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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - CMCTI 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e quatorze realizou-se na sede da 

CIATEC em Campinas/SP, a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CMCTI), iniciando-se às 15:00 horas, quando constatado o quórum 

regulamentar, conforme Regimento Interno, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) 

Aprovação da ata da segunda reunião ordinária; 2) Organização da SNMCT 2014; 3) Plano 

Diretor de CT&I de Campinas; 4) Site do CMCTI; 5) Proposta para criação do calendário 

municipal de eventos de CT&I; 6) Plano de desenvolvimento do Parque Tecnológico da CIATEC 

e 7) Proposta de projetos para revitalização do centro de Campinas. A reunião contou com a 

presença dos seguintes conselheiros: 

− Samuel Ribeiro Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho. 

− Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e 

Primeiro Secretário. 

− Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário. 

− Andre Luis Bordignon, representante do Comitê Democratização da Informática. 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Domenico Feliciello, representante da Fundação Fórum Campinas. 

− Eduardo Frare, representante do CNPEM. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Gabriel Constantino Blain, representante do IAC. 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

− Kleber Teraoka, representante da Associação Campinas Startup. 

− Luiz Carlos Moura Miranda, representante da CIATEC. 

− Márcio Ricardo, representante da IMA. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− Paulo Roberto Cabestré, representante do CPqD. 

− Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 

 

Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Almeida - 

Assessora do Vereador, Sra. Rita Sponchiado/CIATEC e Sr. Sergio Paulo Dias/CIATEC. 

Justificaram previamente as ausências por meio de mensagem eletrônica as entidades: ITAL e 

PUC Campinas. 

 

Assuntos tratados: 

 

1) Aprovação da ata da segunda reunião ordinária 

O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 

conselheiros, perguntou se havia algum comentário ou proposta de alteração sobre o 

conteúdo da mesma. Não havendo manifestações a ata foi colocada em votação, tendo sido 

aprovada com uma abstenção. 

 

2) Organização da SNMCT 2014 

O Conselheiro Edvar Pera, membro do comitê organizador da SMNCT, apresentou um balanço 

sobre a situação atual da organização do evento, informando que foram empreendidas as 

seguintes ações: i) Definição do layout da exposição e as áreas que caberão a cada um dos 

participantes e ii) Foi disponibilizado o site: http://www.semanact.mc.unicamp.br/. Após 
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demonstração do site foi solicitado que as instituições participantes encaminhem seus 

respectivos logos e material para divulgação de suas atividades a serem realizadas no evento. 

Foi sugerido pelos presentes que cada instituição insira um banner da semana em seus 

respectivos sites. O Conselheiro Spinella propôs a adoção de técnicas de acessibilidade no site 

e se prontificou a contribuir para isso. Luciana esclareceu que o site do evento tem poucos 

recursos de programação o que dificulta a operacionalização de algumas funções e destacou 

que a IMA está trabalhando para disponibilizar, para o evento de 2015, um site mais completo 

e com várias funcionalidades. O Conselheiro André Bourdignon solicitou a inclusão da 

programação do XII Encontro da Cidadania organizado pela CDI no site da SMNCTI. O 

Conselheiro Edvar informou ainda que estão sendo organizadas as seguintes atividades: i) 

Stands no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp com a participação das seguintes 

instituições: CNPEM; Labjor; IAC; CTI; CEPID; IMA; Clickideia; Ci&T e Movile; ii) Expo Ciatec – 

Mostra de incubadas da Ciatec; iii) Visitas de alunos ao CPqD; CNPEM e CTI, e iv) Eventos 

culturais e apresentações: IMA 

 

3) Plano Diretor de CT&I de Campinas 

A Conselheira Mariana Savedra fez um novo relato, a exemplo do ocorrido na reunião anterior, 

sobre a situação atual da redação do Plano Diretor de CT&I de Campinas. Ela comentou sobre 

os documentos encaminhados recentemente e informou que os textos restantes, que estão 

sob a sua responsabilidade, serão finalizados em até duas semanas. Foi proposto pelo 

Presidente do Conselho a criação de um grupo de redação do Plano Diretor a ser constituído 

por membros do conselho. A proposta foi aceita e foram designados, após consulta, os 

conselheiros: Mariana Savedra, Carlos Passos e Luciano Assis. O prazo previsto para elaboração 

do plano é até o final de novembro de 2014. 

 

4) Site do CMCTI 

O site do CMCTI está sendo elaborado pela IMA com a participação dos técnicos da SMDEST. A 

versão preliminar está em fase de final de construção e deverá ser disponibilizada até meados 

de outubro de 2014. Após debate do assunto entre os presentes decidiu-se que o site deve ser 

restrito à atuação do conselho para dar transparência à sua atuação. O site deverá 

disponibilizar as atas de reunião, relação dos membros, calendário de reuniões, regimento 

interno e outros tópicos afeitos à sua atuação. Foi discutida também a possibilidade de criação 

de um Portal de CT&I contendo informações de caráter geral sobre o tema. Esta proposta será 

discutida oportunamente pelos conselheiros. 

 

5) Proposta para criação do calendário municipal de eventos de CT&I 

O Primeiro Secretário apresentou para debate uma proposta para organização do calendário 

municipal de eventos de CT&I. Foram discutidos diferentes formatos para o calendário e foi 

consensado que em um primeiro momento será adotada uma solução que seja simples de ser 

implementada. O site deverá ficar hospedado no mesmo local onde será inserido o site do 

CMCTI e a inclusão de eventos será moderada por técnicos da SMDEST/PMC. O Conselheiro 

Spinella sugeriu a adoção de um formulário para a submissão de eventos de forma automática 

pelo site. O Primeiro Secretário esclareceu que a submissão de eventos, conforme 

apresentado no documento de proposta, contempla além do formulário de submissão de 

eventos, um outro para o cadastramento prévio das instituições interessadas na divulgação de 

seus respectivos eventos. O Primeiro Secretário ficou encarregado de distribuir aos demais 

conselheiros o documento de proposta para colher contribuições e subsídios para a criação do 

calendário.  
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6) Plano de desenvolvimento do Parque Tecnológico da CIATEC 

O Presidente do Conselho informou sobre as tratativas que estão sendo empreendidas pela 

SMDEST para a revisão do plano existente para o desenvolvimento do Parque Tecnológico da 

CIATEC no Polo II de Alta Tecnologia. Ele apresentou, a título de informação, um slide 

contendo o traçado de um novo viário a ser implantando no Polo II e outros slides contendo 

dois estudos urbanísticos elaborados em 2005 e 2008 que preveem o uso compartilhado da 

área do Polo II entre o setor tecnológico e outros usos (residencial, comércio, serviço, mistos 

etc.). O assunto foi recebido com entusiasmo pelos presentes, muitos dos quais têm 

participado ativamente em discussões pela viabilização de projetos de implantação de 

ecossistemas tecnológicos na cidade, que permitam consolidar a vocação de Campinas como a 

cidade do conhecimento e da inovação. O Conselheiro Bourdignon propôs que a diretoria do 

CMCTI programe algumas palestras que possibilitem um melhor entendimento sobre as 

vantagens e desvantagens na implantação de polos de tecnologia. Foi esclarecido para os 

presentes que o CMCTI não tem caráter deliberativo sobre este tipo de iniciativa, cabendo ao 

mesmo apenas manifestações formais de apoio, caso o conjunto de conselheiros julgue 

pertinente. O Presidente do Conselho se prontificou a convidar pessoas que possam trazer 

mais detalhes sobre o Polo II e iniciativas semelhantes e exitosas que existam em outros locais. 

 

7) Proposta de projetos para revitalização do centro de Campinas 

Devido o adiantado da hora o vereador André von Zuben fez uma rápida introdução sobre o 

assunto que deverá ser discutido em detalhes na próxima reunião do conselho a ser realizada 

no mês de outubro de 2014. 

 

viii) Outros assuntos 

 

O Conselheiro André Bourdignon do Comitê Democratização da Informática manifestou-se 

sobre a necessidade de discutir no âmbito do CMCTI se “C&T se restringe a apenas empresas, 

universidades e governos ou vemos a evolução da tecnologia em experiências da sociedade 

civil organizada?”. Foi esclarecido pela mesa diretora que a própria composição do conselho e 

o formato das reuniões propiciam o aproveitamento das experiências da sociedade civil 

organizada. No entanto, devido ao avançado da hora a discussão não pode ser aprofundada e 

o assunto será retomado na próxima reunião ou quando oportuno. 

 

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  

 

Campinas, 26 de setembro de 2014. 

 

Assinam a presente ata: 

 

 

Samuel Ribeiro Rosillho 

Presidente do Conselho 

 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário 

 

 

 

 


