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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - CMCTI 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze realizou-se na sede do CIATEC 

em Campinas/SP, a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CMCTI), iniciando-se às 15:00 horas, quando constatado o quorum regulamentar, 

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

do regimento interno; 2) Eleição dos membros da diretoria do conselho; 3) Contribuições para 

a Semana de C&T. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

− Samuel Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho 

− Milton Mori, representante da UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho 

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

Primeiro Secretário do Conselho 

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

− Andrea Santos de Deus, representante da PMC/SMDEST 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP 

− Fábio Pagani, representante da IMA 

− Fernando Antônio Santos Coelho, representante da UNICAMP 

− Gabriel Constantino Blain, representante do IAC 

− Jovan Guimarães Gadioli dos Santos, representante do CNPEM 

− Luciano Assis, representante do SOFTEX 

− Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL 

− Márcio Martins da Silva, representante do SINTPq 

− Paulo Roberto Cabestré, representante do CPqD 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startup 

 

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

Assessora do Vereador, Sra. Valquíria Garcia - Assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Unicamp e o Sr. Thebano de Almeida Santos - representando o Diretor do CTI Renato Archer. 

 

Assuntos tratados: 

 

i) Manifestações de boas vindas 

 

O Presidente do Conselho saudou a todos os presentes e manifestou o seu agradecimento 

pela presença dos conselheiros, destacando a importância do CMCTI para a cidade de 

Campinas, em particular para a atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Social e de Turismo (SMDEST). Ele propôs que o conselho se reúna uma vez por 

mês, tendo a última sexta-feira de cada mês como dia preferencial e que as reuniões ocorram 

sempre na CIATEC. O conselheiro Carlos Lima, presidente da Companhia de Desenvolvimento 

do Polo de Alta Tecnologia de Campinas (CIATEC), também saudou e deu boas vindas a todos e 

agradeceu ao Presidente do Conselho pela escolha da CIATEC como sede permanente das 

reuniões do CMCTI e se dispôs para contribuir com o que for necessário para o trabalho do 

conselho. O Presidente do Conselho informou que após o cumprimento da pauta prevista para 

reunião iria apresentar as principais diretrizes adotadas na nova lei de incentivos fiscais do 

município de Campinas a ser enviada para a Câmara Municipal no final do mês de julho.  
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ii) Eleição dos membros da diretoria do conselho 

 

O Presidente do Conselho conforme Artigo 6 do Regimento Interno, deu inicio às discussões 

sobre a eleição dos membros da diretoria do conselho, que é composta de 1 (um) Presidente, 

1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Primeiro Secretário e 1 (um) Segundo Secretário, sendo o 

Presidente indicado pelo Prefeito e os demais eleitos dentre os demais membros do CMCTI, 

por meio de votação em reunião. O Presidente do Conselho informou da existência de uma 

chapa pré-inscrita formada pelos seguintes conselheiros Milton Mori – representante da 

InovaCampinas, como Vice-presidente, Carlos Passos – representante da Fundação Fórum 

Campinas, como 1o secretário e Edvar Pera Junior – representante do Núcleo Softex 

Campinas, como 2o secretário. Foi aberta a palavra para manifestações e para a formalização 

de novas chapas. Não havendo novas manifestações, foi submetida à votação a chapa 

existente, tendo sido eleita por unanimidade dos presentes. Os novos membros foram 

empossados imediatamente para que a reunião tivesse continuidade. 

 

iii) Leitura e validação do regimento interno 

 

Foram distribuídas cópias impressas do Regimento Interno do CMCTI. O Presidente do 

Conselho fez algumas considerações iniciais e abriu para discussões dos conselheiros. Após 

discussão inicial, os conselheiros manifestaram a intenção de receber cópia em meio digital 

para leitura e encaminhamento de eventuais sugestões e deliberação na próxima reunião. 

Tendo sido acatada esta proposição o Primeiro Secretário ficou encarregado de distribuir as 

cópias e receber as contribuições, para posterior discussão em reunião. 

 

iv) Contribuições para a Semana de C&T 

 

Após manifestação inicial do Presidente do Conselho houve uma intensa discussão entre os 

presentes que de forma unânime empenharam seu pronto apoio à organização da Semana 

Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT). Esse evento será realizado de 13 a 19 de outubro de 

2014, na mesma ocasião da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia coordenada pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), realizada nacionalmente desde 2004. De 

forma resumida foram recebidas as seguintes contribuições: 

 

A Sra. Valquíria Garcia informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp irá atuar em 

parceria com a PMC na organização da SMCT. A Sra. Valquíria Garcia informou também que 

desde a primeira edição da Semana Nacional de C,T&I, organizada pelo MCTI, tem sido a 

responsável pela organização do evento em Campinas e manifestou o seu interesse pessoal 

em contribuir, com sua experiência, na organização das próximas SMCTs de Campinas. O 

conselheiro Carlos Lima informou que a CIATEC irá organizar, como parte das atividades da 

SMCT em 2014, a ExpoCiatec que contará com a presença das empresas ali instaladas. O 

Vereador Von Zuben destacou a importância de aprimorar o processo de comunicação e 

divulgação do evento. A Sra. Luciana de Almeida propôs a realização de um esforço 

coordenado entre assessorias de comunicação das instituições de ensino e pesquisa de 

Campinas e demais envolvidos na organização da SMCT. O conselheiro Milton Mori ressaltou 

que o evento está próximo e que os prazos estão apertados para a organização e para a 

captação de recursos para a realização do evento. O Presidente do Conselho destacou que a 

PMC irá aproveitar as experiências anteriores para compensar o pouco tempo existente e que 

a PMC irá investir no evento e buscar recursos por meio de patrocínios. O conselheiro Eduardo 

Gurgel mencionou a experiência com a realização de um evento em 2001 que teve a 

participação de cerca de 70 mil estudantes. Houve por parte de vários conselheiros a 

manifestação que os estudantes devem ser o público-alvo preferencial do evento e que 
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divulgação deve ser feita em escolas públicas e privada da região de Campinas. O conselheiro 

Carlos Passos manifestou-se dizendo que o evento deve ser organizado em forma de projeto 

que contemple, dentre outros, o objetivo, público-alvo, atividades a serem desenvolvidas, 

responsabilidades, cronograma, custos etc. O conselheiro Jovan dos Santos propôs que cada 

instituição de ensino e pesquisa participante se organize para apresentar o que tem de melhor 

e organize visitas para os estudantes. O conselheiro Fábio Pagani propôs que sejam 

organizadas apresentações culturais como grupos de teatro para disseminar/mostrar projetos 

e atividades de pesquisa das instituições visitadas. O conselheiro Carlos Lima propôs que seja 

promovida a sinergia entre as instituições para superar as dificuldades do pouco tempo 

disponível e da necessidade de recursos. Lembrou também que é possível explorar sinergias 

com a realização da semana pelo governo estadual. O conselheiro Luis Madi reafirmou que a 

SMCT deve focar no público infantil e que é importante criar um comitê de organização para o 

evento de 2015, para que ele se debruce na questão de “montar um produto” a ser ofertado. 

Falou Também que o ITAL tem procurado despertar nos visitantes, principalmente de escolas, 

no despertar da curiosidade pelo alimento ao invés de focar na visita às instalações do 

instituto. O conselheiro Milton Mori comentou que a Unicamp tem procurado mostrar filmes 

de forma didática como fator de motivação aos visitantes. O conselheiro Fernando Coelho, 

seguido por outros conselheiros, destacou a importância de se mostrar de forma lúdica e 

interativa as atividades de pesquisa e conceitos associados, visando facilitar o entendimento e 

despertar o interesse dos visitantes, sejam estudantes ou seus familiares. Vários conselheiros 

lembraram a existência de locais no Brasil (Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS) e no 

exterior, onde existem instalações disponíveis para visitação. O conselheiro Eduardo Gurgel 

lembrou a necessidade/oportunidade de se criar em Campinas um museu voltado para 

disseminação da ciência e tecnologia. O conselheiro Wilson Campanholi propôs, como “lição 

de casa”, que as instituições identifiquem situações do seu dia-a-dia que possam ser 

apresentadas de forma lúdica, para maior compreensão por parte dos estudantes. 

 

Como conclusão dos debates foi decido que: i) Para o evento de 2014 será adotado o mesmo 

formato utilizado no evento de 2013; ii) Para 2015 será criado um grupo de trabalho para 

propor um evento de maior alcance, tendo como referência os eventos realizados em anos 

interiores na cidade; iii) Que as instituições se manifestem formalmente para participar da 

organização das SMCTs indicando para tanto seus representes; e iv) Representantes do(s) 

Grupo(s) de Trabalho devem relatar por ocasião das reuniões do CMCTI o progresso da 

organização do evento. 

 

v) Nova lei de incentivos fiscais do município de Campinas 

 

O Presidente do Conselho fez uma breve introdução sobre a proposta de nova lei de 

incentivos fiscais para o município de Campinas e passou a palavra à conselheira Andrea de 

Deus para que ela apresentasse alguns slides contendo detalhes da proposta. De forma 

resumida os principais aspectos da nova lei são: 1) Unificação das leis existentes sobre o 

assunto em um único projeto de lei; 2) Extinção do sistema de pontuação em favor de 

atividades econômicas selecionadas (indústria, comércio e serviços); 3) Alinhamento às 

principais vocações produtivas do município; 4) Benefícios voltados para atividades de 

tecnologia e P&D, fortalecendo o SPAI – Sistema Paulista de Ambientes de Inovação e 5) 

Mudança na relação Prefeitura-Contribuinte e Prefeitura-Investidor. 

 

A proposta contempla incentivos diferenciados para empresas e startups. No caso de 

empresas está em estudo uma alíquota do ISSQN de 2% para as empresas que integram o 

público-alvo e redução de até 100% do IPTU para atividades selecionadas, conforme faixas de 

receita tributável, a proposta limita o benefício para até R$ 500.000,00 no atendimento às 
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indústrias e centros de distribuição. No caso das startups, está em estudo uma redução do 

ISSQN para 2% para atividades selecionadas, limitado à Receita Bruta de 150.000 UFIC e 

isenção total do IPTU até o limite de 120 m2 ou valor anual do imposto de 1.000 UFICS. A 

proposta engloba também os serviços de suporte ao investidor com o acompanhamento de 

todo o processo de investimento na cidade, desde o estudo de áreas, até a obtenção de 

alvarás e licenças; o acompanhamento de todo o processo de solicitação do incentivo fiscal; e 

o acompanhamento das demandas de serviços públicos para o exercício da atividade da 

empresa. 

 

Ficou acordado na reunião que a SMDEST irá disponibilizar ao conselho o documento de 

proposta da nova lei de incentivos para receber sugestões dos conselheiros. 

 

vi) Outros assuntos 

 

O Presidente do Conselho sugeriu que os conselheiros proponham temas para discussão pelo 

CMCTI. O Vereador André Von Zuben propôs que os suplentes também sejam convidados a 

participar das reuniões, mesmo com a presença dos membros titulares, tendo sido seguido 

pelos demais presentes que acataram a sugestão. Vários conselheiros propuseram que o Plano 

Estratégico de C,T&I em fase de elaboração pela SMDEST seja apresentado para discussão em 

reuniões do conselho. O Primeiro Secretário sugeriu que na próxima reunião fosse 

apresentado um resumo dos trabalhos já realizados e que assim que o material estiver 

organizado ele seja distribuído para todos os membros do conselho. 

 

vii) Encerramento 

 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião agradecendo 

novamente a presença de todos. 

 

 

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  

 

Campinas, 11 de julho de 2014. 

 

Assinam a presente ata:   

 

 

Samuel Ribeiro Rosillho 

Presidente do Conselho 

 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário 

 

 

 

 


