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Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove realizou-se na PUC Campinas a 
quadragésima 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 e apresentação do anfitrião; 2) Leitura do 
expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4} Circuito de Tecnologia e Inovação de 
Campinas e Região; 5) Informes sobre o InovaCampinas 2019; 6) Informes sobre a Semana 
Municipal de CT&I e 7) Outros Assuntos. 
 
A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 

 André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho 
 Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
 Maria Cecilia Pires de Campos, representante da PMC 
 Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC 
 Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante do CIESP 
 Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 
 Roberto Panepucci, representante do CTI  
 Edvaldo Paro, representante do CPqD 
 José Eduardo Azarite, representante da FFCi 
 Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
 Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas 
 Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP 
 Zuhair Warwar, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Ana Paula Lima da OCA Urbana, André Rolim, 
Prefeitura MDCC Antônio Carlos Bordeaux do Rego da CNI/BXTEC, Eros Vizel da PMC, Fabio Pagani 
do IVP, Filipe Coelho da USF, Francisco Gomes da PUC-Campinas Gerado Caixeta da USF, Rogério 
Moreira do SIDI; Rogério Winter do Exército Brasileiro, Ronaldo Finardi Jr. da Fitec, Valéria Reis da 
Unicamp, Vicente Sablon da USF. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Boas-vindas e apresentação do anfitrião; 
O Presidente do conselho abriu a reunião e deu as boas-vindas aos presentes. Na sequência 
convidou o conselheiro Sérgio Roberto Pereira representante da PUC-Campinas para secretariar a 
reunião e passou a palavra ao Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC-Campinas, 
Prof. Dr. Rogério Eduardo Rodrigues Bazi, para apresentar a instituição e suas atividades. Comentou 
sobre a inauguração de seu espaço de coworking, o Laboratório de Fabricação Digital. Os 
participantes deste Conselho deverão ser convidados para esta inauguração. Na sequencia o Prof. 
Nicolas Spogis, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/PUC-Campinas apresentou a 
programação que a PUC Campinas preparou para o Campinas Innovation Festival, que buscou levar 
os movimentos do mercado para dentro da universidade, com o nome de PUC Experience, que será 
realizado de 23 a 25 de outubro, com 18 cursos gratuitos e diversas palestras, e que está contando 
com apoio de 31 empresas. 
 
2) Leitura do expediente 
O secretário da reunião fez a leitura do expediente informando que recebeu a comunicação de 
ausência na reunião dos conselheiros Carlos Passos da PMC e Edvar Pera Jr. do Softex-Campinas. 
Informou ainda que no dia 30 de setembro às 10h no Royal Palm Hall o Prefeito de Campinas Jonas 
Donizette irá realizar um encontro para compartilhar com os presentes o reconhecimento de 



Prefeitura Municipal de Campinas – PMC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo – SMDEST 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 
Campinas como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil em 2019, segundo a quinta edição 
do Ranking Connected Smart Cities. 
 
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) Informes sobre o InovaCampinas 2019 
O conselheiro Newton Frateschi pediu uma inversão de pauta e na sequência apresentou a 
programação de palestras confirmadas até o momento para o InovaCampinas Trade Show nos dias 
30 e 31 de outubro e a programação cadastrada no Campinas Innovation Festival que ocorrerá no 
Expo D. Pedro Campinas. O lançamento para a imprensa está previsto para dia 14 de outubro. O 
Presidente do Conselho lembrou que este é o evento mais importante em CT&I da cidade de 
Campinas, com grande diversidade de atividades. 
 
5) Circuito de Tecnologia e Inovação de Campinas e Região 
O Sr. Eros Vizel do Departamento de Turismo da SMEDST/PMC apresentou a primeira versão do 
livreto de divulgação do Circuito de Tecnologia e Inovação de Campinas e Região para a apreciação 
dos conselheiros. Reiterou que o Departamento de Turismo está à disposição para novas adesões 
de outras ICTs e empresas, informou que o próximo passo será construir uma programação de 
visitação e se colocou à disposição para qualquer esclarecimento. 
 
6) Informes sobre a Semana Municipal de CT&I  
A conselheira Maria Cecilia Pires de Campos relatou que as inscrições da Semana Municipal de CT&I 
se encerrarão no dia 29 de setembro e que a programação está sendo cumprida conforme o 
planejamento. 
 
7) Outros Assuntos. 
Ana Paula Lima e Henrique Sá Earp apresentaram a agenda InovaSer, com 15 programas para o 
Campinas Innovation Festival e solicitaram apoio institucional das instituições presentes, bem como 
ajuda para buscar outros tipos de apoios de empresas. 
 
Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e informou que a 
próxima reunião ordinária será realizada na sede da IMA no dia 29 de novembro de 2019. 
 
Eu, Sérgio Roberto Pereira, membro do conselho e convidado a secretariar a reunião, redigi a 
presente ata. 
 
Campinas, 29 de setembro de 2019. 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Sérgio Roberto Pereira  
Conselheiro 

 
 


