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Ata da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezenove realizou-se no Instituto Venturus de 
Campinas a trigésima sexta 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 a seguinte pauta: 1) Boas-vindas aos novos conselheiros; 
2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) Aprovação do Plano Estratégico 
Campinas Cidade Inteligente; 5) Informes sobre o Programa Campinas Empreendedora; 6) Informes 
sobre o APL de TIC 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 
• Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC 
• Patricia Magalhães de Toledo, representante do CNPEM 
• Paulo José Pereira Curado, 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 
• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 
• Luciano Assis, representante do SOFTEX 
• 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 
• Maira Rodrigues Arruda, representante da ACS 
• José Paulo Porsani, representante do SINTPq 
• Zuhair Warwar, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Daniella Farias Scarassatti da SMDEST/PMC, 
João Sato do Venturus, Antônio Carlos Bordeaux do Rego da CNI/BXTEC, Juliana Spessatto de França, 
Maria Fernanda Buarraj da SME/PMC, Antônio Carlos da Silva da ETEC Bento Quirino, Giulliano 
Álvaro Andrade Pinheiro e Ronaldo Finardi 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 
reiterou a importância desse conselho e da participação voluntária de todos. Na sequência o Sr. 
João Sato Superintendente do Venturus fez uma apresentação das principais atividades em curso 
na instituição. O Venturus foi criado em 1995, tem hoje cerca de 320 colaboradores e 50 clientes. É 
um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, que desenvolve softwares e 
sistemas para as áreas de Telecom, TI e Automação, atuando como um elo entre a indústria e o 
mundo acadêmico, transformando conhecimento em tecnologia para os negócios de seus clientes, 
com destaque para Engenharia e Desenvolvimento, IOT, User Experience e Manufatura 4.0. O 
Venturus possui, também, credenciamento junto ao CATI (Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação) do Ministério da Ciência e Tecnologia para desenvolver, no Brasil, projetos que podem 
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ser beneficiados pelas leis de incentivo do governo, como a Lei de Informática, Lei do Bem e fundos 
setoriais como, FUNTEL, FUNTEC e outros. O Venturus atua ainda na capacitação de profissionais e 
de estudantes em tecnologias de ponta em cursos na empresa e em parceria com a Unicamp. Ao 
final da apresentação o Presidente do Conselho agradeceu parabenizou o palestrante pelas 
atividades da instituição. 
 
2) Leitura do expediente 
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu a 
comunicação de ausências na reunião do conselheiro Newton Frateschi da Unicamp. 
 
3) Aprovação da ata da última reunião 
O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata da última reunião havia sido previamente 
distribuída aos Conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi 
aprovada por unanimidade. 
 
4) Aprovação do Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente 
O Presidente do Conselho André von Zuben esclareceu aos novos conselheiros que o Plano 
Estratégico Campinas Cidade Inteligente – PECCI 2019-2029 está em elaboração sob o patrocínio do 
CMCTI desde o final de 2017 e que a sua elaboração foi conduzida por uma equipe designada pelo 
conselho. Esclareceu que o plano foi amplamente discutido em diversos fóruns e que, na sua fase 
final, foi disponibilizado em consulta pública por dois meses, tendo recebido várias contribuições. 
Informou ainda que todas as contribuições recebidas foram analisadas e que aquelas cujo conteúdo 
era muito detalhado serão reavaliadas por ocasião da elaboração dos planos de ação. O Conselheiro 
Carlos Passos, que coordenou a elaboração do PECCI, fez uma breve apresentação destacando os 
principais pontos do plano e das próximas atividades a serem desenvolvidas na sequência dos 
trabalhos. Na sequência houve diversas manifestações dos conselheiros abordando aspectos 
relativos aos futuros desdobramentos, custos e prazos de implantação, implicações e necessidades 
da área rural do município e envolvimento de outros atores na implementação do plano. Após 
esclarecimentos e debates o Presidente do Conselho submeteu o plano a aprovação dos 
conselheiros. O PECCI 2019-2029 foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Presidente 
agradeceu e parabenizou a equipe que coordenou a elaboração do plano. 
 
5) Informes sobre o Programa Campinas Empreendedora e Formação de Talentos 
O conselheiro André von Zuben informou que foram iniciadas as tratativas com os representantes 
das Instituições de Ensino Superior sobre empreendedorismo e formação de recursos humanos em 
TIC e que houve boa receptividade por parte de todos. Em relação à Formação de Talentos informou 
que está sendo organizada uma reunião com as empresas de tecnologia da região para discutir 
como fazer o mapeamento da demanda por profissionais do setor de TIC. Em relação ao Programa 
Campinas Empreendedora em parceria com o Sebrae informou que o programa já foi lançado 
oficialmente em solenidade na Prefeitura e que já está sendo implementado. O conselheiro Jorge 
Silva sugeriu a concessão de bolsas como forma de despertar o interesse pelos cursos de formação. 
O Presidente do Conselho comentou sobre o edital do CNPq sobre Ciência na Escola que poderá 
servir para estimular os jovens quanto ao empreendedorismo e a seguirem carreira na área de 
tecnologia. O Conselheiro Tiago Aguirre comentou sobre a importância de incentivar a criação de 
empresas de tecnologia em toda a cidade, pois há uma concentração maior de empresas na região 
da Rodovia D. Pedro I. O Sr. Antônio Carlos comentou sobre a importância da oferta de estágios aos 
alunos das escolas técnicas por parte das empresas de tecnologia da região. O conselheiro André 
von Zuben comentou que na nova LUOS prevê a ampliação das áreas de uso misto na cidade. A 
conselheira Lilian Anefalos, acompanhada pela conselheira Patricia Toledo, comentou sobre a 
importância da mobilidade para uma maior inserção de profissionais de lugares mais distantes em 
todas as ações em curso na cidade. O conselheiro Sivaldo propôs a criação de um grupo do 
workplace do facebook institucional interno da PMC (campinas.facebook.com). Segundo ele, é uma 
ferramenta de comunicação interna que pode ser útil para a implementação do PECCI. 
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6) Informes sobre o APL de TIC 
O conselheiro Luciano de Assis comentou sobre a iniciativa do Softex de buscar aprovação formal 
do APL de TIC de Campinas, por meio de um projeto a ser submetido ao governo estadual. Ele 
informou que essa iniciativa foi aprovada pelo conselho do Softex Nacional, ao qual o núcleo local 
é subordinado. Com essa inciativa é possível buscar recursos públicos para apoiar iniciativas de 
fortalecimento do setor, como por exemplo a formação de mão de obra. O conselheiro Edvar 
lembrou que o APL de TIC de Campinas já uma realidade, mas que até o momento não houve 
nenhuma iniciativa para que ele fosse formalmente constituído. 
 
6) Outros assuntos 
A conselheira Patrícia Toledo comentou sobre o evento Ciência Aberta que será realizado no CNPEM 
no dia 29 de junho. Esse evento possibilitará que a população possa visitar e conhecer as principais 
atividades do centro. O evento conta com a participação de cerca de 300 voluntários na sua 
organização e deverá alcançar um público de mais de cinco mil pessoas. O Presidente do Conselho 
comentou que seria importante que outras instituições tivessem iniciativas semelhantes, a exemplo 
do que também é feito pela Unicamp e pela PUC Campinas. 
 
O conselheiro Edvar Pera Júnior comentou sobre a realização de meetups no âmbito do programa 
TechD, uma iniciativa nacional de inovação aberta com realização do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e execução da Softex. Ele informou que será aberta 
uma chamada pública para que startups ou pesquisadores proponham projetos que apresentem 
soluções às demandas das empresas âncoras. No dia 2 de maio de 2019 vão acontecer dois 
encontros para tirar dúvidas sobre o edital, na WeMe e no Instituto Eldorado. 
 
O conselheiro André comentou sobre o programa de mulheres/meninas da tecnologia, que está 
sendo planejado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Algumas pessoas se manifestaram 
favoravelmente sobre o assunto. O conselheiro Paulo Curado, do CPqD, comentou sobre o projeto 
Girls in ICT e se colocou à disposição para expor como funciona em outra oportunidade. 
 
O Secretário do Conselho Carlos Passos informou a situação atual do Nanopolo Campinas Brasil, 
comentando sobre os eventos que foram realizados em abril no CTI e na Unicamp. Informou ainda 
que está sendo programado um evento para discussão das atividades do Nanopolo com empresas 
da região. 
 
Ao final da reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e reiterou a 
importância do conselho e da contribuição de seus membros e demais participantes. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 
 
Campinas, 26 de abril de 2019. 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


