para atender a demanda crescente por esse 2po de

profissional em Campinas. Reafirmou a importância desses temas como forma de promover a

interação e explorar a sinergia de atores do ecossistema de CT&I.

Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos e reiterou a

importância do conselho e da contribuição de seus membros e demais par2cipantes.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 29 de março de 2019.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


