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Ata da 27ª Reunião 
 Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I. 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às 10 horas, reuniu-se o 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, situada na Av. São João, 
473 – 5º andar, nesta capital. A reunião foi presidida pelo Sr. Luiz Barboza, Coordenador 
de Desenvolvimento Econômico na Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo a qual contou com a presença dos Conselheiros a seguir 
relacionados: Ros Mari Zenha (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo), Carlos Alberto M. de Lima (Secretaria Municipal de Educação), 
Percy Correa Vieira ( Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo - 
APqC), Luciane Ortega ( Agência USP de Inovação), Ana Marisa Chudzinski Tavassi 
(Instituto Butantan), Allen Habert (Sindicato dos Engenheiros 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), Diego Felipe Muñoz (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), João Galvino (Secretaria Municipal de Educação), Dirce Carregã Balzan 
(Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana), Ana Olívia de Souza (Instituto Butantan), 
Claumir Bento Rufini (Secretaria Municipal de Educação), Simone Maria Magalhães 
(Instituto Federal de São Paulo), Linda Bernardes ( Instituto Butantan), Wilson Bueno  
(ADESAMPA – Agência de Desenvolvimento de São Paulo). Conselheiros ausentes 
com justificativas: Dirce Cruz Marques (Secretaria Municipal de Saúde); Geraldo 
Antunes Pereira (Sindicato dos Trabalhadores em pesquisa, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo). Suplentes e convidados ausentes com justificativas: Renato Hideo Hori 
(Secretaria Municipal de Transporte) e Maurício Benedetti ( Universidade Presbiteriana 
Mackenzie). Pauta: 1) Leitura e deliberação da ata da reunião ordinária de 07 de agosto 
de 2014; 2)Apresentação, debate e deliberação de proposta de conteúdo da programação 
da semana nacional de Ciência, tecnologia & Inovação programada para ocorrer no 
período de 13 a 17 de Outubro, próximo, futuro; 3) Indicação de nomes para compor a 
Comissão  de Avaliação de propostas do Programa VAI TEC (Valorização de Iniciativas 
Tecnológicas), conforme art. 26 e parágrafos da Lei Municipal 15.838/13; 4) Outras 
questões relevantes que eventualmente sejam trazidas à pauta pelos conselheiros. A 
reunião foi iniciada pelo Sr. Luiz Barboza que cumprimentou os presentes e apresentou a 
pauta. Ressaltou a participação da Sra. Simone Maria e do Sr. Wilson do Instituto Federal 
junto ao Grupo de Trabalho, que muito tem contribuído para a Semana Municipal. 1 – 
Pauta da 26ª reunião realizada no dia 07/08/14: O Sr. Luiz Barboza, pediu para a Srta. 
Simone Maria do Instituto Federal ler a última ata de reunião do Conselho, após leitura a 
Prof. Ros Mari fez uma ressalva ao título do trabalho do Prof. Nicolellis, pedindo para 
completar o título do trabalho para “Manifesto por uma Ciência Tropical”, o que  
retificamos na respectiva ata. Após, indagou se todos estavam de acordo com a 26ª Ata 
apresentada no material distribuído aos Conselheiros.  Os convidados manifestaram-se 
de acordo com o teor da Ata e encaminhou-se a reunião para o segundo assunto da 
pauta. 2-  I Semana Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação programada para 
ocorrer no período de 13 a 17 de Outubro: O Sr. Luiz Barboza relatou sobre os 
trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho responsável pela elaboração da I Semana 
Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento – SMCTI&D. Disse que 
foram realizadas várias reuniões de onde resultou a Programação do evento, 
participantes que comporão a mesa no ato de  abertura solene e dos coordenadores das 
mesas. Comentou que na palestra do dia 17/10, haverá a participação do Secretário Artur 
Henrique (SDTE), do Secretário de Educação, Sr. Antonio César Callegari; do Secretário 
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de Finanças, Sr. Marcos Cruz, do Secretário de Serviços, Sr. Simão Pedro e também de 
um representante da Câmara, a definir. O Sr. Luiz Barboza, pede ainda aos conselheiros, 
grande empenho para a mobilização de convidados garantindo público alvo e 
interessados nos temas que serão abordados. O Sr. Allen Habert pede a palavra e 
parabeniza o Conselho e o grupo de trabalho que articulou o evento. Ressalta que o 
objetivo da organização do Conselho é encontrar vias de popularização da Ciência e 
Tecnologia bem como de qualidade de vida da população. Lembra que o Projeto de Lei 
do vereador Eliseu Gabriel foi debatido por um longo tempo e acredita que a Semana será 
um grande estímulo para aprovação do Projeto de Lei. Sugere ainda, seja o vereador 
Eliseu Gabriel convidado para representar a Câmara Municipal, no último dia do evento. A 
participação de lideranças nesta Iª Semana Municipal lança um desafio para a Câmara 
Municipal, a construção de um Sistema Municipal com aprovação e apoio dos 
parlamentares e das demais instituições. Passando a palavra à Prof. Ros Mari, a 
conselheira elaborou uma minuta de Ofício para envio à Câmara Municipal, assinada por 
todas as instituições participantes do Conselho, sugerindo  aos vereadores a tramitação 
do Projeto de Lei. Dr. Allen ressalta que com a intervenção das Secretarias, o presidente 
da Câmara, Sr. José Américo irá auxiliar na tramitação. O Sr. Luiz falou que a Secretaria 
está intercedendo junto à Câmara e que o Sr. José Américo já foi contatado. Solicita aos 
conselheiros que leiam o Projeto de Lei do vereador Eliseu Gabriel, bem como a Minuta 
de Ofício elaborada pela Prof. Ros Mari. Disse que irá solicitar ao Secretário Artur 
Henrique ajustar a minuta do ofício em nome da presidência do Conselho Municipal. O Sr. 
Allen sugere que o destinatário seja o Presidente da Câmara e o documento seja 
assinado pelo Presidente do Conselho. No texto  da minuta deverá constar o que foi 
discutido mais a  manifestação de cada instituição representante do Conselho Municipal. 
Retornando à programação da Semana Municipal, a Prof. Ros Mari disse que o IPT e a 
FAPESP publicaram matéria sobre o evento, também foi divulgada matéria pela APqC, 
Sindicato dos Engenheiros e pelo Mackenzie. O Sr. Luiz relata que também contatamos 
os Conselhos Participativos, grupo da Previn (Programa das Secretarias de 
Subprefeituras e do Trabalho), Defesa Civil e disparamos o texto do Secretário para todas 
as autoridades (deputados, vereadores, secretários e subprefeituras). Foi discutido 
também, sobre a composição da mesa e ficou definido três minutos de apresentação para 
cada componente. Passamos para o próximo item da pauta, diante do adiantado da hora 
e considerando o item de grande importância. 3 – Indicação de nomes para compor a 
Comissão de Avaliação de propostas do Programa VAI TEC (Valorização de 
Iniciativas Tecnológicas), conforme art. 26 e parágrafos da Lei Municipal 15.838/13; 
Com relação ao VAI TEC o Sr. Luiz explica que o art. 26º dispõe sobre a composição da 
Comissão onde dos oito membros, quatro são do setor produtivo e quatro do setor de 
tecnologia, sendo que desse último grupo (setor de tecnologia), cabe ao Conselho 
Municipal a indicação dos membros. A Prof. Ros Mari registra sua preocupação com a 
necessidade de maiores detalhamentos no Edital do Programa VAI TEC, como 
disponibilização de capacitação tecnológica ao ganhador, se caso necessite de aporte 
tecnológico e recursos financeiros poderá recorrer a outras instituições ou agências de 
fomento e ainda ressalta que os institutos dispõem de parque laboratorial para pesquisas 
e aperfeiçoamento do produto. A Prof. Ana Marisa concorda com a Prof. Ros Mari e 
sugere canais para a idealização dos projetos, instituições com o parque laboratorial. Sr. 
Wilson da ADESAMPA diz que todos esses detalhes poderão ser especificados no próprio 
Edital. Desta forma, foram sugeridos para compor a Comissão os seguintes 
representantes: pelo IPT, professora Ros Mari Zenha, pelo Instituto Federal de São Paulo, 
sr. Paulo Barbosa, Instituto Butantan, FAPESP, Sindicato dos Engenheiros, pela FINEP, 
André Chamoun, também se manifestaram interessados a USP Inovação por meio da  
professora Luciane Ortega e a Univ. Presbiteriana Mackenzie. O Sr. Luiz submeterá à 



3 

 

decisão ao Presidente do Conselho. 4 - Informes gerais: Dr. Allen Habert propõe 
elaborar as bases para o Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação. O intuito 
é manter o grupo de trabalho o qual elaborou a Semana Municipal, realizando reuniões 
mensais, para elaborar proposta que estruture a II Semana Municipal de Ciência, 
Tecnologia, Inovação & Desenvolvimento em 2015. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosana Jaen Wanderley, estando as 
presenças registradas em lista específica. São Paulo, 09 de outubro de 2014. 
 
 
 

____________________ 
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