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Ata da 25ª Reunião 
 Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I. 

 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 09 horas, reuniu-se o Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas - 
IPT, situado na Av. Professor Almeida Prado, 532, 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 
a seguir relacionados: 
 
Artur Henrique da Silva Santos (Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo), Fernando José Gomes Landgraf (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Ros 
Mari Zenha (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Diego 
Felipe Muñoz (Fundação de Amparo à Pesquisa  de São Paulo), Afonso Luis Correa Virgilis 
(Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana), Uriel Duarte (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), Ana Marisa Chudzinski Tavassi (Instituto Butantan), Allen Habert (Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de São Paulo), Carlos Alberto M. de Lima (Secretaria Municipal de 
Educação), Geraldo Antunes Pereira (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo), Percy C. Vieira (Associação dos Pesquisadores dos Cientistas do 
Estado de São Paulo).   
 
Convidados e suplentes de Conselheiros:  
 
Luiz Barbosa de Araújo (Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo), Adolfo M. Melito  (Fecomercio), Ronaldo da Rocha  (SIMEFRE/FIESP), Denis 
Perez  (SIAMFESP/FIESP), Mauricio Benedetti (Universidade Presbiteriana Mackenzie), Ricardo 
Jacob Magalhães (Instituto Santos Dumont), Alberto Kleinas (Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo), Sergio Miletto (Alampyme-BR), Luis M.M.Meira 
(Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo-Abast), João Galvino     
(Secretaria Municipal de Educação). 
 
Conselheiros ausentes com justificativas: 
 
Dirce Carregã Balzan  (SIURB), Maria Paula Dallari (Universidade São Paulo), Renato Hideo Hori 
(Secretaria Municipal de Transportes), Cassio Jordão M. Vecchiatti  (FIESP). 
 
Suplentes e convidados ausentes com justificativas: 
 
Robert William V. Salvador  (FIESP), João Paulo Del Nero- Figueiredo Ferraz  (Cons e Eng de Proj 
S.A. FFCEP). 
 
 
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 – Exposição do Sr. Adolfo Melito sobre o tema “Preparando as pessoas para o processo de 
empreendedorismo”, seguido de debate com plenário; 

 3 – Preparação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; 

 4 – Assuntos de Interesse Geral do Conselho: 
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– Informações sobre o 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; 

– Indicação de novos membros para compor o CMCT&I – 2014/2016; 

– Conveniência de agendamento de reunião extraordinária; 

– Definição do palestrante e do próximo local para reunião em 07 de agosto às 14:00 horas. 

A reunião foi iniciada pelo Dr. Fernando José Gomes Landgraf, Presidente do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, que cumprimentou a todos. Em seguida, introduziu o Sr. Secretário Artur 
Henrique, que agradeceu a presença e apresentou o Sr. Luiz Barbosa de Araújo, Coordenador de 
Desenvolvimento Econômico, e o Sr. Sergio Miletto, Responsável pela estruturação da Agência de 
Desenvolvimento São Paulo.  

O Sr. Luiz Barbosa disse estar honrado em assumir a Coordenadoria de Desenvolvimento 
Econômico e ter como atribuição contribuir para um melhor funcionamento do Conselho Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

2 - Apresentação do Prof. Adolfo Menezes Melito – Presidente do Instituto da Economia 
Criativa e Conselheiro do Conselho Consultivo de Criatividade e Inovação – 
FECOMERCIO/SP. 

A apresentação teve como tema “Preparando as pessoas para o processo de empreendedorismo”, 
explicou os modelos que levam os empreendedores a abrir seu negócio e os desafios enfrentados 
para a gestão das empresas no Brasil. O que torna um país empreendedor, segundo ele, são: o 
ambiente regulatório, as condições de mercado, acesso a capital, criação e difusão do 
conhecimento, potencialidade empreendedora e cultura de empreendedorismo. Ressaltou ainda a 
importância da educação empreendedora e um programa especial para o ensino médio. 
  
Ao término da apresentação abriu-se a oportunidade aos participantes manifestarem-se acerca do 
tema aludido. 
 
- Sr. Allen Habert (SEESP) comentou a importância da aprovação do Projeto de Lei 498/2012 - que 
“Dispõe sobre a Política Municipal de Inovação, e criação do Fundo Municipal de Fomento à 

Ciência, Pesquisa e Inovação, por trabalhar justamente uma parte das questões abordadas pelo 

palestrante, porém com uma abrangência na questão do empreendedorismo no meio ambiente da 
cidade, e frisou a relevância do Fundo Municipal por ser um projeto inovador, e contribuir para o 
fomento das cadeias produtivas, e solicitou empenho do Sr. Secretário junto ao Sr. Prefeito para a 
aprovação da matéria. 
- Sr. Mauricio Benedetti (Mackenzie) mencionou que houve uma redução no número de 
incubadoras devido a grande maioria sobreviver com a ajuda do SEBRAE e como houve um corte 
nos financiamentos, muitas fecharam, e somente o CIETEC e o Mackenzie permaneceram com as 
suas operações na época, hoje as demais estão retomando suas atividades juntamente com o 
Centro Paula Souza. 
- Sr. Ronaldo da Rocha parabenizou o Sr. Adolfo Melito pela apresentação e salientou a 
importância do empreendedorismo, pois agrega valor gerando riqueza para o País. Acrescentou 
que no Brasil, um estudo da FIESP, demonstrou que em aproximadamente uma década o PIB 
Industrial teve uma redução de 26% para os atuais 13,7%, por isso a necessidade de promover 
ações de modo a reduzir os altos tributos, dar celeridade nas questões jurídicas, e melhoria na 
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infraestrutura no geral, finalizou mencionando um estudo realizado na Suíça com 60 países sobre 
eficiência em infraestrutura, onde apontou o Brasil em última posição em diversos quesitos, sendo 
alguns: comunicação, malha ferroviária, qualidade das rodovias e portos. 
- Sr. Carlos Lima (SME) considerou muito oportuna à apresentação e comentou que é preciso 
haver uma mudança nos paradigmas, de maneira que as escolas introduzam a cultura 
empreendedora na rotina de aprendizado dos alunos. 
- Sr. Ricardo Magalhães (USP) perguntou qual o tempo ideal para uma empresa permanecer em 
uma incubadora? – Adolfo Melito - O prazo é de um ano, prorrogável por mais um ano, esse 
modelo é que ocorre na USP Leste. 
- Sr. Artur Henrique confirmou que fará esforços para a aprovação do Projeto de Lei da Inovação 
até a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, agradeceu a apresentação do Sr. Adolfo, porém 
considerou que a análise de Robert Gordon em relação ao ambiente regulatório não é igual, o 
custo do capital e dos tributos não é o mesmo. 
- Sr. Adolfo Melito (FECOMERCIO) mencionou que enquanto o PIB Industrial no Brasil é de 13,7%, 
o Americano é de 22%, e salientou que muitas decisões tomadas no passado, como é o caso da 
Zona Franca de Manaus, refletem nos dias atuais, não tem P&D, não há como competir com 
Harvard, e comparou a indústria de desenvolvimento de software Nascon na Índia  que tem 1660 
empresas participantes, enquanto a Brascon tem apenas 37 empresas participantes. E demonstrou 
uma preocupação em como fazer para  que as coisas aconteçam mais rapidamente? 
- Sr. Denis Perez citou os entraves para empreender, sendo um deles a dificuldade em abrir e 
fechar uma empresa, e a falta de incentivos fiscais para manter uma empresa em algumas 
localidades da Cidade. 
 

 3 – Preparação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; 

O Sr. Coordenador Luiz Barbosa, ressaltou a importância da realização da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia e manifestou a intenção de realizar eventos simultâneos com formadores de 
opinião, pesquisadores nas Federações Empresariais, Câmara Municipal, e realização de outras 
atividades disseminadas pela Cidade levando experiências relevantes dos Institutos às crianças e 
jovens. 
A Sra. Ros Mari fez uma breve retrospectiva sobre as tratativas iniciadas anteriormente sobre o 
evento e frisou que o tema da Semana, “Desenvolvimento Social”, é muito abrangente e 
considerou a viabilidade de agregar a Semana Municipal para que fique na memória e cultura da 
Cidade. Citou a proposta aprovada na reunião de 08 de abril, com a realização da abertura na 
Câmara Municipal de São Paulo, apresentando a atuação do Sistema Paulista de Instituições 
Tecnológicas e qual o impacto da Ciência e Tecnologia para o setor produtivo, e se possível 
assinar a Lei de Inovação, concomitantemente realizar eventos temáticos nos CEUs em cada 
região da Cidade.  
O Sr. Sergio Mileto considerou a iniciativa fantástica, e propõe a realização de atividades com 
formato de oficinas, visando estimular a apresentação de invenções, de modo a identificar a 
iniciativa de tecnologias populares. 
 

4 – Assuntos de Interesse Geral do Conselho: 

– 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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O Sr. Coordenador Luiz Barbosa informou que as manifestações em relação ao PL 369/2004, 

foram encaminhadas à Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria do Governo Municipal na 

íntegra.  

O Sr. Percy sugeriu a elaboração de documento com as propostas do CMCT&I, para 

encaminhamento aos candidatos ao Governo do Estado, com intuito de ser introduzido no Plano 

de Governo.  

– Indicação de novos membros para compor o CMCT&I – 2014/2016; 

- Devido ao término de mandato dos Conselheiros no mês de setembro, as entidades com 

representação no CMCT&I serão oficiadas para indicação de novos membros, caso seja de 

interesse. 

– Conveniência de agendamento de reunião extraordinária; 

- Em acordo com os presentes foi agendada uma reunião extraordinária para o mês de julho, na 

Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, com o objetivo de submeter à apreciação de todos, 

o andamento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

– Definição do palestrante e do próximo local para reunião ordinária em 07 de agosto às 

14:00 horas. 

- A Sra. Ros Mari sugeriu para a próxima reunião convidar um representante da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, ou o Prof. Carlos 
Henrique de Brito Cruz, Diretor Cientifico da FAPESP, para apresentar o novo Plano Diretor de 
Ciência e Tecnologia que está em fase de elaboração. 
- O Sr. Mauricio Benedetti disponibilizou as dependências da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, para a realização da Reunião Ordinária no dia 07 de agosto, às 14:00 horas. 
 
 
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, 03 de junho de 2014. 
 
 
 

___________________ 
p/Tatiana Martins Coelho 

 
 

_________________________________ 
Artur Henrique da Silva Santos 


