ATA-REUNIÃO Nº 1
Ter 22/08/2017

Ata da 1ª reunião extraordinária 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.
Data, horário, local e secretário (a): aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de
2017, às 15h00, no Auditório do Paço Municipal – localizado à Avenida Liberdade s/nº
- Jardim Botânico - Jundiaí/SP; secretariado por Karina Borges Zacchi.
Horário do início dos trabalhos: 15h22min.
Presenças:
Amauri Marquezi – representante titular da Sociedade Organizada de Seviços; Antônio
Gilberto de Freitas Filho – representante suplente de Instituição de Ensino Superior;
Devanildo Damião – representante titular da Sociedade Organizada do Comércio;
Elídio Aparecido de Oliveira – representante titular da Unidade de Gestão de Educação;
José Roberto Pellizzer – representante suplente da Unidade de Gestão da Casa Civil;
Júlio Cesar Durante – representante suplente da Unidade de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia; Marcelo Cereser – representante titular do da
Sociedade Organizada das Indústrias; Marcelo Schneck de Paula Pessôa – representante
titular de Instituição de Ensino Superior; Messias Mercadante de Castro – representante
titular da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
Ricardo Davison Robertoni – Representante titular da Unidade de Gestão da Casa Civil;
Vito D’Alessio Neto – representante suplente da Sociedade Organizada de Serviço;
Vitor Cesar Martins – representante titular da Secretaria Municipal de Planejamento e
Meio Ambiente.

Ausências:
Aarão Ruben de Oliveira – representante titular de Instituição de Ensino Superior;
Adauto Roberto Ribeiro – representante suplente de Instituição de Ensino Superior;
Alexandro de Freitas Zavarizi – representante titular de Empresa de Base Tecnológica;
Anderson Wilker Sanfins – representante suplente de Instituição de Ensino Técnico;
Edilson Carvalho – representante suplente de Sindicato dos Trabalhadores sediado no
Município de Jundiaí;
Eliseu Silva Costa – representante titular de Sindicato dos Trabalhadores sediado no
Município de Jundiaí;
Fábio Bagnara – representante suplente de Empresa de Base Tecnológica;
José Antônio Parimoschi – representante titular da Unidade de Governo e Finanças;
Oswaldo Massambani – representante titular de Instituição de Ensino Superior;
Roberto Augusto de Carvalho Araújo – representante suplente da Unidade de Gestão
de Governo e Finanças;
Sandro Carlos Leonhardt – representante suplente de Empresa de Base Tecnológica;
Ausências justificadas:
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Ismar Augusto Procópio de Oliveira – representante titular de Instituição de Ensino
Técnico;
Ricardo Abreu – representante titular de Empresa de Base Tecnológica;
Convidados:
Anderson Pinheiro; Jamilson Ramos; Luis Augusto Zambon; Mariana Savedra Pfitzner;
Nelson da Silva e Rosemeire Kimura.
Pauta:
 Considerações sobre renovação contratual e aprovação dos novos Incubados;
 Apresentação da Comissão de implantação
 Apresentação do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) - Palestrante:
Sr. Mauro Catharino;
 Indicação de novos Membros para compor o Conselho;  Cronograma das reuniões;
 Assuntos Diversos.
Anexos:
1- Justificativas de faltas dos Membros do Conselho;
2- Relatório dos processos administrativos referente a Implantação do “Tecnovale”.

Assuntos:
1- Abertura da reunião pelo Gestor de Desenvolvimento Econômico Messias
Mercadante de Castro.
2- Inteirada a pauta da reunião, pelo Presidente Dr. Devanildo Damião.
3- Apresentação do vídeo institucional “Tecnovale”, pelo Conselheiro e Coordenador
da Comissão de Comunicação e Captação de Recursos, Sr. Vito D’Alessio Neto.
a) Enfatizado pelo Sr. Vito D’Alessio acerca da preocupação em fazer um registro
documental de todo o processo de desenvolvimento do Parque Tecnológico;
b) Esclarecido ainda que, o objetivo do vídeo institucional é promover de forma
sintética um panorama completo sobre as realizações pertencentes ao Parque,
desde o início do projeto até o momento atual.
4- Considerações sobre renovação contratual e aprovação dos novos Incubados, pelo
Coordenador Executivo de Empreendedorismo Sr. Ricardo Davison Robertoni.
a) Explicitado pelo Coordenador Ricardo um breve resumo sobre as atividades
desenvolvidas por cada Incubado, conforme documentação apresentada pelos
mesmos, para apreciação e votação dos Conselheiros quanto a renovação
contratual pelo período de 1 (um), mais 1(um) ano, sendo que após esse período
será vetado novas renovações desses mesmos incubados. Essa renovação se dará
a partir do vencimento dos contratos de incubação pelo antigo gestor
Sincomercio, tendo como gestor atual a Unidade de Desenvolvimento
Econômico Ciência e Tecnologia;
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- Aura Industrial - (residente) - deferida renovação contratual por unanimidade;
- Baltec do Brasil S/A - (não residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
- Foco Ambiental Ind. e Com. Ltda ME - (residente) - deferida renovação
contratual por unanimidade;
- JPF Usinagem Ltda ME - (residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
- Juiz e Proença Equipamentos Ltda ME - (residente) - deferida renovação
contratual por unanimidade;
- Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações - (não residente)
- deferida por unanimidade;
-LKM Simson Comércio de Alimentos Ltda EPP - (residente) - indeferida
renovação contratual por unanimidade;
- Instituto PoloDoc - (não residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
-Renna Serviço Elétrico Ltda ME - (residente) - deferida renovação contratual
por unanimidade;
- Surpass Ltda ME - (residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
- Cintia Rocha Borelli Hofstede - (residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
- Duarte e Gonçalves Ind. e Com. - (residente) - deferida renovação contratual
por unanimidade;
- Juliano Marçal e Rodrigo Saito - (residente) - deferida renovação contratual
por unanimidade;
-Antares Eletrônica Ltda EPP – (não residente) - deferida renovação por
unanimidade;
- FB Alimentos e Bebidas Ltda ME - (residente) - deferida renovação contratual
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por unanimidade;
- Ricardo Hiroshi Morikawa - (residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
- Cibele Cardoso Cecotti - (residente) - deferida renovação contratual por
unanimidade;
-Anderson L.P. da Conceição - (residente) - deferida renovação por
unanimidade;
b) Reiterado pelo Coordenador Ricardo a apresentação dos 2 (dois) novos
Incubados, na qual tiveram a incubação deferida pelo ex-gestor Sincomercio e
indicados para votação do Conselho de Ciência e Tecnologia;
- Candelaled Comércio de Produtos Eletrônicos e Iluminação Ltda EPP (residente) - deferida incubação por unanimidade;
- Jund Técnico Manutenções Ltda - (residente) - deferida incubação por
unanimidade;
c) Comentada pelo Coordenador a solicitação de incubação de 3 (dois) novos
requerentes, na qual está em processo de avaliação pela Unidade Gestora;
- Aline Pereira Kida;
- Duraterra Tecnologia Aplicada Ltda;
-SRF Sistemas Resistentes ao Fogo.
d) Manifestada pelo Coordenador Ricardo e reafirmada pelo Presidente do
Conselho Devanildo Damião, a necessidade de elaboração de um regimento
interno, edital e formação de um comitê para avaliação prévia das solicitações
de incubação;
e) Salientado pelo Conselheiro Vito D’Alessio que, a inovação trata também de
assuntos relacionados a gestão, tão importante quanto a própria tecnologia. Além
de produzir soluções, é necessário viabiliza-las.
5- Considerações do Conselheiro e Presidente da Companhia de Informática de
Jundiaí, Amauri Marquezi.
a) Apontada pelo Sr. Amauri Marquezi, a iniciativa da Companhia de
Informática de Jundiaí juntamente com a Unidade de Gestão de
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Desenvolvimento Econômico que, após a verificação do espaço na
Incubadora, os mesmos chegaram à conclusão de que é necessário um viés
mais dinâmico, no que diz respeito ao papel da CIJUN nesse processo,
salientando que a contribuição pode ser muito maior do que vem sendo feita.
Sendo assim, está consolidado a criação de um espaço de coworking a pedido
do Gestor Messias Mercadante, onde será provido uma infraestrutura para as
empresas incubadas e também para outras empresas, caracterizando um
ambiente de troca de informações, conhecimento e uso dessa infraestrutura
tecnológica;
b) Inteirado que, para criação desse espaço será providenciado o mobiliário,
infraestrutura de computadores com 6 (seis) estações de trabalho. Especificado
que, já existe acesso à internet com alta velocidade, está sendo disponibilizado
o wi-fi, criação de uma nova página a fim de promover sustentação as
empresas incubadas, projetor multimídia, viabilizando espaço para
treinamentos de apoio aos Incubados;
Essas iniciativas estão em andamento, a fim de que sejam feitas movimentações
de imediato, para o início dos trabalhos de infraestrutura no local.
c) Evidenciado pelo Presidente da CIJUN, o interesse no auxílio das empresas de
desenvolvimento de aplicações, gerando um ambiente para evolução e também
soluções para área da tecnologia da informação;
d) O Conselheiro Vito D’Alessio parabeniza a CIJUN pela iniciativa na
interação, porém salienta que, tendo em vista que o Parque Tecnológico é
consequência da Incubadora e do Centro de Inovação Tecnológico, é de
extrema importância que as questões de comunicação sejam compartilhadas
com a Comissão de
Comunicação de Captação de Recursos, sendo indispensável essa proximidade.
6- Solicitado pelo Gestor Messias Mercadante, as considerações da Diretora de
Ciência e Tecnologia Mariana Savedra.
a) Discorrido pela Diretora Mariana, as ações que estão sendo discutidas e serão
promovidas ao longo deste semestre, em relação a ciência, tecnologia e
inovação, que evidentemente caminha em paralelo com o projeto do Parque
Tecnológico;
b) Esclarecido que essas ações visam dar dinamismo para a cidade, do ponto de
vista da formação de empresas startups com o apoio do poder público. Informa
ainda, sobre a existência de uma discussão interna, a respeito das questões de
empregabilidade e no próprio déficit tecnológico que o país enfrenta desde
sempre;
c) Destacado que o poder público, principalmente as cidades, tem a missão de
ajudar principalmente os jovens e aqueles que estão fora do mercado de
trabalho a construírem um espírito empreendedor;
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d) Explanado que, uma das ações programadas com o apoio da CIJUN, outras
Unidades de Gestão e com a participação desse Conselho, é fazer um startup
weekend, com outra nomeação a ser definida, porém a ideia é trabalhar com
jovens sobre temas específicos, dentre eles saúde, infraestrutura, indústria 4.0,
constituição de empresa, novos negócios, entre outros. Informa ainda que a
intenção é que durante a semana de ciência e tecnologia, que acontecerá entre
os dias 24 a 29 de outubro de 2017, seja feita essa ação do startup weekend,
que intenta a interação de jovens nesse período a fim de criar uma ideia, um
business mobile ou até uma prévia de uma empresa constituída, podendo ser
Incubados não residentes. Salienta que a intenção é espalhar um espírito
empreendedor entre a comunidade e dar apoio aos mesmos;
e) A Diretora Mariana ressalta que, não obstante, estão sendo elaboradas grades
de cursos para capacitação dos Incubados gratuitamente, com temas relevantes
como por exemplo propriedade intelectual, gestão financeira entre outros;
f) Participado aos presentes que está em programação para o mês de novembro,
o
“Inova Jundiaí”, na qual procede as perspectivas de exposição dos trabalhos
desenvolvidos pelos Incubados, sendo um importante encontro de oportunidades
entre grandes empresas startups;
g) Ressalta ainda que, o objetivo é dar continuidade e avançar nas políticas de
ciência e tecnologia, no qual já vem sendo desenvolvidas com esmero, desde
a gestão do ex-Secretário Marcelo Cereser.
7- Apresentação das ações da Comissão de Implantação pelo Coordenador e
Conselheiro Antônio Gilberto de Freitas.
a) Explanado sobre decreto nº 25.454, de 15 de dezembro de 2014, referente a
instituição da Comissão de Implantação, Fiscalização e Comunicação;
b) Demonstrada a localização da área, relativa a doação pela Fundação Antônio
Antonieta Cintra Gordinho a Prefeitura de Jundiaí, para a construção do futuro
Parque Tecnológico;
c) Informado que o loteamento do “Tecnovale”, está apresentado de forma a
atender o conceito de tríplice hélice (governo, empresas e academia), através
da implantação na quadra A do CITJUN e Centros de Pesquisa e na Quadra B
do Campus “Tecnovale”, na qual possui até o momento 3 players alinhados:
Projeto Instituto PóloDoc, Projeto ITIE e ISITEC, todos constando em
processos administrativos;
d) Reforçado que o loteamento está aprovado por esta Prefeitura e licenciado pela
Cetesb;
e) Destacado que a construção modular, prevista na estratégia do “Tecnovale”,
irá ampliar a capacidade de atingir o objetivo de Polo Tecnológico, com a
instalação de edificações modulares no CITJUN, Centro de Pesquisas,
Campus Tecnovale e nas áreas de influência para Micro e Pequenas Empresas,
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f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

que estão sendo propostas para os equipamentos públicos dos loteamentos
contíguos em aprovação no entorno do “Tecnovale”, conforme definido em
Conselho em reunião no ano de 2016;
Apresentadas fotos da terraplenagem, referente ao período de Janeiro de 2017;
Relatado sobre a doação da campanha de sondagem pela empresa Civil Solo,
projeto arquitetônico básico do CITJUN pelo Arquiteto Guilherme Mattos,
estudo geológico da gleba A5 realizada pelo Geólogo Marcos Bandini e o
donativo de recursos financeiros pela Fundação Antônio Antonieta Cintra
Gordinho para execução parcial da terraplenagem. Desse recurso
complementar da Fundação, foram aplicados cerca de 65% ao longo do
segundo semestre de 2016.
Evidenciados dados relativos ao andamento do processo da terraplenagem, e a
necessidade de recursos financeiros para sua conclusão e também dos projetos
complementares do CITJUN ;
Indicado pelo Coordenador Gilberto que, houveram os procedimentos quanto
a renovação do alvará de terraplenagem por mais 2 (dois) anos, pelo motivo
do seu vencimento em 28.08.2017, incluindo as medidas de recuperação
ambiental;
Demonstrado o projeto urbanístico, iluminação pública, dados, rede média de
tensão, rede de água, esgoto e drenagem do loteamento;
Mencionada a necessidade de monitoramento ambiental, recuperação e
sugestões de possíveis soluções;
Evidenciada intenção na escolha de qual parcela da área, será ocupada pelo
Centro de Inovação Tecnológica e do Campus Tecnovale;
Citados os processos administrativos em andamento, referentes a aprovações
necessárias para a implantação do Parque Tecnológico;
No final da apresentação “Temas de Planejamento da Comissão de
Implantação”, foi destacado a necessidade de iniciar as discussões sobre a
legislação de ocupação do “Tecnovale”, de forma a atender com segurança
jurídica toda diversidade de players, conforme definido em reunião do
Conselho de Ciência e Tecnologia no exercício de 2016 e solicitado pela
Câmara de Vereadores deste Município;
Destacado também que, o assunto da Gestão do Tecnovale é correlato de
mesmo quilate. O Coordenador vem propondo um debate sobre criação de uma
Agência de Engenharia Pública na modalidade jurídica de Organização Social,
para tratar do desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Jundiaí e a mesma
poderia, ao ser criada dentro do “Tecnovale”, ser a Gestora do Parque
Tecnológico e do Condomínio de Micro e Pequenas Empresas;
Salientado pelo Coordenador que, todas as informações mencionadas nesta
data, foram apresentadas em reuniões específicas no 1º semestre do ano de
2017, com as presenças dos Gestores Messias Mercadante, Sinésio Escarabelo,
José Antônio Parimoschi, Ex-diretor de Ciência e Tecnologia José Dimas
Gonçalves, Presidente da Companhia de Informática de Jundiaí Amauri
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Marquezi,
Presidente do Conselho Dr. Devanildo Damião, para o
Coordenador da Comissão de Comunicação e Captação de Recursos Vito
D’Alessio e para a Subsecretária de Ciência e Tecnologia do Governo do
Estado de São Paulo Margareth Leal;
Reforça ainda que, o conceito apresentado foi considerado pela Subsecretária
de “Quarta Geração”;
q) Informado que o relatório de processos administrativos, foram mencionados
ao Sr. Prefeito Luiz Fernando Machado na reunião supramencionada.
r) Este Conselheiro, conforme reza o direito administrativo público, solicita que
seja dada publicidade a lista de processos administrativos que resumem os
trabalhos desta Comissão de Implantação desde sua criação, através desta ata
do conselho.
8- Apresentação do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), ministrada
pelo Sr. Doutor Mauro Catharino.
Agradecimentos gerais:
1- Agradecimento a todos os Membros do Conselho;
2- Agradecimento especial ao Sr. Mauro Catharino;
3- Agradecimento aos Incubados pela presença na reunião;
4- Agradecimento ao ex-Presidente da Companhia de Informática de Jundiaí, Sr.
Gilberto Novaes pela presença;
5- Agradecimento ao Diretor dos Conselhos Luis Augusto Zambon.
Horário do término dos trabalhos: 17h32min.
Assinaturas:

Devanildo Damião
Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação.

Messias Mercadante de Castro
Gestor Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação.

Karina Borges Zacchi
Secretária Executiva do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação.
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