
Ata da 1ª Reunião da UTCT/2007

Às 10 horas do dia 19 de junho de 2007, na Sala de Acuerdos do Palácio Municipal de
Montevidéu, o Intendente Ricardo Ehrlich deu abertura à reunião, dando as boas vindas a
todos e enaltecendo a importância da UTCT na integração da Ciência e Tecnologia com a
sociedade. A seguir, o prof. Newton Lima Neto, Coordenador da UTCT saudou os
presentes e propôs incluir o item 7: Definição da data e local da IV Mostra de Ciência e
Tecnologia em Políticas Públicas Municipais. A seguir, cada participante fez a auto-
apresentação.  Item 1. Informes das atividades desenvolvidas pelas cidades. Prof.
Emerson Pires Leal, Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e
Tecnologia de São Carlos fez o relato sobre a ampliação dos distritos industriais (Centro
Empresarial de Alta Tecnologia que tem demanda de 40 empresas para participar do leilão
de 10 lotes); criação de um terceiro distrito industrial com possibilidade de construção de
500 moradias para os trabalhadores das empresas do distrito; reativação do Centro de
Desenvolvimento das Indústrias Nascentes e solicitação de recursos para o governo do
Estado de São Paulo para ampliar o CEDIN e a implantação ainda este ano de um Parque
Tecnológico em São Carlos, integrando o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos;
inauguração do Science Park. Prefeito Newton Lima Neto complementa, informando que a
Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa REDECOMEP instalará rede de alta velocidade
(1Gbps) em 29 cidades, sendo 27 capitais brasileiras, Campinas e São Carlos. O Sr. Daniel
Rosano, representante de Quilmes informa que o intendente de Quilmes recomendou uma
participação ativa da cidade nas UTs da Rede Mercocidades; fez leitura de um documento e
fez entrega do mesmo que faz parte desta Ata como Anexo 1. O prefeito Newton Lima
Neto explica que a reunião de junho de 2004 em Ouro Preto, Brasil, aprovou a criação do
Foro Consultivo que foi instalado pelo Presidente Lula no Rio de Janeiro em 18 de janeiro
de 2007, tendo a Câmara dos Municípios e a Câmara dos Estados do Foro Consultivo se
reunido em Buenos Aires em maio, devendo a reunião do Foro ocorrer em Assunção em 28
de junho de 2007. O tema de C&T deverá ser levado pelo Foro aos governos centrais dos
países integrantes do Mercosul; trabalhamos pela integração das Mercocidades com o Foro
Consultivo. A representante de Vitória/BR, Rosa Maria Trevas, relatou que há muitos anos
Vitória conta com Secretaria de Ciência e Tecnologia; informa que em julho a
REDECOMEP estará funcionando em Vitória; implementação do Parque Tecnológico com
apoio do SEBRAE; o Estado do Espírito Santo criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia;
o município investe em C&T R$5 milhões por ano; Praça da Ciência e Planetário; criação
de 11 espaços de educação ambiental. O represente de Santo André, Brasil, Alexandre
Gaino informou que o desenvolvimento da C&T foi necessário para enfrentar os desafios
tecnológicos; instituição de Fundo Municipal de Inovação e apoio a pesquisas em plástico;
possui incubadora nas áreas educacional e tecnológica. O representante de Curitiba, Brasil,
Juraci Barbosa Sobrinho, relata que Curitiba implantou C&T há 40 anos nas atividades da
prefeitura; possui Plano Diretor de 1966 que vem sendo aplicado com rigor, apesar do
crescimento desordenado, mas mantendo a qualidade de vida; atração de empresas de
forma ordenada; ¼ do PIB do Estado do Paraná está em Curitiba; o Parque Industrial de
Curitiba está consolidado e não tem mais espaço; atração de empresas não poluentes; tratar
os problemas sociais; trabalho e desenvolvimento; mobilidade urbana; modernizar as
instituições; infra-estrutura e meio ambiente com ênfase na tecnologia e inovação; 99% das
empresas são micro empresas (3703); reativação do parque de softwares; Curitiba, Cidade
do Conhecimento; retorno às atividades da UTCT. O representante de Porto Alegre, Brasil,



Luís Canabarro Cunha, parabeniza São Carlos por colocar o Vice-prefeito como Secretário
de C&T; Porto Alegre se ligou à REDECOMEP; Tecnopuc, parque tecnológico com
grande investimento; criação de curso técnico na área de informática; implantação de banda
larga via rede elétrica em 24 bairros; telemedicina em postos médicos permite que o médico
residente consulte da periferia o médico no centro; canais autônomos para TV digital pela
rede elétrica; Porto Alegre via Wireless – acesso gratuito à rede da prefeitura com
economia à população; consulta online da pauta de reuniões do Orçamento Participativo.
Com relação à proposta de discussão de transmissão de dados, o prefeito Newton propõe
que os especialistas orientem os prefeitos. A representante de Belo Horizonte, Brasil,
Isabela M. Furtado, fala da implantação do Parque Tecnológico (BH-TEC) em parceria
com Governo do Estado, Universidade, SEBRAE e FIEMG; trazer empresas não poluentes
na área de P&D; informática, energias renováveis, biotecnologia e tecnologia ambientais
são áreas do Parque; propõe que a próxima reunião da UTCT ocorra junto à reunião da
Anprotec em Belo Horizonte; as cinco incubadoras de Belo Horizonte; convênio com a
cidade de Buenos Aires para troca de experiência de incubadoras e reativação do Conselho
de Desenvolvimento Econômico (CODECOM). A representante de Jacareí, Brasil, Teresa
Blandina Castro Ribas informou que a área ambiental de seu município solicitou
financiamento ao BNDES de R$60 milhões para o saneamento básico; participação de
Jacareí no Prêmio Mercocidades de C&T trará repercussão positiva na alavancagem de
recursos para a área ambiental; está realizando trabalhos em áreas de risco urbanas com a
participação das famílias que residem nestas áreas, capacitando o público-alvo favorecendo
sua autonomia na resolução dos problemas locais, fortalecendo o acesso às Políticas
Públicas; promovendo oficinas de geração de renda e empreendedorismo popular, visando à
formação de cooperativas, reuso de água e recuperação de áreas nativas. Prefeito Newton
convida o prefeito Marco Aurélio, de Jacareí a integrar a UTCT. O representante de
Rosário, Argentina, Jose L. Ottaviani informa que a Semana da Bandeira mobiliza a cidade
e por isso a participação na III Mostra foi prejudicada; está atuando na UTCT desde 2000;
implantação de empresas de base tecnológica; união do mundo do conhecimento com o
mundo dos negócios com maior entendimento; transforma a cidade de Rosário em cidade
digital; criar ambiente tecnológico e inovador; acesso Wi-Fi em locais públicos para ajudar
o turismo; projetos biotecnológicos e bionegócios. Prefeito Newton propõe uma ação da
UTCT que venha ao encontro à proposta de Porto Alegre e ampliada por Rosário. O tema
governo eletrônico será tema da próxima reunião da UTCT. Devemos trocar experiências
de governo eletrônico, pois cada vez mais os governos estão usando este meio de
comunicação. Organizar um evento da UTCT para tratar do tema Governo Eletrônico face
ao domínio privado. Democratização da C&T foi tema da III Mostra. Fazer um workshop
na próxima reunião da UTCT. A proposta foi aprovada. Os representantes de Tandil,
Argentina, Luján Brito e Mario Civarelli, relatam sobre políticas que incorporam as
questões tecnológicas através da Secretaria de Desenvolvimento; experiência de tratamento
de resíduos sólidos na área rural, reciclagem de resíduos sólidos; software aplicado a
diversas atividades; inovação na comunicação; câmaras de baixo custo.  Item 2. III Mostra
de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais. Não houve manifestação dos
presentes. Item 3. Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 2007. Dr. Armando
Clemente da Redetec informa que 21 trabalhos foram inscritos pelas prefeituras e a
Comissão ad hoc composta por seis membros escolheu os seis trabalhos finalistas que
foram apresentados ontem. A Comissão Julgadora composta por seis membros deverá se
reunir hoje à tarde e definir os vencedores. Inovação no Prêmio foi a apresentação oral dos



projetos finalistas e a sensação foi boa. Outras inovações foram a indicação de até três
projetos por prefeitura da Rede Mercocidades e a premiação de três vencedores. O Prefeito
Newton informou que o anúncio ocorrerá na Sessão de Encerramento no dia 21 e os
Prêmios serão entregues na Cúpula das Mercocidades em Assunção. Mayki Gorosito,
representante da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades, informou que a Cúpula
ocorrerá de 21 a 23 de novembro. O prefeito Newton propõe que pela qualidade dos
trabalhos, haja menção honrosa aos três projetos pré-selecionados, mas que não forem
classificados até o 3º lugar. O prefeito Newton informa que as universidades da AUGM não
participaram intensamente do Prêmio. Esperava 50 candidatos, fala da ampla divulgação,
da ampliação do prazo de inscrição e que a qualidade dos projetos pré-selecionados
compensa a iniciativa. Para a próxima versão do Prêmio, recomenda que a AUGM seja
procurada e que as cidades deveriam ser estimuladas a procurarem as universidades e de
outro lado, que as universidades procurem os municípios para colaborarem na solução de
problemas municipais. A AUGM tem universidades atuantes e importantes e precisa se
integrar mais às atividades da UTCT. Todos concordam com a proposta de envolver mais a
AUGM. Daniel Rosano fala em trabalhar o Mercosul institucionalmente; através da
Secretaria Executiva poderia procurar o Parlamento do Mercosul para propor recriar um
acordo institucional de interação do Foro Consultivo com o Parlamento. O prefeito Newton
sugere que a proposta seja encaminhada à Secretaria Executiva, pois é de alcance maior que
a UTCT comporta. Rosa Trevas solicita informações sobre as cidades inscritas. Armando
Clemente informa.  Item 4. Incubadora de empresas de base tecnológica e social. Não
houve manifestação. O prefeito Newton define que a última reunião da UTCT seja feita no
dia 21 de novembro em Assunção, Paraguai, no período da manhã. Isabela Furtado, Belo
Horizonte, propõe que a reunião da UTCT seja realizada no dia 17 de setembro, de manhã,
fazendo coincidir com o XVII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras
de Empresas e o XV Workshop Anprotec, incluindo a proposta tirada nesta reunião. O prof.
Newton propõe compor uma mesa sobre o tema Governo Eletrônico e formas de acesso
gratuito à Internet, incluindo Rosário e Porto Alegre. Compor a comissão com membros de
Rosário, Porto Alegre e Belo Horizonte. A ligação com a UTCT será feita por Yashiro
Yamamoto e a Mayki Gorosito com as Mercocidades. Item 7. Definição da data e local
da IV Mostra de C&T em Políticas Públicas Municipais. O prefeito Newton informa
que Curitiba apresentou a proposta de realizá-la em maio de 2009 em Curitiba. Aprovado.
Item 8. Assuntos vários. Mayki Gorosito informa que Morón secretaria a Secretaria
Executiva e cuida das várias atividades em conjunto com a Secretaria Técnica Permanente;
no Portal da Rede pode-se consultar o calendário de atividades; participação das
Mercocidades no Foro Consultivo tem ocupado muito e, entusiasmada, enfatiza que as
Unidades Temáticas têm papéis importantes de levar subsídios ao Foro. Atualmente
estamos trabalhando no regimento interno do Foro Consultivo. O Plano de Trabalho
aprovado na Cúpula de Morón é dar visibilidade à Rede, incorporar a participação das
cidades da Rede e a sociedade civil; bastante trabalho para trazer as cidades que não estão
participando das atividades da Rede; curso de formação do Mercosul; Seminário de
“Políticas de Integração Regional: Experiências Exitosas nas Mercocidades”, Tandil,
Argentina, 13 e 14 de setembro de 2007 para todas as UTs. Fala de toda programação da
Rede. O Sr. Jorge Rodriguez, da Secretaria Técnica Permanente das Mercocidades, afirma
que Governo Eletrônico é tema interessante; UNESCO promove curso de software livre;
espaços de intercâmbio entre cidades no estande de Montevidéu na III Mostra; propor
espaço no Portal para o tema de C&T para iniciar o debate do Governo Eletrônico; reclama



que as informações não chegam à Secretaria Técnica; necessita de informações sobre o que
acontece nas cidades e que sejam de interesse das mercocidades; há vídeo que mostra tudo
que está ocorrendo na III Mostra; informa que foi muito bom já ter a experiência da I e II
Mostra realizadas. O prefeito Newton Lima Neto dá por encerrada a reunião, agradecendo a
presença de todos e desejando que esta reunião sirva para consolidar o bloco 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.

Newton Lima Neto

Yashiro Yamamoto
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ANEXO 1

Reunión de la UTCT de MERCOCIUDADES

Montevideo, 19 de junio de 2007.

Por Dr. Daniel H. ROSANO♦♦♦♦

Señores Coordinadores de la UTCT, bajo los auspicios de quienes nos permitimos
saludar a los demás integrantes de esta mesa.

Es un gran honor participar, por primera vez, de la reunión de la UTCT de
MERCOCIUDADES.

Concurro como Responsable de MERCOCIUDADES de la Municipalidad de
Quilmes (que es una Comuna situada a unos 20 Kms. al Sur de la Ciudad de Buenos Aires)
y en cumplimiento de lo que oportunamente me solicitara el Señor Intendente Municipal,

                                                
♦♦♦♦Responsable de MERCOCIUDADES de la Municipalidad de Quilmes – Pcia. de Buenos
Aires, República Argentina. Alberdi 500 – 2° Piso Quilmes (B1878KTJ). Tel.: (desde el
exterior) (54 11 9) 5020 5195. (desde Argentina) (011) 15 5020 5195. Fax: (54 11) 4254 9875.
danielrosano@arnet.com.ar



Dn. Sergio Villordo, respecto a que Quilmes retome un rol activo de participación en las
UT de la Red.

Me acompañan, por el Departamento Ejecutivo, el Sr. Daniel Persano; y, por el
Honorable Concejo Deliberante, el Sr. Concejal Horacio Festucca; en cuyo nombre,
también saludo a todos los presentes.

Venimos, asimismo, ha asistir a la III Muestra de Ciencia y Tecnología.

Serán muy breves mis consideraciones; no sin antes aclarar que carezco de títulos
científicos o tecnológicos; soy un abogado dedicado, desde hace mucho tiempo, al Derecho
de la Integración del MERCOSUR:

1) Pensamos que la ciencia y la tecnología pueden, y han contribuido, a

solucionar inconvenientes en las esferas de los municipios; como también

ha mostrar todo su potencial.

2) Vemos con satisfacción la participación, en el Comité Organizador, de la

Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM); ello así

pues se da, o puede darse, una verdadera integración y sinergia entre las

labores de las ciudades, los académicos y las universidades con un

enriquecimiento mutuo.

3) En Argentina se cuenta con una Secretaría de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva (http://www.setcip.gov.ar/) que, por estos días,

organizó la V Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología con el

objetivo principal de promover la vinculación entre investigación,

comunidad y educación. Nuestros países han tenido pioneros; pensamos,

por ejemplo, en Bernardo Houssay (gran científico argentino que hizo

historia en la medicina argentina y mundial - Premio Nóbel de Medicina).

No podemos dejar de consignar, además, que la Ley 25467 (Ley de

Ciencia Tecnología e Innovación http://www.setcip.gov.ar/2546701.htm)

expresa entre los objetivos de la política Científica y Tecnológica

Nacional impulsar acciones de cooperación científica y tecnológica a

nivel internacional, con especial énfasis en la región MERCOSUR (art. 2

inciso i).

4) En el propio MERCOSUR, por Resolución del Grupo Mercado Común nº

24/92, se estableció una Reunión Especializada en C y T. O sea que,

desde los albores del MERCOSUR, el tema de la C y T estuvo presente.



5) Pasando al ámbito local, los días 5 y 6 de julio de 2007, tendrá lugar el

Primer Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la

Tecnología. La sede será la Universidad Nacional de Quilmes y el evento

está organizado por el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la

Tecnologia (IEC - UNQ) y el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia

y la Técnica “Jose Babini” (CEJB-UNSAM).

6) La Municipalidad de Quilmes, que integra el COMCOSUR (Consorcio de

Municipios del Conurbano Sur – junto a las Comunas de Almirante

Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de

Zamora), ha suscripto el 29 de marzo de este año, como parte del

Consorcio, un convenio marco con la Universidad Tecnológica Nacional,

cuyo objeto es la promoción de acciones conjuntas tendientes a crear

lazos de colaboración recíproca en los campos académico, científico y

cultural.

7) Tal vez sea útil y conveniente analizar, pensar, tener en cuenta en

definitiva que, desde la Coordinación de la UTCT y coadyuvando con la

Secretaría Ejecutiva de la Red, algunos temas o ideas fuerzas que se

constituyan en pilares o ejes centrales del trabajo de la UT, pueden llegar

al MERCOSUR, con un adecuado y estratégico planteo, a través del

recientemente instalado Foro Consultivo de Municipios, Estados

Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (Decisión del

Consejo Mercado Común nº 41/04).

Nos resta agradecer la oportunidad para expresar estas reflexiones, en la
representación invocada, ante Ustedes, tan selecto y calificado auditorio.

Dr. Daniel H. ROSANO


