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Ata da segunda reunião ordinária 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 três dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de situação
do Paço Municipal – sétimo andar, ala sul - situada à Avenida Liberdade, sem número, Jardim
Botânico, Jundiaí, Estado de São Paulo, reuniram-se com a finalidade de tratar assuntos do Conselho
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Jundiaí. Estiveram presentes: Alexandro de Freitas Zavarizi –
representante de empresa de base tecnológica, Antônio Claudio Montiani Palma – representante da
sociedade organizada das indústrias, Antônio Gilberto de Freitas Filho – representante de empresa de
base tecnológica, Celso Luiz Colletti – representante da Secretaria Municipal de Finanças, Cristiano
Monteiro da Silva – representante de instituição de ensino superior, Edison Severo Maltoni –
representante do gabinete do prefeito, Eduardo José Silveira Alvarez – representante de escola de
ensino técnico, Fábio Bagnara – representante de empresa de base tecnológica, 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 Dimas Gonçalves –
representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marcelo Cereser
– representante do gabinete do prefeito, Osvaldo Massambani – representante de instituição de
ensino superior, Ricardo Abreu – representante de empresa de base tecnológica, Telma Bernardes
Pinto – representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e Viviane Rezi
Dobarro – representante de instituição de ensino superior; estando ausentes os senhores membros:
Aarão Ruben de Oliveira – representante de instituição de ensino superior, Cristiane Gomes –
representante de empresa de base tecnológica, 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, Eliseu Silva Costa – representante de sindicato dos trabalhadores sediado no
município de Jundiaí, Fabiano Ferreira de Moraes – representante da sociedade organizada do
serviço, José Renato Polli – representante da Secretaria Municipal de Educação, José Ronaldo
Pereira – representante da Secretaria Municipal de Educação, José Verdugo Diaz – representante da
sociedade organizada do comércio, Marcelo Schneck de Paula Pessôa – representante de empresa de
base tecnológica, Maurítius Matthias Von Dubnitz – representante da sociedade organizada das
indústrias e Pedro Reis Galindo – representante da Secretaria Municipal de Finanças. Compareceram
ainda, como convidados: Alisson Granville, Carla Santihull, Carlos Orlando, Cristiane Diaz,
Fernando Godeghesi, Luiz de Vries, Marco Osael Yoshida e Ronaldo Andreos; para tratarem da
seguinte ordem do dia: 1- assinatura da ata da reunião anterior, 2- apresentação do logo do
Conselho para aprovação, 3- situação da legalidade do Conselho (publicações), 4esclarecimentos sobre o andamento do projeto junto ao Governo do Estado, 5- apresentação do
projeto executivo do Parque, 6- apresentação do projeto de climatização do Parque e assuntos
gerais. Iniciando os trabalhos, o presidente do Conselho, José Dimas Gonçalves, apresentou os
senhores Fábio Bagnara, Ricardo Abreu e Osvaldo Massambani, que estiveram ausentes na reunião
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anterior. Em seguida, apresentou também o senhor Antônio Claudio Montiani Palma, representante
da sociedade organizada das indústrias em substituição ao senhor Marcelo Cereser, que passou a
representar o Gabinete do Prefeito; Palma relatou acreditar que a saída para se destacar no mercado é
a inovação. Em sequência o senhor Ronaldo e a senhora Isabel, ambos da empresa Congás, também
foram apresentados aos demais presentes. A pauta foi lida a todos e o primeiro item da mesma que
tratava da assinatura da ata da reunião anterior foi pulado pois os Conselheiros já haviam assinado na
chegada. Foi apresentada a proposta do logo do Conselho e esclarecido que tratava-se de um projeto
de desenvolvimento primário. O senhor Osvaldo Massambani e a senhora Viviane Rezi Dobarro
apresentaram suas sugestões e posteriormente o logo foi aprovado pelos demais Conselheiros.
Seguindo a ordem da pauta foi tratado sobre as publicações relacionadas aos Conselho, onde a
portaria de nomeação dos membros, já publicada, foi encaminhada anteriormente aos Conselheiros
para ciência, combinando que, assim que for publicado o Regimento Interno do Conselho e a Ata da
primeira reunião, estes serão direcionados a todos os membros. Em continuidade da pauta, Dimas
ressaltou que na próxima reunião terá novidades sobre o convênio com o Governo do Estado. Em
seguida o assunto abordado foi o projeto executivo do Parque, especificamente quanto a comissão de
implantação; as pessoas indicadas a comporem esta comissão foram: Antônio Gilberto, José Luis,
Carlos da empresa Implantar, Dorothea Pereira e Daniela da Câmara Sutti. Ainda sobre o projeto
executivo, Antônio Gilberto falou sobre o projeto básico, onde em um primeiro momento a
incubadora ficaria no térreo, já no segundo piso as academias e centro de pesquisas, havendo a
possibilidade de contar com o terceiro pavimento após a finalização do projeto básico. Dimas seguiu
falando sobre criação de uma comissão de fiscalização sugerindo os nomes: Hildemar Baldan, Telma
Bernardes e Edison Maltoni, representando o Sincomércio, para comporem tal comissão. Como
gestora o Sincomércio, órgão de classe administrtativa, permanecendo assim uma parceria entre a
prefeitura, o sindicato e o governo estadual. Posteriomente a Congás realizou duas apresentações, a
primeira com o Ronaldo falando sobre climatização e a segunda com a Isabel, tratando sobre
desenvolvimento e inovação, estrutura técnica, tipos de sistemas, vantagens, clientes, números da
Congás e possibilidades. Dimas ressaltou a parceria do Parque Tecnológico com escolas e também a
oportunidade de estabelecer uma parceria com a Congás, abrindo em seguida para perguntas, porém
sem manifestações. Após uma breve pausa para o café retornou-se aos trabalhos com a apresentação
do senhor Alexandro Zavarizi, que não esteve na primeira reunião agradeceu a aportunidade de
participar do Conselho. Na sequência o Antônio Gilberto iniciou a apresentação do projeto executivo
do Parque, comentando sobre a doação do mesmo. Falou sobre a arquitetura cilíndrica que dificulta a
execução e propôs revisão sob o ponto de vista prático com apenas dois pavimentos, sendo no térreo
a sobrecarga maior e deixando a princípio um terraço com estrutura adequada para um terceiro
pavimento futuro. Ricardo Abreu questionou se será um único prédio. Em resposta Antônio Gilberto
relatou a liberdade para expansão. Dimas esclareceu sobre a infraestrutura, que ainda não está
definida. Ricardo Abreu comentou exemplo e afirmou que deverá ser pensado um modelo que
favoreça a troca de ideias e promova o futuro de inovação. Antônio Gilberto ressaltou sua posição
quanto ao prédio ter apenas dois pavimentos. Marcelo Cereser sugeriu manter a fachada conforme
projeto inicial. Antônio Gilberto falou ainda sobre a possibilidade de trazer uma torre eólica para o
Parque, por conta de Jundiaí ser privilegiada pela Serra do Japi. Iniciou a apresentação de slides com
informações técnicas
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do Sistema CLT (Croos Laminated Timber), tecnologia nova no Brasil, produto inovador muito
utilizado na Europa. Apresentou exemplos com fotos de prédios construídos em outros países. Ao
término da apresentação houve abertura para perguntas. Senhor Osvaldo Massambani elogiou e fez
observações quanto a questão programática - que deverá ser o foco central, sobre a questão
econômica – que requer atenção e sobre a questão de sustentabilidade – também foco central, falou
sobre a possibilidade de visitas em Centros instalados para se saber como são operados e mencionou
ainda que, quanto mais estética embutida, melhor. Senhor Antônio Claudio Palma fez suas
considerações sobre inovação e concordou com a questão da estética mencionada anteriormente pelo
senhor Massambani. Alexandro Zavarizi destacou a importância das medidas a serem exploradas e
que a questão tempo deverá ser bem avaliada. Tomando a palavra novamente, Dimas lembrou a
todos que a próxima reunião acontecerá em onze de dezembro de dois mil e quatorze, esclareceu que
o cronograma já foi iniciado em oito de outubro de dois mil e quatorze e, em fevereiro de dois mil e
quinze, será apresentado o esboço final. Foi definido ainda por Dimas, que a primeira etapa
terminará até dezembro de dois mil e quatorze e a segunda etapa até fevereiro de dois mil e quinze. O
edital deverá estar pronto em junho de dois mil e quinze e o início das obras do Parque se dará em
outubro de dois mil e quinze. Já encerrando o encontro, Dimas passou a palavra aos Conselheiros
para suas considerações finais. Telma Bernardes sugeriu que o espaço de tempo entre as reuniões
seja mais curto. Dimas comentou sobre a possibilidade de convocação de reuniões de urgência a cada
trinta dias. Antônio Gilberto agradeceu e solicitou o apoio de todos. Cristiano Monteiro sugeriu a
incorporação do Devanildo Damião à Comissão de Implantação, que prontamente foi aprovada por
todos. Osvaldo Massambani pediu atenção ao valor que vai entrar. Carlos Orlando, convidado do
Antônio Gilberto, se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário, assim como o
Alexandro Zavarizi. Antônio Claudio ressaltou o quão produtiva foi a reunião. Marcelo Cereser
reforçou que o Parque Tecnológico é um dos principais projetos estratégicos do governo do Prefeito
Pedro Bigardi, que apoiará na questão burocrática. Ressaltou ainda que outras secretarias deverão se
envolver no projeto e finalizou parabenizando. Na sequência, Ricardo Abreu apontou que a
dificuldade é não saber o que terá dentro do Parque e mencionou que visitas serão importantes, assim
como a justificativa das opções de tecnologias aplicadas deverão ser documentadas. Em seguida
Dimas esclareceu que será feita a ação de audiovisual por uma pessoa que ganhou o Prêmio Jabuti,
chamada Vitor. Fábio Bagnara sugeriu a instalação de uma câmera no terreno para registrar as
imagens das fases de construção do Parque e se colocou à disposição. Ismar de Oliveira relatou ter
achado interessante as propostas apresentadas, mas que faltou a discussão sobre a parte formal
envolvendo a documentação e a parte ambiental, disse entender que há a necessidade de designar
alguém para cuidar deste assunto e finalizou parabenizando e agradecendo. Dimas sugeriu que as
próximas reuniões sejam realizadas em locais diferentes, oque enriquecerá o grupo e criará maior
liberdade para o próximo ano; enfatizou o orgulho significativo por representar o Conselho, ainda,
reafirmou a inauguração em novembro de dois mil e dezesseis e finalizou com a frase de sua autoria:
“Inovação não é construir o Parque Tecnológico, inovação é mudar uma comunidade inteira.” 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 três de outubro de dois mil e quatorze.
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