
ATA DA 1ª REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E CAPACITAÇÃO DE 1999

Data: 25/03/99
Local: Mar del Plata
Horário: das 9h30min às 13h

Participantes:
Álvaro Rocha, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SEDECT
Armando Clemente, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
Paula Gonzaga, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
Paula Pires, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
Milton Pantaleão, Prefeitura de Porto Alegre
Carlos Lerch, Prefeitura de Buenos Aires
Israel Mahler, Prefeitura de Buenos Aires
Marcela Petrontonio, Prefeitura de Mar del Plata
Dario Socrate, Prefeitura de Mar del Plata
Nelson Tadeu Pereira, Prefeitura de Santo André
Ricardo Naumczyk, Prefeitura de General San Martin
José Roberto Hebling, Prefeitura de Rio Claro
Manuel Barreiro, Prefeitura de Salto
Olga Della Vedoua, Universidade de Mar del Plata
Carlos Roberto Rodrigues, Prefeitura de Piracicaba
Humberto de Campos, Prefeitura dePiracicaba
Luiz Fernando Taranto, Prefeitura de Juiz de Fora
José Francisco Gomes, Prefeitura de Juiz de Fora
Fernando Longo, Prefeitura de São Bernardo
Evaristo Peroni, Prefeitura de São Bernardo do Campo
Maria Regina Gonçalves, Prefeitura de Diadema
David Lopes Schimitd, Prefeitura de Diadema
Marcelo José Chiein, Prefeitura de Diadema
Carlos Mariangel, Prefeitura de Concepción
Edilma Martuscelli, Prefeitura de Guarulhos
Raul Dentesano, Prefeitura de Córdoba
Carlos Lucero, Prefeitura de Córdoba
Carlos Patrani, Prefeitura de Mar del Plata
Eugênio Gomes, Prefeitura de Belo Horizonte

Abertura:
Em nome da Prefeitura de Mar del Plata, a Secretária de Produção, Marcela
Petrantônio, deu boas-vindas aos convidados.
O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Álvaro Rocha, abriu a Primeira
Reunião de 1999 da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia & Capacitação,
em Mar del Plata, ressaltando a importância da integração entre as cidades
presentes.
O presidente da mesa propõs, já que muitos não conheciam ainda o trabalho
em andamento da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação da
Rede Mercocidades, que o Secretário Executivo da Rede de Tecnologia,
Armando Clemente, fizesse a apresentação do Plano Diretor da UT de C,T&C.



Apresentação do Edital do Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia
1999
O representante de Buenos Aires indagou da possibilidade de a coordenação
executiva cooperar com a possível iniciativa de fazer um Prêmio de Ciência e
Tecnologia em sua cidade, seguindo o modelo do Prêmio Mercocidades,
desenvolvido pela UT de Ciência, Tecnologia & Capacitação.
A coordenação executiva da UT de C,T & Capacitação sugeriu que, a partir da
próxima premiação, seja feita a reunião da UT na cidade vencedora do Prêmio
Mercocidades. O representante de São Bernardo, Fernando Longo, questionou
sobre a possibilidade da cidade vencedora do Prêmio Mercocidades não ter
infra-estrutura para realizar a reunião. A coordenação executiva do Prêmio
disse que deveria prevalecer sempre o bom senso e, caso a cidade vencedora
do prêmio não tenha infra-estrutura para realizar a reunião da UT, sendo
escolhida evidentemente outra cidade.
O Prefeito de Piracicaba fez observações sobre o texto do Edital do Prêmio, a
propósito da premiação à pessoa física ou ao órgão público e da premiação em
dinheiro a funcionário público. O representante de Juiz de Fora observou ser
uma questão de interpretação.
A coordenação executiva da UT informou que, em 1998, o projeto vencedor foi
desenvolvido por um órgão da Prefeitura de Porto Alegre. Esclareceu que a
Prefeitura de Porto Alegre - ganhadora do Prêmio Mercocidades do ano
passado - decidiu dividir o dinheiro do prêmio entre os dois técnicos que
desenvolveram o projeto.
O representante de Santo André acentuou a questão da falta de clareza no
Edital quanto premiar grupos de pesquisa ou pesquisadores, sugerindo
adequação e mais precisão no texto do regulamento.
A presidência da mesa informou que o regulamento em vigor foi aprovado na
Cumbre de 1996. Contudo, como o Plenário é soberano, as sugestões de
alteração poderão ser encaminhadas à coordenação, a fim de serem
incorporadas ao Edital do ano 2000, o que foi aprovado.
A sugestão objetiva da coordenação é:
a) que se incorpore, desde já, o critério de inovação tecnológica (proposta
formulada no Encontro de Mercocidades do Rio de Janeiro, em agosto de
1998) como item de pontuação para premiação.
b) de que a cidade vencedora seja sede da primeira Reunião da UT no ano
seguinte.
O representante de Juiz de Fora propõs que o Edital do Prêmio Mercocidades
de Ciência e Tecnologia 1999 permaneça como está, prevalecendo o bom
senso da Comissão de Julgamento na decisão do vencedor deste ano.
A coordenação executiva propôs, então, que se faça valer o Edital do Prêmio
1999, e que se constitua uma Comissão para elaborar a formatação das
sugestões aventadas, para uma apresentação na reunião da UT, em agosto
próximo, e vigorar a partir do Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia do
ano 2000.
Da Comissão participam as cidades de Concepción, Córdoba, Juiz de Fora,
São Bernardo e Montevidéu.
O prazo estabelecido para redigir as propostas de alteração do Edital é 30 de
junho de 1999. O documento deverá ser encaminhado aos membros da UT até
o dia 30 de julho de 1999.



Finalizando item da pauta, foi feita uma apresentação breve de todos os
projetos inscritos nos Prêmios de 97 e 98, a pedido do representante de Porto
Alegre.

Apresentação do Programa de Incubadoras
A Plenária decidiu formar uma Comissão para Fórum Permanente sobre o
assunto, cuja primeira ação será o Encontro de Incubadoras das Mercocidades,
em setembro deste ano.
Comissão eleita é constituída por representantes das cidades de Córdoba,
Porto Alegre, São Bernardo, Buenos Aires, Belo Horizonte.

Apresentação da Rede Metrológica
A Rede Metrológica é uma proposta de São Bernardo, apresentada no ano
passado. A coordenação executiva lembrou se tratar de assunto técnico e
propõs a criação de um grupo de trabalho.
O representante de São Bernardo aventou a hipótese da criação de um selo de
qualidade da Rede Mercocidades. O representante de Buenos Aires afirmou
ser muito importante gerar programas conjuntos para o uso de normas
metrológicas iguais nos países do Mercosul. Ficou decidido que o
representante de São Bernardo se encarregará de coordenar o grupo de
trabalho constituído por representantes de Buenos Aires, Rio de Janeiro e São
Bernardo.

Base de Dados
A coordenação executiva propõs encaminhar a proposta de implantação do
Banco de Dados (com o formulário para preenchimento das informações) da
Rede Mercocidades, para que cada cidade faça a avaliação prévia. O assunto
entrará na pauta da próxima reunião. A idéia inicial é gerar uma base de dados,
incorporando-se ao trabalho já realizado pela UT de Desenvolvimento
Econômico Local, com vistas à oferta produtiva.
O representante de Mar del Plata informou que está sendo elaborada a
incorporação de indicadores econômicos e sociais neste CD-ROM da Rede
Mercocidades.
Os representantes de Mar del Plata e de Córdoba acentuaram a importância de
que todos assumam o compromisso de repassar os dados, para a elaboração
substancial da Base de Dados.
Pela premência do tempo, a mesa sugeriu suprimir da pauta da reunião o item
Prêmio Qualidade.

Apresentação da HOME PAGE
Foi procedida a apresentação do Projeto Executivo da home page da UT, em
fase conclusiva de implantação. O representante de Santo André solicitou
"linkar" a "home page" da Prefeitura de Santo André e das demais cidades
participantes da UT à "home page" da Unidade Temática de Ciência &
Tecnologia e Capacitação.
O representante de Córdoba propõs que a Secretaria Executiva da Rede
Mercocidades (Molntevidéu) seja a centralizadora do canal de comunicação
entre as cidades da Rede e a home page da UT de C&Te Capacitação.
O representante de Porto Alegre pediu que sejam inseridas na home page da
UT de C&TeC todas as políticas públicas de promoção de desenvolvimento de



Ciência e Tecnologia das cidades, não se atendo apenas a leis de incentivos
fiscais.

Conclusão:
Finalizando a reunião, decidiu-se examinar e proceder a consultas sobre o
calendário para o Julgamento do Prêmio Mercocidades de Ciência e
Tecnologia 1999, para a Reunião conjunta das Uts de C&TeCapacitação e
Desenvolvimento Econômico Local, e para o Encontro de Incubadoras,
conciliando-se com a Cumbre de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em
setembro de 1999.

Conclusôes da Reuniâo da UT de Ciência, Tecnologia e Capacitaçâo,
realizada em 25 de março de 1999, em Mar del Plata

Data: 25/03/1999
Local: Mar del Plata
Horário: 9h30min às 13h

Participantes:

1) Álvaro Rocha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SEDECT
2) Armando Clemente – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
3) Paula Gonzaga – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
4) Paula Pires – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
5) Milton Pantaleâo – Prefeitura de Porto Alegre
6) Carlos Lerch – Prefeitura de Buenos Aires
7) Israel Mahler – Prefeitura de Buenos Aires
8) Marcela Petrantonio – Prefeitura de Mar del Plata
9) Darío Sócrate – Prefeitura de Mar del Plata
10) Nelson Tadeu Pereira – Prefeitura de Santo André
11) Ricardo Naumczyk – Prefeitura de General San Martín
12) José Roberto Hebling – Prefeitura de Rio Claro
13) Manuel Barreiro – Prefeitura de Salto
14) Olga Della Vedova – Universidade de Mar del Plata
15) Carlos Roberto Rodrigues – Prefeitura de Piracicaba
16) Humberto de Campos – Prefeitura de Piracicaba
17) Luiz Fernando Taranto – Prefeitura de Juiz de Fora
18) José Francisco Gomes – Prefeitura de Juiz de Fora
19) Fernando Longo – Prefeitura de Sâo Bernardo
20) Maria Regina Gonçalves – Prefeitura de Diadema
21) David Lopes Schimitd – Prefeitura de Diadema
22) Marcelo José Chiein – Prefeitura de Diadema
23) Carlos Mariangel – Prefeitura de Concepción
24) Edilma Martuscelli – Prefeitura de Guarulhos
25) Raúl Dentesano – Prefeitura de Córdoba
26) Carlos Lustero – Prefeitura de Córdoba
27) Carlos Patrani – Prefeitura de Mar del Plata
28) Eugênio Gomes – Prefeitura de Belo Horizonte



Apresentaçâo do Edital do Prêmio de Ciência e Tecnologia 1999

A sugestâo objetiva da coordenaçâo é:

a) que se incorpore, desde já, o critério de inovaçâo tecnológica (proposta
formulada no Encontro de Mercocidades do Rio de Janeiro, em agosto de
1998) como item de pontuaçâo para premiacâo.

b) de que a cidade vencedora seja sede da primeira Reuniâo da UT no ano
seguinte.

A coordenaçâo executiva propôs que se constitua uma Comissâo para elaborar
a formataçâo das sugestôes aventadas, para uma apresentaçâo na reuniâo da
UT, em agosto próximo, e vigorar a partir do Prêmio Mercocidades de Ciência e
Tecnologia do ano 2000.

Da Comissâo participam as cidades de Concepción, Córdoba, Juiz de Fora,
Sâo Bernardo e Montevidéu.

O prazo estabelecido para redigir as propostas de alteraçâo do Edital é 30 de
junho de 1999.  O documento deverá ser encaminhado aos membros da UT
até o dia 30 de julho de 1999.

Apresentaçâo do Programa de Incubadoras

A Plenária decidiu formar uma Comissâo para Fórum Permanente sobre o
assunto, cuja primeira açcâo será o Encontro de Incubadoras das
Mercociudades, em setembro deste ano.

Comissâo eleita é constituída por representantes das cidades de Córdoba,
Porto Alegre, Sâo Bernardo, Buenos Aires, Belo Horizonte.

Apresentaçâo da Rede Metrológica

A Rede Metrológica é uma proposta de Sâo Bernardo, apresentada no ano
passado.  A coordenaçâo executiva lembrou se tratar de assunto técnico e
propôs a criaçâo de um grupo de trabalho.

Ficou decidido que o representante de Sâo Bernardo se encarregará de
coordenar o grupo de trabalho constituído por representantes de Buenos Aires,
Rio de janeiro e Sâo Bernardo.

Banco de Dados

A coordenaçâo executiva propôs encaminhar a proposta de implantaçâo de
Banco de Dados (com o formulário para preenchimento das informaçôes) da
Rede Mercocidades, para que cada cidade faça a avaliaçâo prévia.  O assunto
entrará na pauta da próxima reuniâo.  A idéia inicial é gerar banco de dados,
incorporando-se ao trabalho já realizado pela UT de Desenvolvimiento
Econômico Local, com vistas à oferta produtiva.



Pela premência do tempo, a mesa sugeriu suprimir da pauta da reuniâo o item
Prêmio Qualidade.

Apresentaçâo da HOME PAGE

Foi procedida a apresentaçâo do Projeto Executivo da home page da UT, em
fase conclusiva de implantaçâo.  O representante de Santo André solicitou
linkar a home page da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e
Capacitaçâo.

O representante de Córdoba propôs que a Secretaria Executiva da Rede
Mercocidades seja a centralizadora do canal de comunicaçâo entre as cidades
da Rede e a home page da UT de C.T.C.

O representante de Porto Alegre pediu que sejam inseridas na home page da
UT de C.T.C. todas as políticas públicas de promoçâo de desenvolvimento de
ciência e Tecnologia das cidades, nâo se atendo apenas a leis de incentivos
fiscais.

Conclusâo:

Finalizando a reuniâo, decidiu-se examinar e proceder a consultas sobre o
calendário para o Julgamento do Prêmio Mercocidades de Ciência e
Tecnologia 1999, para a Reuniâo conjunta das Uts de C.T.C. e
Desenvolvimiento Econômico Local, e para o Encontro de Incubadoras,
conciliando-se com a Cumbre de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em
setembro de 1999.


