
Ata da 2ª Reunião da UTCT/2007

Às catorze horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e sete, no Hotel
Ouro Minas, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, foi realizada a 2ª Reunião
da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação (UTCT) da Rede
Mercocidades. Na abertura da reunião, o Prof. Newton Lima Neto, Prefeito Municipal
de São Carlos e Coordenador da UTCT saudou os presentes, agradeceu à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte na pessoa da Srta. Isabela Furtado, pela acolhida, e à
Associação de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e Tecnológicos
(ANPROTEC) por abrir espaço para a UTCT no XVII Seminário Nacional de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e XV Workshop ANPROTEC. Informou que
participou de manhã das aberturas das reuniões conjuntas da UTCT e da UT de Gênero
e Município e da Semana de Buenos Aires, juntamente com o Prefeito Fernando
Damata Pimentel de Belo Horizonte e do Sr. Jorge Telerman, Chefe de Governo da
Cidade Autônoma de Buenos Aires e que proferiu uma palestra no Painel 1 – “Cidades
com soluções integradas – experiências de sucesso” dentro do Workshop “O Desafio
das Cidades” promovido pela ANPROTEC, enaltecendo a importância da UTCT na
integração da Ciência e Tecnologia com a sociedade. Informou ainda que, conforme
programado, houve visita ao projeto Pitangaporã, vencedor do Prêmio Mercocidades de
Ciência e Tecnologia 2007. Conforme definido na reunião anterior, o Prefeito Newton
Lima Neto deu início ao workshop sobre e-Governo, passando a palavra ao Sr. Gleison
Pereira de Souza, Secretário Municipal Adjunto de Tecnologia da Informação de Belo
Horizonte; pediu licença para se ausentar por ter compromisso em São Carlos e passou a
coordenação da mesa ao Dr. Yashiro Yamamoto, Coordenador Executivo da UTCT. O
Sr. Gleison discorreu sobre a contribuição da tecnologia da informação e comunicação
(TIC) no aumento da cidadania e participação popular; sobre a Central de Atendimento
Integrado; sobre o Espaço Criança e sobre o Orçamento Participativo Digital de Belo
Horizonte que contou com quinhentos e dois mil votos de cento e setenta e dois mil
votantes, representando dez por cento da população de Belo Horizonte. A seguir, o Sr.
André Imar Kulczynski, Presidente da PROCEMPA de Porto Alegre discorreu sobre a
sociedade da informação e do conhecimento, informando que a tecnologia avança na
área fiscal para evitar fraude e evasão fiscal. A Procempa é uma empresa pública que
presta serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para a prefeitura
municipal de Porto Alegre e para empresas privadas. A Internet se popularizou no Brasil
a partir de 1995, mas hoje 2400 municípios ainda não possuem provedor de Internet.
Sugere que sejam criados ambientes “wireless” gratuitos e falou das vantagens da
telefonia digital. Informou que em Porto Alegre o Comitê de Gestão se reúne
semanalmente, com as presenças do prefeito e secretários municipais. Apresentou o
Portal de Gestão, on line, e discorreu sobre o Sistema Integrado de Assistência Social. A
seguir, foram feitas perguntas aos palestrantes que responderam aos presentes.
Terminado o “workshop” foi feita a reunião da UTCT, tendo o Prof. Yashiro Yamamoto
informado os presentes sobre a 1ª Reunião, realizada em Montevidéu, por ocasião da III
Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais; sobre a apresentação
de 6 trabalhos finalistas ao Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 2007 que
teve como vencedores, pela ordem, Belo Horizonte, São Carlos e Jacareí e Menções
Honrosas para Montevidéu, Tandil e Santo André. Relatou ainda que esteve em
Tandil/AR, participando do Seminário “Políticas de Integração Regional: Experiências
Exitosas no Mercosul” onde apresentou o trabalho da UTCT sobre a “Mostra de Ciência
e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais” e participou de reunião dos
Coordenadores de Unidades Temáticas com a Secretaria Executiva e Secretaria Técnica



Permanente das Mercocidades, juntamente com o representante de Assunção para
definir as atividades a serem desenvolvidas na XIII Cúpula da Rede Mercocidades de 21
a 24 de novembro de 2008, em Assunção. A seguir, passou a palavra aos participantes
da reunião. O Sr. Eduardo Lopes Pereira Guimarães, Secretário de Relações
Internacionais e Cerimonial de Curitiba, informou que o Centro Integrado de Formação
de Autoridades Locais (CIFAO) tem promovido cursos por meio de programa da
UNITA. A Sra. Laura Almada, Secretária do Intendente Ricardo Ehrlich de
Montevidéu, informou que Montevidéu acompanhará mais de perto as atividades da
UTCT e que tem trabalhado em parceria com a Universidade da República Oriental do
Uruguai e com o Ministério da Educação. Disse que Montevidéu está empenhada na
criação de parque tecnológico em biociências e na criação de um pólo científico. A Sra.
Iara Maurente, Secretária de Comunicação de Gravataí, informou que Gravataí
coordena a Unidade Temática de Segurança e que em outubro estará realizando em
Gravataí uma Oficina de Segurança Cidadã em parceria com a Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e apoio da Fundação Friedrich Ehbert da Alemanha. O Sr. Ignacio
Aristia, Subdiretor de Promoção e Desenvolvimento de Colonia del Sacramento,
informou que participa de projeto na área de C&T com a Europa, tendo como parceiros
Pergamino e Medelin e quer participar das atividades da UTCT, tendo estado presente
na III Mostra de C&T em Montevidéu. O Sr. Amadeu Busnardo Filho, Assessor da
Presidência da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, informou que sua empresa
administra a Cidade Industrial e trabalha na atração de investimentos. O Sr. Emílio
Lúcio Guimarães, consultor de informática, informou que o Município de Contagem é o
segundo município do Estado de Minas Gerais em importância, contando com 600 mil
habitantes e diversas indústrias e participou desta reunião da UTCT para conhecer as
atividades da Rede Mercocidades e procurar cooperação e intercâmbio com outros
municípios. Comentou que o “boom” social requer alto investimento notadamente no
setor de informática que precisa de intercâmbio, lembrando que no país há 15 milhões
de internautas. O Sr. Silvio Roberto Ramos, Presidente da Companhia de
Desenvolvimento de Vitória e Presidente do Conselho de Ciência e Tecnologia do
Município de Vitória, falou também em nome de Rosa Maria Trevas Azevedo,
Superintendente de Ciência e Tecnologia da Companhia de Desenvolvimento de Vitória
e de Marco Junio de Faria Godinho, Superintendente de Desenvolvimento Econômico
da Companhia de Desenvolvimento de Vitória e informou que a CDV tem experiência
desde 1993 com o sistema municipal de C&T, que o Fundo Municipal de C&T teve
recursos duplicados na atual gestão para aplicar em pesquisa e divulgação de C&T
como instrumento para o desenvolvimento da cidade.  Relatou que Vitória tem a maior
renda no Estado do Espírito Santo, sendo os serviços as principais atividades
econômicas, ao lado do comércio exterior e do turismo. Afirmou que a replicabilidade
de experiências é muito importante para o desenvolvimento dos povos. Considerou
ainda que “não podemos crescer sozinhos” e que é essencial a cooperação permanente
em C&T com os municípios vizinhos para a produção de riqueza e atingir a libertação
da dependência externa. O Sr. Luís Canabarro Cunha, Assessor de Relações
Institucionais da Procempa, relatou que são as empresas de telecomunicações que
montam os provedores e que elas têm interesse comercial. Portanto, propõe que se cobre
uma atitude do governo federal para promover a inclusão digital. Relatou sobre a
experiência de e-governo de Porto Alegre e do Orçamento Participativo Eletrônico que
é importante no acompanhamento das obras do OP. Referiu-se ao Fundo de C&T de
Vitória como um exemplo de boas práticas e enfatizou a importância da concessão de
bolsas para incentivar a contratação de mestres e doutores. A Srta. Isabela Furtado,
Gerente de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, informou que voltou



motivada de Montevidéu e citou que o Conselho de Desenvolvimento Econômico,
criado em 1999, foi reativado com o objetivo de atrair empresas de base tecnológica,
tendo estudado o modelo de Vitória. Informou que em Belo Horizonte há várias
incubadoras de empresas premiadas pela Anprotec, entre elas a Biominas e a Innova da
Universidade Federal de Minas Gerais. Fez referência ao Parque Tecnológico da cidade
que pretende ser referência nacional e internacional e informou que o Centro de P&D da
Google e uma unidade da Fiocruz estão se instalando em Belo Horizonte. Relatou que
as atividades de C&T estão pulverizadas nas diversas secretarias municipais; que
através do Museu de C&T o governo pode levar para as crianças conceitos que levem a
inserir a sociedade à questão de C&T; que há um convênio com Buenos Aires na área
da indústria cultural e que pesquisadores do mundo inteiro vem pesquisar o OP digital
de Belo Horizonte. O Sr. Luís Canabarro Cunha informou que o município de São
Paulo é parceiro de trabalho de Porto Alegre e que gostaria de participar da 3ª Reunião
da UTCT a realizar-se em Assunção em novembro vindouro. Propôs que nessa reunião
fosse tirada uma proposta de e-Governo para ser encaminhada à Reunião do Conselho
das Mercocidades. Nada mais havendo, eu, Yashiro Yamamoto, lavrei a presente Ata
que vai por mim assinada e pelo prefeito Newton Lima Neto, coordenador da UTCT.



Lista de participantes da reunião da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação da Rede Mercocidades

Data: 18/09/07

Horário: 14:30hs
Local: Hotel Ouro
Minas

Nome Cidade Cargo Email
Newton Lima Neto São Carlos Prefeito Municipal gabinete@saocarlos.sp.gov.br

Yashiro Yamamoto São Carlos Coordenador de Relações Institucionais yashiro.gab@saocarlos.sp.gov.br

Gleison Pereira de
Souza

Belo
Horizonte

Secretário Municipal Adjunto de Tecnologia
da Informação

gleison@pbh.gov.br

Isabela Furtado Belo
Horizonte

Gerente de Desenvolvimento Econômico isabela.furtado@pbh.gov.br

Beatriz Goes Belo
Horizonte

Secretária Executiva do CODECOM -
Conselho de Desenvolvimento Econômico

beatrizg@pbh.gov.br

José Carlos Hans Belo
Horizonte

Assessor da Gerência de Desenvolvimento
Econômico

jchans@pbh.gov.br

Luiz Henrique Vieira Belo
Horizonte

Analista de Políticas Públicas luhenri@pbh.gov.br

Ignacio Aristia Colonia del
Sacramento/
Uruguai

Sub-Diretor de Promoção e
Desenvolvimento

mgreising@colonia.gub.uy

Eduardo Lopes
Pereira Guimarães

Curitiba Secretário de Relações Internacionais e
Cerimonial

edguimaraes@pmc.curitiba.pr.gov.br

Amadeu Busnardo
Filho

Curitiba Assessor da Presidência da Cia.
Desenvolvimento de Curitiba

abusnardo@curitibasa.com.br

André Imar Kulczynski Porto Alegre Presidente da PROCEMPA andrek@procempa.com.br

Luís Canabarro
Cunha

Porto Alegre Assessor de Relações Institucionais da
PROCEMPA

cunha@procempa.com.br

Silvio Roberto Ramos Vitória Presidente da Companhia de
Desenvolvimento de Vitória – CDV /
Presidente do Conselho de Ciência e
Tecnologia do Município de Vitória

srramos@vitoria.es.gov.br

Rosa Maria Trevas
Azevedo

Vitória Superintendente de Ciência e Tecnologia da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória

rmtazevedo@vitoria.es.gov.br

Marco Godinho Vitória Companhia de Desenvolvimento de Vitória godinho@vitoria.es.gov.br

Eugenia Bossi Fraga Contagem Secretária Municipal de Planejamento e
Coordenação Geral

e.bossi@contagem.mg.gov.br

Emilio Lúcio
Guimarães

Contagem Consultor de Informática emilio.lucio@contagem.mg.gov.br

Iara Maurente Gravataí Secretária de Comunicação secom@gravatai.rs.gov.br

Laura Almada Montevideo Secretaria do Prefeito

Bechara Abralido Santos Seplan bechara-seplan@santos.sp.gov.br

Santiago G. Carballo Santos Associação Comercial de Santos apl.tic@acs.org.br

Fabiana Santos Brasília ABIPTI/ BSB fabiana@abipti.org.br

Iara R. S. Ferreira Campinas Agência Inova (Unicamp) iara@inova.unicamp.br

Davi I. Sales Campinas Unicamp davi@unicamp.br


