
Ata da 48ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – CMCTI

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se por meio de 

videoconferência a quadragésima oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de 

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

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

Saudação de boas-vindas; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 

4) Planejamento das ações do conselho em 2021; 5) Calendário de reuniões em 2021; 6) 

Apresentação da nova gestão da SMDEST; 7) Outros Assuntos

A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros:

• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e segundo secretário

• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC

• Maria Cecília Pires de Campos, representante da PMC

• Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC

• Ricardo Fialho Tafas Junior, da CIESP

• Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante da CIESP

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI

• Roberto Panepucci, representante do CTI

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante da FFCi

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas

• José Paulo Porsani, representante do SINTPq

• Márcio Martins da Silva, representante do SINTPq

• Luciano Assis, representante do SOFTEX

• Newton Frateschi, representante da UNICAMP

• Rangel Arthur, representante da UNICAMP

• Zuhair Warwar, representante da ABINFO

Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Adriana Flosi (Secretária de 

Desenvolvimento Econômico), Adriano Aguiar, Alexandre Bueno (Graffe), Antonio Bertelli, 

Carlos A. Passos (Softex), Cássio Hervella, Celso Barros (IMA), Eduardo José Pereira 

Coelho (IMA), Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI Zerbini, Gerado Caixeta (USF), Lívia 

Bernardes (Sebrae), Mauro Miyashiro (Instituto Eldorado), Vereador Paulo Gaspar, Renata 

dos Anjos (SiDi), Rita Sponchiado, Ronaldo Finardi Jr. (Fitec), Sergio Mundin, Swift Yagushi

e Telmo Lustosa (Unicamp).

Assuntos tratados

1) Saudação de boas-vindas

O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar Pera Junior, cumprimentando a todos, fez uma 

saudação de abertura e convidou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana 

Flosi, a fazer sua saudação para a reunião, pois será a próxima presidente do conselho. A 

Secretária Adriana Flosi deu as boas vindas a todos os participantes da reunião, agradeceu 

a presença de todos, disse que está chegando à Prefeitura com planos para tornar 



Campinas uma cidade amigável para os negócios e com foco em empreendedorismo e 

inovação e que o CMCTI é muito importante para a realização desse trabalho em conjunto 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Prefeitura de Campinas. Ela acredita 

que todos temos os mesmos objetivos em relação ao fortalecimento da cidade e que a 

pandemia acelerou os negócios e seu principal foco à frente da pasta será melhorar este 

ambiente para atrair e reter empresas.

2) Leitura do expediente

O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar Pera Junior fez a leitura do expediente e 

anunciou que o CMCTI terá uma nova formação no biênio 2021-2023 e que em breve as 

instituições que fazem parte receberão uma comunicação solicitando suas indicações para 

indicação dos membros para o período. Informou também que na próxima reunião do 

conselho já serão anunciados os novos membros e será realizada a eleição para a nova 

diretoria, que é composta, além de presidente (que é membro nato indicado pelo secretário 

da pasta de Desenvolvimento Econômico), vice-presidente, primeiro e segundo secretários.

3) Aprovação da ata da última reunião

O Segundo Secretário 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 pelos presentes, com exceção de Livia Bernardes,

Eduardo Coelho, Adriana Flosi e Newton Frateschi, por não terem estado presentes na 

última reunião.

4) Planejamento das ações do conselho em 2021

O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar Pera Junior abriu o tema solicitando a todos que

indiquem suas sugestões a respeito de ações para a atuação do conselho no exercício de 

2021-2023. O conselheiro Eduardo Gurgel disse que é necessário entender o papel do 

conselho e o papel do fórum (Fundação Fórum Campinas Inovadora), pois ambos têm 

muitos membros em comum e que não pode haver conflito de ações. O segundo secretário 

Edvar mencionou que acredita que será possível traçar um planejamento e estabelecer os 

papeis e as ações de ambos. O Conselheiro Newton propôs buscar convergências entre as 

ações do conselho e as ações do fórum e o conselheiro Azarite ressaltou a importância de 

ter um conselho municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e que isso deve ser 

devidamente valorizado, concordando em também buscar sinergia de ações. A Secretária 

Adriana assegurou que haverá um sinal importante de sinergia e em breve fará um anúncio 

que comprovará isso.

Foi sugerido que as reuniões permaneçam com apresentações iniciais de alguma instituição

“host”. Edvar acatou a sugestão e solicitou que as instituições se candidatem para essas 

apresentações.

Edvar solicitou a todos que enviem outras sugestões até a data da próxima reunião.

5) Calendário de reuniões em 2021

O Segundo Conselheiro Edvar relembrou a todos que as reuniões ocorrem em todas as 

últimas sextas-feiras do mês, das 15h às 17h, exceto nos meses de dezembro, janeiro e 

julho e que geralmente em outubro as reuniões são substituídas pelos eventos de 

tecnologia realizados na cidade, especialmente o Inova Trade Show. Edvar também 



informou que o calendário com as datas de reuniões do CMCTI será encaminhado por e-

mail, para que todos possam se programar.

6) Apresentação da nova gestão da SMDEST

A Secretária anunciou a participação do Prof. Newton Frateschi na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, como responsável pela área de CT&I e disse que pretende 

incluir a inovação nas agendas da secretaria. O conselheiro Newton agradeceu a confiança 

e disse que pretende se unir à equipe da Prefeitura de Campinas para projetar Campinas no

cenário de CT&I nacional e internacional.

7) Outros Assuntos

Telmo da Unicamp, fez o convite para o curso Smart Cities, que será realizado pela 

Extecamp no mês de junho e que mais informações podem ser acessadas pelo link  https://

www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81g%DC%C2%5E%E3%D4%9A&of=

%F7%12%A1 ou buscando pelo curso no site www.extecamp.unicamp.br

O Segundo Secretário do Conselho informou que a próxima reunião ordinária será realizada

de forma virtual em março de 2021, reforçou que será enviado um e-mail às instituições 

participantes do CMCTI, para que façam indicações dos membros para o exercício 2021-

2023 e que na próxima eleição será realizada a eleição da nova diretoria. Dessa forma, 

caso alguém queira se candidatar, será importante se manifestar na ocasião.

Edvar fez uma menção honrosa ao primeiro secretário Carlos Passos pelo brilhante trabalho

desempenhado ao longo do exercício 2019-2021 e pediu a todos uma salva de palmas, 

ressaltando que registraria em ata a importância do seu desempenho no conselho.

Eu, Edvar Pera Junior, Segundo Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 26 de fevereiro de 2021.

Edvar Pera Junior

Segundo Secretário


