
Ata da 49ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – CMCTI

Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um realizou-se por meio de 
videoconferência a quadragésima nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CMCTI), iniciando-se às 13h30, quando constatado o quórum 
regulamentar, conforme Regimento Interno, para discutir a seguinte pauta: 1) Abertura; 2) 
Leitura do expediente; 3) Apresentação dos novos Membros para o Biênio 2021 a 2023; 4) 
Eleição do Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário; 5) Outros Assuntos

A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros:
• Adriana Flosi , presidente do conselho e representante da PMC
• Eduardo Coelho, representante da PMC
• Márcio Ricardo, representante da PMC
• Maria Cecília Campos, representante da PMC
• Mariana Pfitzner, representante da PMC
• Newton Frateschi, vice-presidente do conselho e representante da PMC
• Rogerio Amarante, representante da PMC
• Fred Sigrist, representando do CPqD
• Paulo Curado, primeiro secretário e representante do CPqD
• Jorge Vicente da Silva, representante do CTI
• Luis Madi, representante do Ital
• Adriano Tosoni da Eira Aguiar, representante do IAC
• Lilian Anefalos, representante do IAC
• Edmar Rezende, representante da PUC Campinas
• Silvia Soares, representante da PUC-Campinas
• José Paulo Porsani, representante do SINTPq
• Edvar Pera Junior, segundo secretário e representante da SOFTEX
• Rangel Arthur, representante da UNICAMP

Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Antonio Carlos (Etec Bento 
Quirino), Antonio Bertelli, Gerado Caixeta (USF), Lívia Bernardes (Sebrae), João Sato 
(Venturus), Mauro Miyashiro (Instituto Eldorado), Paulo Ivo, Renata dos Anjos (SiDi), 
Ronaldo Finardi Jr. (Fitec), Sergio Roberto Pereira, Swift Yagushi e Telmo Lustosa 
(Unicamp).

Assuntos tratados:

1) Abertura
O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar Pera Junior fez uma saudação e convidou a 
presidente do conselho e Secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, a fazer 
sua saudação para a abertura da reunião. A Secretária Adriana Flosi deu as boas vindas a 
todos os participantes da reunião, agradeceu a presença de todos, disse que Campinas vai 
passar por um momento importante de mudanças e que o professor Newton Frateschi, em 
sua nomeação para ocupar o cargo de Secretário Adjunto na pasta, representará uma 
grande mudança na direção da inovação e incentivos fiscais para aqueles que querem 
trabalhar em Campinas. O prof. Coelho a cumprimentou e disse que Adriana merece o 
apoio de todos. O prof. Newton mencionou a importância de colocar CT&I na cidade e que a



principal diferença entre o fórum e o CMCTI é que uma das missões do conselho é chegar 
na sociedade civil e fazer a interlocução com o poder público e com as ICTs.

2) Leitura do expediente
O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar fez a leitura do expediente, informando que 
ninguém justificou ausência na reunião, porém posteriormente os conselheiros Azarite e 
Eloísa Garcia encaminharam suas justificativas por e-mail. Em seguida fez a leitura do 
expediente.

3) Apresentação dos novos Membros para o Biênio 2021 a 2023
O Segundo Secretário do Conselho compartilhou sua tela e apresentou a todos, lendo, um a
um, os nomes dos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Campinas para o exercício 2021-2023:

Membro nato indicado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo, que exercerá a presidência do conselho:
Adriana Maria Garavello Faidiga Flosi

Representantes titulares da Prefeitura de Campinas:
Eduardo José Pereira Coelho
Mariana Savedra Pfitzner
Newton Cesário Frateschi

Representantes suplentes da Prefeitura de Campinas:
Márcio Fernando Corrêa Ricardo
Maria Cecília Pires de Campos
Rogerio Rodrigues Amarante

Representantes do CNPEM:
Titular: Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque
Suplente: Patricia Tavares Magalhães de Toledo

Representantes do CPqD
Titular: Paulo José Pereira Curado
Suplente: Frederico Sigrist Nava

Representantes do IAC
Titular: Lilian Cristina Anefalos
Suplente: Adriano Tosoni da Eira Aguiar

Representantes da PUC-CAMPINAS
Titular: Silvia Cristina de Matos Soares
Suplente: Edmar Roberto Santana de Rezende

Representantes do CTI Renato Archer
Titular: Jorge Vicente Lopes da Silva
Suplente: Ronaldo Luiz Dias Cereda



Representantes do ITAL
Titular: Luis Fernando Ceribelli Madi
Suplente: Eloisa Elena Corrêa Garcia

Representantes do SOFTEX
Titular: Edvar Pera Júnior
Suplente: Luciano de Assis

Representantes da UNICAMP
Titular: Rangel Arthur
Suplente: Vanessa Regina Sensato

Representantes do CIESP Campinas
Titular: Ricardo Fialho Tafas Junior
Suplente: Tiago Ferraz de Arruda Aguirre

Representantes da FFCi
Titular: Antonio Álvaro Duarte de Oliveira
Suplente: Eduardo Gurgel do Amaral

Representantes da CampinasTech
Titular: Omar Ferroni Branquinho
Suplente: José Eduardo Azarite

Representantes do SINTPq
Titular: José Paulo Porsani
Suplente: Márcio Martins da Silva

Edvar informou ainda que a Prefeitura de Campinas está elaborando a portaria de 
nomeação com data retroativa e que assim que for publicada, os membros serão 
informados por e-mail. Também foi informado que será aberta uma chamada para a escolha
de uma organização da sociedade civil, conforme determina a lei.

4) Eleição do Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário;
O conselheiro e vice presidente Newton Frateschi propôs uma composição para a eleição 
da seguinte forma: 
Primeiro secretário: Paulo Curado
Segundo Secretário: Edvar Pera Junior
Vice-presidente: Newton Frateschi
Logo em seguida, o segundo secretário questionou se alguém mais gostaria de se 
candidatar a algum dos cargos e sem que houvesse nenhuma manifestação, a votação foi 
colocada em prática na sequência, com aprovação por unanimidade.
 
Diversos conselheiros se cumprimentaram pela eleição e deram boas vindas aos novos 
membros. Lívia Bernardes, do Sebrae, manifestou o apoio da organização às ações do 
conselho.



5) Outros Assuntos

O conselheiro Porsani, do SinTPq, disse que Campinas está de parabéns por ter um 
sindicato de trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia e fez sugestões de pautas 
para serem apresentadas em futuras reuniões do conselho, como, por exemplo, convidar 
autoridades para debater os investimentos e as políticas de CT&I no cenário brasileiro. O 
conselheiro também anunciou uma campanha de tablets e solicitou doações deste tipo de 
equipamento para 3 instituições sociais que procuraram o sindicato em busca de apoio. 
Solicitou que, para quem puder ajudar, entrar em contato diretamente com o SinTPq.

O conselheiro Edvar mencionou que estamos passando por um momento delicado em 
relação à continuidade da Lei da Informática e que isso envolve a manutenção das grandes 
empresas da área de CT&I. Pediu para quem tiver contato com parlamentares, que possa 
solicitar que assinem apoiando a continuidade da lei. 

A conselheira Cecília retomou o convite para as apresentações ICTs nas reuniões do 
conselho e o conselheiro Newton propôs que as ICTs tragam nas apresentações o que a 
instituição espera e como pode contribuir com o CMCTI. O conselheiro Eduardo Coelho 
propôs que nas reuniões ocorram 2 apresentações de 15 minutos, para que sejam reuniões 
dinâmicas. O conselheiro Paulo Curado propôs que as ICTs tragam em suas apresentações
as novidades e fez um convite para o SiDi se apresentar na próxima reunião. Renata dos 
Anjos, representante do SiDi, aceitou o convite.

A presidente do conselho, Adriana Flosi, ressaltou a importância de projetar Campinas 
como uma cidade conectada e destacou o papel que o CMCTI tem para a realização deste 
objetivo.

O Segundo Secretário do Conselho informou que a próxima reunião ordinária será realizada
de forma virtual às 15h da última sexta feira de maio.

Eu, Edvar Pera Junior, Segundo Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 30 de abril de 2021.

Edvar Pera Junior
Segundo Secretário


