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30⁰ Reunião 

 Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I. 
 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, 

reuniu-se o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I, no 

auditório do Edifício Martinelli, situado a Rua Libero Badaró, número quinhentos e 

quatro, décimo andar, auditório cento e quatro, nesta capital. A reunião foi 

presidida pelo Senhor Artur Henrique da Silva Santos, Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo – SDTE, e presidente do 

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia & Inovação – CMCT&I e a senhora 

Alessandra Santos Rosa, Coordenadora do Desenvolvimento Econômico – CDE, 

e contou também com a presença dos Conselheiros e suplentes a seguir 

relacionados: Dirce Cruz Marques (Secretaria Municipal da Saúde-SMS); Dirce 

Carregã Balzan (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB); 

João Carlos Fagundes (Secretaria Municipal de Transportes – SMT); Vereador 

José Police Neto, Vereador (Comissão de Transito, Transporte, Atividade 

Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia da CMSP); Jackson Pereira dos 

Santos (Comissão de Administração Pública da CMSP); Antonio Mauro Saraiva 

(Universidade de São Paulo – USP); Paulo Henrique Rangel Teixeira (Federação 

das Indústrias do Estado de SP – FIESP); Ana Olivia de Souza (Instituto Butantã); 

Ros Mari Zenha (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - 

IPT); Allen Habert (Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP); 

Oswaldo Sanchez Júnior (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – Sintpq); Ana Victória Monteiro (Associação dos 

Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo - Apqc). Conselheiros e 

Suplentes Ausentes: (Ricardo Carlos Gaspar e Odair Henrique Neto (Gabinete do 

Prefeito); Vitor Cipriano de Fazio e Leandro Monteiro Dal Bó (Secretaria Municipal 

de Educação); Eliana Battaggia Gutierrez (Secretaria Municipal da Saúde); Afonso 

Luis Correa de Virgiliis (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – 

SIURB); Renato Hideo Hori (Secretaria Municipal de Transportes – SMT); 

Vereador Jean Madeira e Leandro dos Santos Suzart (Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes da CMSP); João Francisco Cassino e Viviane Ferreira da Cruz 

(Secretaria Municipal de Serviços – SES); Marcus Vinicius de A. Ferreira. 

(Comissão de Administração Pública da CMSP); Sérgio Akira Uyemura 

(Universidade de São Paulo – USP); Vanderlei Salvador Bagnato e Luciane 

Meneguin Ortega (Agência USP de Inovação); Evaldo Alves e José Bento do 

Amaral Junior (Fundação Getúlio Vargas - FGV); Sylvio Araujo Gomide 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP); Ana Marisa C. 

Tavassi (Instituto Butantã); Leni Meire Pereira Ribeiro Lima e Kátia Mazzei 
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(Instituto Florestal); Fernando José Gomes Landgraf (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT); Carlos Eduardo Negrão e Simone 

Godoi (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP); 

Antonio Octaviano (Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP); 

Geraldo Antunes Pereira (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – Sintpq); Nancy Oguiura (Associação dos 

Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo – Apqc); Uriel Duarte e 

Demétrio Cardoso Lobo (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de São Paulo – CREA). Convidados: Diogo de Túllio Vasconcelos 

(SMF), Antônio Sérgio Pires Miletto (Adesampa), Antonio Carlos Souza de 

Carvalho (FUNDATEC); Alberto S. Suen (UFABC), José Carlos de Souza Junior 

(INSTITUTO MAUÁ); Betina Sarue (Adesampa), Márcia Câmera Campos 

(Adesampa). Colaboradores: Andréa de Miranda Barquette, Júlio Henrique Canuto 

da Silva, Arlete Grubel Sbabbo, Cristiane Genofre Zabatiero, Carlos Massato 

Kiyomoto, Raniere Rangon Ramos e Raquel Sobral Nonato.  Pauta: 

1) Apresentação dos novos Conselheiros; 2) Parque Tecnológico da Zona Leste 

(Incubadora Tecnológica Virtual, Seminário Parque tecnológico); 3) Projetos; 4) III 

Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – Outubro de 2016 – 

“Ciência Alimentando o Brasil”; 5) Lei Municipal de Inovação (Projeto de Lei nº 

498/2012) Informes; 6) Arena de Inovação; 7) II VAITEC. O senhor Artur Henrique 

da Silva Santos, presidente do conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, fez a abertura da reunião, saudando a todos os presentes, dando boas 

vindas aos novos conselheiros. Iniciou falando da construção de propostas dentro 

do parque tecnológico, e também da importância em realizar o seminário de 

Ciência e Tecnologia na Zona Leste, próximo a uma universidade, fundamental 

para discutir o parque tecnológico, entende que será um resgate histórico. 

Ressaltou a importância da participação do Conselho Municipal de Ciência, 

Tecnologia & Inovação – CMCT&I, convidados e atores locais, apontando este 

projeto para frente, e a colaboração de todos na construção de projetos, propostas 

e debates.  O senhor Antonio Saraiva, fez uso da palavra para ressaltar a 

importância dos atores locais no debate deste tema tão importante para a 

sociedade. O senhor Paulo Henrique Rangel Teixeira, ressaltou a importância da 

incubadora virtual para o Empreendedorismo e a gestão de negócios, e também 

da importância em qualificar o futuro empreendedor, e que o SENAI estaria à 

disposição orientar nesse processo. O senhor Artur Henrique da Silva Santos, 

considerou e agradeceu a colaboração dos conselheiros neste primeiro ponto, e 

fundamentou a importância da realização do seminário de Ciência, Tecnologia & 

Inovação – CMCT&I em agosto ou setembro, da forma que seja mais orgânica e 

institucional com as universidades. Pensar propostas de fortalecimento do tema 



3 

 

ciência e tecnologia para as eleições municipais.   As iniciativas da cidade de São 

Paulo para o tema, Ciência Tecnologia e Inovação passar para todos é também 

garantir recursos para a criação de um fundo municipal de ciência e tecnologia e 

mais a pesquisa, inventário da oferta e demanda. A senhora Dirce Cruz Marques, 

salientou que efetivamente a secretaria da saúde estará colaborando de forma 

mais prática, e reforçou a importância do seminário ser realizado na zona leste, 

pois o tema saúde também tem uma história muito importante na zona leste.  

Oswaldo Sanchez Júnior salientou que falta naquela região a geração de emprego 

e renda em relação à incubadora tecnológica e virtual, vinculada ao território se 

existe uma ideia de vincular a incubadora ao parque tecnológico realizar estudos e 

indicações, apoio ao plano de negócios, a maturidade da tecnologia que ela está 

se envolvendo, deficiência muito grande que causa a morte prematura de muitas 

empresas, articulação com outras universidades. Vincular a incubadora ao parque 

tecnológico realizar uma série de estudos e vinculações, iniciativa virtual 

escrevendo e participando das atividades. Antonio Sérgio Pires Miletto salientou 

que é um grande gargalo do VAITEC cada projeto beneficiado ele cria um 

processo administrativo fazer uma audiência publica, para subsídios, a minuta 

proposta ao subsidiado passasse por mentorias e projetos poderiam ser feito 

através desta mentoria. Propondo esta discussão e melhorar a lei.  Artur Henrique 

da Silva Santos, construção coletiva, institucionalização e integração, uma 

parceria formalizada, seria importante assim como estamos fazendo diálogos com 

varias universidades. Conjunto de iniciativas é importante para ampliar o termo de 

parcerias com o sistema estadual interessante e fundamental poder construir 

todos juntos. Propor com base esta construção, no termo de parcerias e 

aprofundar o protocolo. Paulo Henrique Rangel Teixeira salientou que seria uma 

boa oportunidade a questão do empreendedorismo e a gestão do negócio, se 

tornar um empreendimento e vencer a barreira dos cinco anos, número do 

SEBRAE, encubar virtualmente um empreendedor não só para o plano de 

negócio. A Federação da indústria estaria à disposição para qualificar o 

empreendedor. O próprio SENAI ficaria a disposição de colocar horas técnicas 

para que se façam testes e ensaios. Artur Henrique dos Santos considerou 

fortemente as propostas e sugestões feitas, e a formalização destas através da 

Alessandra e secretaria, formação do trabalho, no seminário de agosto ou 

setembro que queiram contribuir, seja de forma virtual ou presencial sabemos das 

dificuldades das agendas. Em relação a estas propostas já foram feitas, e a 

construção de parceria mais orgânica mais institucional com os institutos Estadual 

de pesquisa. Ressaltou a importância de uma serie de artigos relacionados ao 

trabalho e às atividades da secretaria, incluindo segurança alimentar, sendo o 

ultimo texto trata das iniciativas da cidade de São Paulo com relação ao tema da 
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Ciência tecnologia Inovação, que saiu em vários blogs e algumas páginas da 

internet. Da mesma forma pautar questões relativas a pensar em propostas de 

fortalecimento da Ciência Tecnologia e Inovação.  Garantir que haja recursos para 

a criação do fundo municipal de Ciência Tecnologia e Inovação para a cidade. 

Existe oferta e demanda tecnológica na cidade de São Paulo, que tem muita 

informação, e esta dispersa, desarticulada e necessita de um local físico, um 

espaço público onde se pudesse rapidamente saber ondes estão e quais 

possibilidades de demandas e oportunidades tecnológicas na cidade de São 

Paulo. Necessário articular de forma integrada.  Professora Ros Mari Zenha, 

salientou a importância em colocar no site da Ade Sampa e da própria secretaria 

links, de todo o sistema do programa de Ciência Tecnologia e Inovação, de todo o 

Estado de São Paulo, para que os proponentes do VAITEC e futuros 

empreendedores, pudessem acessar para ter noção do que os institutos 

oferecem. E também que o conselho reproduzisse uma carta compromisso em 

relação a metas e pré-requisitos dos candidatos municipais, fazendo com que eles 

se comprometam com os projetos num possível futuro programa de metas do 

futuro prefeito. Sobre as metas e propostas de uma cidade sustentável, inteligente 

e resiliente. A sugestão seria de fazer um documento enxuto pontuando o que é 

mais importante, sugerir aos candidatos num futuro programa de governo que 

contenha enquanto ferramenta e instrumento do setor produtivo destacado pelos 

candidatos, somada com uma preocupação no momento em que os candidatos 

estão escrevendo suas propostas de governo.  Dirce Cruz Marques, a secretaria 

da saúde poderia colaborar, quando faz a discussão com o conselho de gestão 

local, alternativas tecnológicas na área da saúde. A Zona Leste é uma região que 

tem uma historia muito importante nessa área, para a elaboração do seminário na 

zona leste. Projetos feitos lá são discutidos com o secretário da saúde.  

Professora Ros Mari Zenha, falou das fazendas utilizadas como áreas de pesquisa 

que serão privatizadas pelo governo do estado. Esta sendo proposto um projeto 

de lei em caráter de urgência para alienar as áreas de fomento e experimento de 

pesquisa, cabeceiras de rios. Sensibilizar a sociedade civil a olhar este assunto 

com mais cuidado, o governo quer detonar com as áreas disponíveis para a 

pesquisa.  Vereador José Police Neto, salientou a importância em fazer um 

dialogo com a presidência da câmara, com a finalidade de fazer um debate 

constante sobre a incubadora virtual. Considera importante o artigo que trata da 

origem de recursos para o fomento da CT&I. Cobra diálogo do atual executivo com 

o legislativo, coisa que segundo ele ocorria nos anos dois mil e onze e dois mil e 

doze e também reforça a importância da participação da sociedade.  Ana Victoria 

Monteiro reforçou a importância da construção dos grupos de trabalho, e 

comprometeu-se a indicar nomes. Artur Henrique da Silva Santos, fazer esta 
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junção com o conselho municipal de segurança alimentar, mais de um milhão de 

alunos a agricultura familiar fornecer alimentos para as escolas publicas. 

Provocando a possibilidade de mais pessoas participarem. Ana Olivia de Souza 

ressaltou a disponibilidade do Instituto Butantã, em participar do grupo de trabalho, 

e também no seminário de ciência e tecnologia, a ser realizado na Zona Leste.   

Betina Sarue, falou sobre programação, o escopo da primeira Arena de Inovação, 

dos importantes painéis temáticos que serão apresentados, a participação das 

universidades envolvidas, apresentação de startups, especificando os temas. 

Painéis que mostrarão o passo a passo de boas ideias e também de como se 

buscar investimentos, apoio ao empreendedor e ao empreendedorismo. 

Tecnologia a questão da gestão da cidade, os startups podem apoiar os 

empreendedores do futuro. Direitos autorais, apresentado pela USP Inovação.  

Buscar mentorias. Antônio Sérgio Pires Miletto informou da intenção da Adesampa 

em realizar uma arena a cada dois meses, com a finalidade de discutir negócios e 

tecnologia. A sugestão seria realizar a próxima arena em agosto, outra em 

outubro, e a ultima em dezembro com a finalidade de fazer um balanço. Artur 

Henrique da Silva Santos, fala da importância dos FABLABS, é uma revolução 

tecnológica, criada pela prefeitura e implantado também nas periferias, com o 

objetivo de promover e levar inovação para os locais periféricos da cidade. Está á 

a possibilidade também do negro da periferia ter acesso a recursos ligados a 

tecnologia. Qualificar que é uma exigência do mercado, integrando e articulando 

as varias iniciativas. Ter uma rede municipal de formação na área tecnológica. 

Para o fortalecimento de cooperativas, informar e ter acesso à tecnologia.   

Antônio Sérgio Pires Miletto informa sobre a segunda edição do programa 

VAITEC, ressaltou que a pontuação em relação à etnia era de dezessete por 

cento de proponentes de baixa renda, e para aumentar este percentual foram 

feitas mudanças nos critérios. Com a nova proposta será ampliado os projetos 

para população de baixa renda. Passou a ser cumulativo. As entrevistas foram 

importantes nesse processo, pois ao entrevistar poderia ser acrescentada outra 

qualidade ao projeto. Neste processo a entrevista é publica, e se possível 

transmitir as entrevistas ao vivo. Falou da importância em transformar as 

entrevistas em um evento.  Alessandra Santos Rosa informou o número de 

projetos inscritos, que foram mais de mil, sendo setecentos e oitenta e seis 

submetidos. Ressaltou a importância do trabalho da comissão de avaliação, e que 

a mesma é composta por oito avaliadores, e que por excesso de demandas de 

trabalho o Instituto de Pesquisa e Tecnologia, representado pela professora Ros 

Mari Zenha, precisou sair da comissão. Foi convidado o Instituto Mauá, que 

aceitou o convite na pessoa do senhor Reitor, e já está colaborando nas 

avaliações. Informou também a criação de subcomissões, que esta previsto no 
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edital.  A formação da subcomissão foi essencial para o desenvolvimento do 

processo, todos orientados pelos respectivos membros da comissão. Houve 

mudanças no sistema que facilita hoje critérios de avaliação, as pré-oficinas foram 

ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e criação dos projetos. Outro 

critério interessante é que cada projeto passa por três avaliadores, o sistema cria 

uma média que auxilia na seleção. Temos projetos da primeira edição, que foram 

aprimorados com o auxilio das pré-oficinas e voltam nesta edição. A proposta para 

a terceira edição do programa VAITEC, é que esta possa ser construída com a 

participação da comissão e também com o conselho. Informou também a data e o 

local das entrevistas que serão realizadas no Instituto Federal, nos dias vinte e 

sete e vinte oito de junho das nove às treze horas. Antônio Sérgio Pires Miletto, a 

realização das oficinas de sensibilização e oficinas de projetos, foi fundamental 

para a elaboração de projetos. Houve sem duvida um melhor aproveitamento nos 

setecentos e trinta e seis projetos selecionados. Professora Ros Mari Zenha, 

salientou a qualidade dos projetos apresentados na primeira edição do programa 

VAITEC, os eixos temáticos apresentados têm a ver com as politicas publicas, das 

diferentes secretarias que lidam com as temáticas dos eixos do Vai Tec. Vai gerar 

um produto e a parceria entre as demais secretarias se comprometam a incorporar 

com os avanços. Pensar nas melhorias que o sistema poderia gerar. Criar um 

startup parcerias com o sistema e com as secretarias da própria cidade. Solicitou 

ao conselheiro José Police Neto, que o mesmo verificasse a possibilidade de 

utilizar espaços na câmara para realizar um evento, e autorização para usar os 

espaços abertos, inclusive nas calçadas. Oswaldo Sanchez Júnior ressaltou a 

importância em discutir o publico alvo destas ações. Antonio Mauro Saraiva, 

reforçou a necessidade de fazer uma divulgação conjunta do seminário de ciência 

tecnologia e inovação. Professora Ros Mari Zenha, ressaltou a importância da 

realização de atividades nos Céus, como foi feito no ano anterior, e conhecendo 

as dificuldades de agendas, sugeriu que a secretaria já verificasse a 

disponibilidade destes espaços o mais rápido possível. Artur Henrique da Silva 

Santos informou que em outubro será realizada a semana de Ciência Tecnologia e 

Inovação. Salientou a oferta e demanda tecnológica para a cidade de São Paulo. 

Necessário criar espaço físico e publico, demonstrando onde estão e quais 

possibilidades de inovação e demandas tecnológicas. Dirce Cruz Marques – 

Envolvida com a segurança alimentar, trabalhamos a importância do município, 

indicando alguns nomes e a questão das fazendas é muito seria, pois compromete 

a questão da pesquisa.  Artur Henrique da Silva Santos faz parte de segurança 

agricultura familiar abastecer as escolas municipais, alimentando e  provocando a 

possibilidade de mais pessoas participarem.  Allan Habert, falou da importância de 

estar retomando ao conselho, salientou a importância da realização do seminário 
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de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também trouxe a informação sobre as 

iniciativas e ações, do projeto Brasil dois mil e vinte e dois, que vai comemorar os 

cem anos da semana de arte moderna. No dia primeiro de julho do corrente ano, 

será o lançamento da logomarca do projeto, convidou o conselho a fazer parte 

desta atividade. Artur Henrique da Silva Santos fundamentou a construção da 

proposta do programa VAITEC, informando que a entrevista é uma ferramenta 

fundamental para os avaliadores definirem-se em relação a um projeto. Na terceira 

edição será proposta a ampliação da participação social, nas mudanças e 

propostas, fazer consultas públicas e minimizar a burocracia. Antônio Sérgio Pires 

Miletto salientou que a Adesampa já está se organizando para isso. Sistematizar, 

rumo ao parque tecnológico. Artur Henrique da Silva Santos ressaltou a 

importância da Integração das secretarias na construção do programa VAITEC. 

Professora Ros Mari Zenha, lembrou que a qualidade dos projetos do VAITEC, 

são projetos que tem a ver com os eixos temáticos das politicas publicas da 

cidade de São Paulo. Além das mentorias, da bolsa e cursos laboratórios, ver 

como as diferentes secretarias que lidam com as temáticas do eixo aproveitariam 

ai fim do trabalho, o produto desenvolvido pelo VAITEC. Citou o exemplo de um 

projeto apresentado na primeira edição. Incorporar os avanços com os produtos 

gerados pelo VAITEC. parcerias institucionalizadas. Fazer testes com os 

aplicativos. Mentorias, inovadoras. Parcerias com sistemas e parcerias com as 

secretarias.  Antônio Sérgio Pires Miletto, informou da possibilidade em transmitir 

ao vivo as entrevistas, com a intenção de promover um evento, uma mini arena. 

Fez um breve relato aos conselheiros sobre a viagem a Londres, que a mesma 

tem por objetivo o contrato de cooperação entre a British Conuncil e a Adesampa, 

visando desenvolver e promover um programa de incubação para 

empreendimentos criativos na cidade de São Paulo, especialmente provenientes 

de regiões vulneráveis.  Ressaltou a importância da participação da senhora 

Alessandra Santos Rosa, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico desta 

secretaria, que fará parte desta comitiva representando a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo – SDTE.  Alessandra Santos 

Rosa propõe a realização da próxima reunião do conselho, e que a mesma 

aconteça na primeira ou segunda semana de agosto, com a possibilidade de ser 

realizada em outro local, a Professora Ros Mari Zenha, sugeriu a data de dois de 

agosto do corrente às nove horas em local ainda a ser definido, também 

agradeceu o apoio recebido da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Trabalho 

e Empreendedorismo – SDTE, referente à liberação das unidades móveis do 

Instituto de Pesquisa, pois estas agora podem circular pela cidade sem obedecer 

ao rodizio. Artur Henrique da Silva Santos lembrou que a Companhia de 

Engenharia de Trafego, foi que concedeu esta liberação.  Allen Habert sugeriu um 
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cronograma das reuniões. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata 

que vai assinada pela presidenta e secretária da reunião.  

 

 
 

 
 
 

    _________________________ 
Alessandra Santos Rosa 

Presidenta  
 
 

 
_________________________ 

Arlete Grubel Sbabbo 
             Secretaria  
 

 


