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Ata da primeira reunião ordinária para instalação do Conselho de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Jundiaí, instituído pela Lei número oito mil, cento e treze - de nove de dezembro
de dois mil e treze.
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quinze horas, no auditório do Paço
Municipal – oitavo andar, ala norte - situado à Avenida Liberdade, sem número, Jardim Botânico,
Jundiaí, Estado de São Paulo, reuniram-se com a finalidade de instalar o Conselho de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Jundiaí e dar posse aos senhores membros: Aarão Ruben de Oliveira –
representante de instituição de ensino superior, Antônio Gilberto de Freitas Filho – representante de
empresa de base tecnológica, Celso Luiz Colletti – representante da Secretaria Municipal de
Finanças, Cristiane Gomes – representante de empresa de base tecnológica, Cristiano Monteiro da
Silva – representante de instituição de ensino superior, Daniela da Câmara Sutti – representante da
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Devanildo Damião – representante da
sociedade organizada do comércio, Edilson Carvalho – representante de sindicato dos trabalhadores
sediado no município de Jundiaí, Edison Severo Maltoni – representante da sociedade organizada do
comércio, Eduardo José Silveira Alvarez – representante de escola de ensino técnico, Gilberto
Marcus Paulielo de Novaes – representante de empresa de base tecnológica, Hildemar Antônio
Baldan – representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Ismar Augusto Procópio de Oliveira – representante de escola de ensino técnico, José
Renato Polli – representante da Secretaria Municipal de Educação, José Dimas Gonçalves –
representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Ronaldo
Pereira – representante da Secretaria Municipal de Educação, Marcelo Cereser – representante da
sociedade organizada das indústrias, Marcelo Schneck de Paula Pessôa – representante de empresa
de base tecnológica, Maurítius Matthias Von Dubnitz – representante da sociedade organizada das
indústrias, Pedro Reis Galindo – representante da Secretaria Municipal de Finanças, Sami Mansour –
representante do Gabinete do Prefeito, Telma Bernardes Pinto – representante da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Valéria Massaretto Peixoto – representante do
Gabinete do Prefeito e Viviane Rezi Dobarro – representante de instituição de ensino superior;
estando ausentes os senhores membros: Alexandro de Freitas Zavarize – representante de empresa de
base tecnológica, Eliseu Silva Costa – representante de sindicato dos trabalhadores sediado no
município de Jundiaí, Fabiano Ferreira de Moraes – representante da sociedade organizada do
serviço, Fábio Bagnara – representante de empresa de base tecnológica, Osvaldo Massambani –
representante de instituição de ensino superior e Ricardo Abreu – representante de empresa de base
tecnológica. Compareceram ainda, como convidados os senhores: André Barros – Secretaria
Municipal de Comunicação Social, Cristiane Diaz – Fundação Antônio Antonieta Cintra Gordinho,
Fernando Batolla Júnior – Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de
São Paulo, Gustavo Lucente – Gabinete do Prefeito, José Carlos Pires – Secretaria Municipal da
Casa Civil e Luiz de Vries – Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho, para tratar da seguinte
ordem do dia: Instalação, Aprovação do Regimento Interno e Votação ou Aclamação da
Diretoria do Conselho. Após abertura oficial do evento, quando a mesa foi composta pelos senhores
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Pedro Antônio Bigardi – Prefeito de Jundiaí, Marcelo Cereser – Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Devanildo Damião – Professor e Pesquisador
Especialista em Inovação, Ismar Augusto Procópio de Oliveira – Presidente da Fundação Antônio
Antonieta Cintra Gordinho, José Dimas Gonçalves – Diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura
de Jundiaí, Fernando Batolla Júnior – Assessor da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Governo do Estado de São Paulo; o Prefeito cumprimentou a todos os presentes, ressaltou a
importância do Parque Tecnológico para a cidade, agradeceu à Fundação Antônio Antonieta Cintra
Gordinho pela doação do terreno onde será instalado o Parque Tecnológico e passou a palavra ao
Secretário Marcelo Cereser, que por sua vez, deu início a reunião ordinária do Conselho enfatizando
que a iniciativa contribuirá para um futuro melhor para a cidade. Enfatizou ainda, o trabalho do
Diretor José Dimas dentro da complexidade do Parque. Em seguida a oportunidade da palavra foi
dada ao Professor Doutor Devanildo Damião, que destacou a ideia de se sonhar junto. Disse ainda,
que Jundiaí está no caminho certo, pois o Parque Tecnológico ajudará na questão da produtividade.
Já com a palavra, o Doutor Ismar fez menção às melhorias que o projeto trará para Jundiaí, exaltou o
trabalho em equipe e o comprometimento que levará ao sucesso do trabalho. Quando da
oportunidade da palavra, o Diretor José Dimas, entre outras considerações, enfatizou a data para
entrega do Parque, a se dar em trinta de novembro de dois mil e dezesseis. Passada a palavra ao
Senhor Fernando Batolla para a finalização da primeira etapa, o mesmo citou que a iniciativa é de
grande interesse público. Impossibilitado de permanecer na reunião, o Prefeito deixou o auditório.
Em continuidade, Marcelo Cereser, em nome do Prefeito, deu posse aos membros conselheiros,
tendo em vista que os membros: Pedro Reis Galindo e Sami Mansour também precisaram se retirar
do local. Marcelo Cereser iniciou a apresentação dos slides sobre o Sistema de Inovação de Jundiaí,
pontuando os principais aspectos e esplanando o tema. Ao término da apresentação solicitou que
todos os presentes tivessem em mãos, para aprovação, a proposta para Regimento Interno do
Conselho, cuja cópia havia sido entregue a cada participante na chegada, juntamente com as cópias
das Leis oito mil, cento e treze e, oito mil, duzentos e seis. Questionou a todos e por concordância
geral houve aprovação do documento. Em seguinda, colocou a necessidade da definição da Diretoria
do Conselho deixando a critério dos membros se por aclamação ou por votação. Sugeriu, em caso de
opção por aclamação, os nomes: José Dimas Gonçalves para Presidente, Devanildo Damião para
primeiro Vice-Presidente, Cristiane Gomes para segunda Vice-presidente, Hildemar Baldan para
primeiro Secretário, Cristiano Monteiro da Silva para segundo Secretário e Tatiane Rego para
Secretária Executiva, lembrou a todos que a Secretaria Executiva deveria ser ocupada por
funcionário lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Com a concordância de todos os presentes ficou definida por aclamação a Diretoria do Conselho. Já
como Presidente e fazendo uso da palavra, José Dimas manifestou seu agradecimento, falou da
missão e do exemplo do Tecnopuc, do qual participou anteriormente. Falou ainda sobre a
responsabilidade dos membros em relação as reuniões, que deverão ser realizadas a cada dois meses.
Ressaltou que o documento que autoriza o Prefeito a receber o terreno doado deverá sair até o dia
três de setembro de dois mil e quatorze e, que a matrícula do terreno deverá ser entregue até o dia
quinze do mesmo mês. Ainda, em até noventa dias haverá a garantia do Pré-parque Tecnológico,
sendo a partir deste ponto a inicialização de busca por recursos para a construção do Parque. Por
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segurança para a Fundação Antônio Antonieta Cintra Gordinho, o Parque deverá estar pronto em até
dois anos, na data de trinta de novembro de dois mil e dezesseis, pois se tal prazo não for cumprido,
o terreno deverá ser devolvido. Destacou a todos que o ponto de apoio será a Senhora Tatiane Rego e
sua suplente Sra. Ana Carla Santos. Finalizando suas considerações José Dimas deixou a palavra em
aberto para considerações gerais dos conselheiros. Gilberto Marcus Paulielo de Novaes iniciou as
considerações relatando sua ansiedade para tudo dê certo. Daniela da Câmara Sutti parabenizou pelo
resultado rápido, objetivo e eficiente, com foco no interesse público. Edison Severo Maltoni falou
sobre o empenho de todos e ressaltou a participação do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e
Região, Sincomercio, como fomentador do Parque. Maurítius Matthias Von Dubnitz mencionou a
importância de fazer parte do Conselho e que com a iniciativa a cidade terá competitividade, que
num futuro próximo ajudará a colocar o país nos trilhos. Edilson Carvalho ressaltou que a parceria
será de grande importância. Aarão Ruben de Oliveira falou sobre o passo dado pelo município,
também sobre sua experiência em Guarulhos, mencionou que a Incubadora de Empresas é o embrião
do Parque Tecnológico que trará empresas com autossustentabilidade, sendo um grande passo que
ajudará a manter os talentos da cidade, formando empreendedores. Cristiano Monteiro da Silva
expôs sobre a audácia e importância do projeto, que possui uma dinâmica econômica inovadora, a
qual deverá trazer ainda uma leitura diferente para os pesquisadores e pós-acadêmicos, concluíndo
suas considerações ressaltando o passo que está sendo dado e do momento histórico de Jundiaí.
Marcelo Schneck de Paula Pessôa reforçou que as universidades e empresas precisam trabalhar
juntas e que com o Parque Tecnológico, visualiza algo que fará diferença para a cidade. Cristiane
Gomes ressaltou a dificuldade de retenção dos talentos na cidade por conta das oportunidades, que a
iniciativa, além de pioneira, ajudará a resgatar o compromisso assumido para o sucesso de todos.
José Ronaldo Pereira mencionou a importância do Conselho para a cidade e os benefícios que o
mesmo trará. Telma Bernardes Pinto relatou a importância do Parque para quem está começando.
Valéria Massaretto Peixoto colocou o grande desafio que é o Parque Tecnológico, mas que trará
muitos benefícios para a cidade. José Renato Polli destacou o grandioso desenvolvimento que o
Parque acarretará, fazendo com que a formação oferecida vá ao encontro da necessidade do mercado
atual. Antônio Gilberto de Freitas Filho falou sobre a montagem do sistema construtivo do Parque, se
propondo a construí-lo com um sistema industrializado, denominado CLT "cross laminated timber"
que é uma inovação tecnológica no mundo e possui um altíssimo desempenho ambiental. Celso
Colletti disponilizou seu conhecimento para uso do Parque. Hildemar Antônio Baldan disse
pretender colaborar com as ideias de crescimento. Devanildo Damião ressaltou que a reestruturação
já ocorrida na Incubadora de Empresas de Jundiaí, já apresenta resultados que darão credenciamento
para a tecnologia. Ismar Augusto Procópio de Oliveira relatou estar impressionado com a dimensão
do projeto, o qual chegou a desacreditar devido aos trâmites burocráticos. Findando as considerações
gerais, José Dimas relata que dentro da Lei oito mil, cento e treze, foi criado um fundo que fará com
que o projeto tenha continuidade sem depender das áreas públicas, ficando as despesas por conta da
Prefeitura, que fará um relatório ao Conselho e, este sim dará a palavra final. Nada mais havendo a
constar, eu, Tatiane Souza da Silva Rego, encerro a presente ata, a qual será assinada por mim e
pelos demais presentes. Jundiaí, vinte e cinco de agosto de dois mil e quatorze.
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Marcelo Cereser __________________________________________________________________
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Mauritius Matthias F. R. Von Dubnitz _________________________________________________

Pedro Reis Galindo ________________________________________________________________

Sami Mansour ____________________________________________________________________

Tatiane Souza da Silva Rego ________________________________________________________

Telma Bernardes Pinto _____________________________________________________________

Valéria Massaretto Peixoto __________________________________________________________

Viviane Rezi Dobarro ______________________________________________________________

