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Ata da 24ª Reunião 
- Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I. 

 
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas, reuniu-se o Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I, na Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - FAPESP, nesta capital. 
 
A reunião foi presidida pelo Sr. Artur Henrique da Silva Santos, Secretário Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, a qual contou com a presença dos Conselheiros 
e/ou Suplentes: 
 
Artur Henrique da Silva Santos – Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo - SDTE, Fernando José Gomes Landgraf - Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, Ros Mari Zenha – Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – SINTPq, Carlos Eduardo Negrão, Fundação de Amparo à Pesquisa  de São Paulo 
- FAPESP, Diego Felipe Muñoz - Fundação de Amparo à Pesquisa  de São Paulo - FAPESP, 
Afonso Luis Correa Virgilis, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – SIURB, Uriel Duarte, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP, Felix Ramon Ruiz Sanchez, 
Secretaria Municipal de Serviços, Ana Marisa Chudzinski Tavassi – Instituto Butantan. 
 
Participantes convidados:  
 
Carlos Henrique Brito Rocha - Fundação de Amparo à Pesquisa  de São Paulo – FAPESP, Linda 
Bernardes – Instituto Butantan, Alex Fedozzi Vallone - Instituto de Pesquisas Tecnológicas , 
Darlene Testa - Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Wilson 
Nobre - CONIC-FIESP, Robert William V. Salvador - FIESP, Nelson Fragoso - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie,  Adolfo M. Melito – Fecomercio, Luciane Ortega - Agência USP de 
Inovação, Ricardo Jacob Magalhães - Instituto Santos Dumont, Marcel Rabinovich - Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de São Paulo – SEESP, Nathalia Gasparotti Costa - Instituto Educare, 
Miklos Hromada, Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, 
Priscila Weingartner, Instituto Florestal, Leni Meire Lima, Instituto Florestal, Einar Braathen, NIDR, 
Naldo Cardozo, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Alberto Kleinas, Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. 
 
Foram discutidos os seguintes itens na pauta: 
 
Pauta:  
  
1 – Abertura - Sr. Artur Henrique da Silva Santos - Secretário Municipal do Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedorismo e Presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação; 
 
 2 – Apresentação do Prof. Carlos Henrique de Brito Cruz – Diretor Cientifico da FAPESP; 
  
3 – Apresentação do Sr. Artur Henrique da Silva Santos – Perspectivas sobre Desenvolvimento 
Econômico e Inclusão Social na Cidade de São Paulo; 
 
4 – Evento Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Apresentação dos objetivos da Semana, da 
proposta de envolvimento do CMCT&I e suas diferentes vertentes;  
 
5 – Projeto de Lei 498/2012 - Política Municipal de Inovação, e criação do Fundo Municipal de 
Fomento à Ciência, Pesquisa e Inovação; 
 
6 – Análise e Manifestação ref. ao PL 369/2004 – Institui e disciplina o Programa de Cooperação 
entre o Executivo e Órgãos Universitários para o desenvolvimento de Atividades de Extensão 
Universitária voltadas para a formulação e avaliação de Políticas Públicas; 
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7 – Assuntos Gerais. 

 
 A reunião foi iniciada pelo Sr. Secretário Artur Henrique, que agradeceu a presença de todos, e 
mencionou a satisfação e oportunidade de elaborar e executar políticas públicas que articulem o 
desenvolvimento, o trabalho e a geração de renda, e comentou sobre sua trajetória profissional, 
com ligação aos movimentos sindicais, como ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores - 
CUT, ex-Secretário de Formação, ex-Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável da 
CUT, funcionário licenciado da Companhia Paulista de Força e Luz, além de ter participado do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Em seguida introduziu o Prof. Dr. 
Carlos Henrique Brito Cruz – Diretor Científico da FAPESP, que cumprimentou os participantes e 
iniciou sua apresentação. 
 
2 - Apresentação do Prof. Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz – Diretor Cientifico da FAPESP 
 
A apresentação teve como objetivo compartilhar informações sobre a Ciência, Tecnologia e 
Inovação no Brasil, com enfoque no estado de São Paulo, e que refletem na cidade, além de ser 
ferramenta de discussão para o CMCT&I. Expôs dados com relação ao dispêndio em pesquisa 
feito por empresas, e elencou os principais setores com maior representatividade: automobilístico, 
telecomunicação, alimentício e químico. Salientou que o estado de São Paulo é o que mais investe 
em inovação, gerando metade da ciência e das patentes realizadas no Brasil, além de ser o maior 
em produção científica da América Latina. 
Em seguida, apresentou a instituição FAPESP, conhecida por apoiar a pesquisa científica e 
tecnologia e financiar a investigação e o intercâmbio, e enfatizou os Programas Especiais que têm 
o objetivo de induzir o desenvolvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira do 
conhecimento e respondam às demandas do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de São 
Paulo e do país. Citou os programas de Apoio a Jovens Pesquisadores, Ensino Público, Apoio à 

Infraestrutura, entre outros que, em 2012, receberam mais de R$ 152 milhões. Além dos 

Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica que têm caráter indutor, pois apoiam 
pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e de aplicação prática nas 
diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política de Ciência e Tecnologia do governo 
estadual. Os programas financiados estão o Biota, Políticas Públicas, Pesquisa em Parceria para a 
Inovação Tecnológica (PITE) e Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE), entre 
outros. O desembolso com esses programas em 2012 foi de R$ 76,9 milhões.  
  
Ao término da apresentação abriu-se para os participantes manifestar-se acerca do tema aludido. 
-  Sr. Landgraf - parabenizou o palestrante e perguntou: se é viável o CMCT&I divulgar a existência 
do PIPE? – Prof. Brito – A demanda está em crescimento, mas há possibilidade de se aprovar mais 
e para isso tem buscado ajuda para qualificar as propostas, e considera a contribuição do 
Município e do CMCT&I, muito bem-vinda. 
O Sr. Secretário agradeceu a apresentação, e relembrou que parte da tecnologia desenvolvida, 
principalmente no setor automotivo (montadoras), ficam mantidas nas matrizes, em seu centro 
tecnológico de inteligência e de pesquisa, localizado fora do Brasil. Comentou, ainda, sua  
preocupação em relação a migração de empresas do Município e do Estado de São Paulo, para 
outros países como o Paraguai,  devido aos altos impostos que são cobrados aqui, e considerou a 
falta de diálogo e articulação entre o governo, universidade e empresa, um dos motivos que geram 
esse problema.  
 
3 – Apresentação do Sr. Artur Henrique da Silva Santos – Perspectivas sobre 
Desenvolvimento Econômico e Inclusão Social na Cidade de São Paulo; 
 
O Sr. Secretário destacou a questão do desenvolvimento sustentável como sendo direito de viver 
com qualidade e dignidade, e citou o modelo de desenvolvimento com seus quatro pilares: o 
político, o social, o ambiental e o econômico, que só existe com trabalho decente, inclusão social e 
a geração de renda.  
Ressaltou a importância de metas que estão sendo colocadas em prática como a constituição do 
Polo Tecnológico da Zona Leste e a parceria com o Polo Tecnológico Estadual do Jaguaré; a 
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priorização da ADE SAMPA e o Programa VAI TEC, que apoia atividades inovadoras ligadas à 
área de tecnologia da informação, principalmente os jovens, além da participação ativa dos 
Núcleos de Desenvolvimento Locais. Além disso, o projeto de desenvolvimento, deve garantir o 
emprego decente, a renda, o acesso à cultura, a inovação, a melhoria dos serviços públicos, uma 
rede de proteção social eficiente, a função social da propriedade, o estímulo à produção, um marco 
legal que simplifique e desburocratize a geração de novos negócios. 
Finalizou destacando a importância em dar continuidade e celeridade e apresentar novos projetos 
juntamente com o Conselho. 
 
O Sr. Fernando Landgraf questionou sobre o foco que a Secretaria irá seguir em projetos e quais 
áreas da cidade irá atuar.  O Sr. Secretário ressaltou dois projetos o Polo Tecnológico da Zona 
Leste e a ADE SAMPA. Em relação, as áreas de atuação serão considerados os diagnósticos de 
potencialidade realizados pela FIPE e FGV. Comentou sobre a estruturação do Arco do Futuro, 
resgatando a cidadania nos territórios vulneráveis, assumindo compromisso com os direitos sociais 
e civis. 
O Sr. Wilson Nobre frisou a importância de se criar um ecossistema, ou seja, um ambiente que 
propicie a criação de novas empresas e o consequente desenvolvimento de novos negócios, 
empregos e geração de renda. Nesse espaço devem se relacionar, de forma constante, 
empreendedores, investidores e governos, a fim de que esse ecossistema seja consistente. 
A Sra. Ana Marisa comentou que é preciso estimular as pessoas, principalmente os jovens, para 
que as universidades e instituições sejam um ambiente para diálogo.  
O Sr. Robert se dispõe a contribuir na divulgação do PIPE, através da CIESP, e convida a todos 
para os eventos dos dias 26 e 27 de abril, na FIESP o 2º Hackathon, e nos dias 07 e 08 de maio, 
na FIESP o 4º Acelera Startup. 
O Sr. Felix comentou sobre a importância de articular com os alunos do ensino médio, que seria 
uma contribuição de dirigir uma ação a um público jovem. 
O Sr. Alberto salientou que há o interesse da Secretaria em trabalhar com a juventude, e que o Vai 
Tec atende jovens a partir dos 16 anos, mas devido a questões bancárias há um entrave de 
abertura de conta para menores de 16 anos.  
 
4 – Evento Semana Nacional de Ciência e Tecnologia SNCT. Apresentação dos objetivos da 
Semana, da proposta de envolvimento do CMCT&I e suas diferentes vertentes;  
 
O Sr. Secretário apresentou o tema da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia - Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento Social, que ocorrerá de 13 a 19 de outubro, e acrescentou a 
importância de mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e 
atividades de Ciência e Tecnologia (C&T), e o Sr. Miklos divulgou a proposta do Grupo de 
Trabalho, com a seguinte estrutura: 
 
1.Abertura - Evento de Apresentação à Sociedade Civil, Instituições de Pesquisa Científica e 
Academia  
Local: Plenário da Câmara Municipal – capacidade 310 pessoas 
Público Alvo: Autoridades do Executivo Paulistano, Membros do Legislativo, representantes de 
instituições de Pesquisa Científica, do meio Acadêmico, pesquisadores, representações de 
entidades, de sindicatos, membros da Sociedade Civil Organizada, Universitários e estudantes em 
geral e jovens de todos os segmentos da população de São Paulo; 
2. 2º Seminário São Paulo Cidade da Inovação – 2014 
Tem como formato atender um público alvo direcionado à Inovação. Neste ano poderia ter um 
formato menor para um público de 200 a 250 convidados com três ou quatro palestrantes no 
máximo com características e conhecimentos de aspectos técnicos / científicos e da administração 

pública.  
Local: a definir  
Público Alvo: Autoridades Públicas, Empresários, Executivos, Entidades de Representatividade, 
Estudantes, e Sociedade Civil Organizada; 
 
3. Eventos Temáticos     
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Popularização e disseminação do conhecimento científico, aproximando os usuários da   
tecnologia que é desenvolvida pelos diversos institutos de pesquisa e serviços públicos,  através 
da realização de oficinas em vários pontos da Cidade. 
 
Temas e Envolvidos: 
 
- Habitação/ Ambiente Construído>> IPT, Instutos. Geológico e Botânico;  
- Saúde>>                     Inst. Butantan, Saúde, Biológico, Dante Pazzanese, Adolfo Lutz; 
- Educação: >>            Secretaria Municipal de Educação  
- Mobilidade Urbana>>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
- Mulher >>                 Inst. Butantan;  
 
Locais: Equipamentos Públicos: CEUs, Casas de Cultura, Escolas, Institutos de Pesquisa,  
 
Público Alvo: Sociedade Civil Organizada, Movimentos Populares de Moradia, Entidades de 
Representatividade e de Articulação (Rede Nossa São Paulo, Preserva São Paulo, Defenda São 
Paulo), Autoridades, Pesquisadores, Estudantes, Jovens e Crianças. 
 
A Sra. Ros Mari sugere que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia agregue a Semana 
Municipal que tem amparo legal pela Lei 14.555/2007, e mencionou a matéria divulgada pela 
Revista Pesquisa FAPESP, de maio de 2014, com o título Para melhor informar, e exemplificou 
que uma pesquisa apontou que parcela expressiva da população desconhece sobre as instituições 
que produzem ciência no Brasil, que mostrou que apenas 17% dos paulistas conheciam uma 
instituição que trabalha com pesquisa em saúde. 
O Sr. Naldo salientou a prioridade da SNCT que é a inclusão social, e demostrou satisfação da 
proposta apresentada, e coloca o escritório do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
localizado na USP, a disposição. 
O Sr. Nelson ressaltou a importância de realizar uma divulgação efetiva para a SNCT, e de se 
realizar a transmissão online dos eventos. 
O Sr. Alberto sugeriu que o evento seja mais próximo da população, com a participação das 
Secretarias Municipais e realizado nos equipamentos públicos, como CEUs e Casas de Cultura. 
A Sra. Linda acrescentou que os eventos da área temática de educação, tenha um protagonismo 
juvenil, destacando dois temas - formação empreendedora e formação do jovem talento para 
ciência, com abordagem das novas tecnologias. 
 
5 – Projeto de Lei 498/2012 - Política Municipal de Inovação, e criação do Fundo Municipal de 
Fomento à Ciência, Pesquisa e Inovação; 
 
O Sr. Secretário apresentou a tramitação do PL em questão, atualmente na Comissão de Política 
Urbana, e posteriormente nas demais, conforme designação: 
- Comissão de Justiça recebido em 21/10/2013 – Parecer pela Legalidade (reunião de 20/12/2013)  
- Comissão de Política Urbana recebido em 10/02/2014 
- Comissão de Administração Pública  
- Comissão de Atividade Econômica  
- Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
- Comissão de Finanças e Orçamento 
 
6 – Análise e Manifestação ref. ao PL 369/2004 – Institui e disciplina o Programa de 
Cooperação entre o Executivo e Órgãos Universitários para o desenvolvimento de 
Atividades de Extensão Universitária voltadas para a formulação e avaliação de Políticas 
Públicas; 
 
PL é de autoria do vereador Nabil Bonduki e data de 2001, tendo tramitado em todas as comissões 
da Câmara e já aprovado em 1ª. votação em plenário (o Regimento da Câmara exige 2 votações 
em plenário). A Assessoria Especial do Gabinete do Prefeito solicitou ao Secretário, em ofício 
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datado de 11/03/2014, que ouvisse o CMCTI e se manifestasse conclusivamente sobre o PL, até o 
dia 14/04/2014.  
 
7 – Assuntos Gerais 
 
- Indicação dos Membros: Uriel Duarte e Allen Habert para compor o Conselho de Planejamento e 
Orçamento Participativo, empossados em  03/04/2014. 
 
A Sra. Ros Mari disponibilizou para a próxima reunião do CMCT&I que será realizada no dia 03 de 
junho, às 09h00 as dependências do IPT, e contará com a presença da Dra. Helena Nader, 
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC (a confirmar), 
conversando conosco, entre outros assuntos, sobre o andamento da PEC 290/13 que muda 
dispositivos na Constituição com o objetivo de melhorar a articulação entre o Estado e as 
Instituições de Pesquisa. 
. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Tatiana Martins 
Coelho, estando às presenças registradas em lista específica. São Paulo, 08 de abril de 2014. 


