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MARCOS CESAR PONTES nasceu em Baurú-SP, em 1963, Engenheiro Aeronáutico, 

Piloto de Testes de Aeronaves. Além disso, Pontes também trabalha como palestrante 
motivacional; coach, especialista em desempenho pessoal e profissional, consultor técnico e 
especialista em segurança operacional. 

É Empresário, Diretor de Operações da Agência Marcos Pontes Turismo de Aventuras, 
Diretor Técnico do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial e Aeronáutico, 
Presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes, Embaixador da Marca Integra Optics e 
Autor de quatro livros: "Missão Cumprida", "É Possível! Como transformar seus sonhos em 
realidade", "O Menino do Espaço" e "Caminhando Com Gagarin", todos publicados pela editora 
Chris McHilliard do Brasil. 

Atualmente exerce o cargo de Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações - MCTIC, é tenente-coronel aviador da Força Aérea Brasileira, engenheiro 
aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestre em Engenharia 
de Sistemas pela Naval Postgraduate School (Califórnia, Estados Unidos). 

Membro da turma 1998 de astronautas da NASA, Marcos Pontes é o único brasileiro a 
ir ao espaço, tendo trabalhado como especialista de missão na Estação Internacional Espacial 
(ISS) em 2006. 

É embaixador da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO), atuando principalmente em programas de desenvolvimento sustentável. 

Como Fundador e Presidente em exercício do Conselho Curador da Fundação 
Astronauta Marcos Pontes - ASTROPONTES até 2018, o Astronauta Marcos Pontes 
desenvolveu alguns projetos na cidade de São Paulo e também no interior do Estado. Os 
projetos desenvolvidos englobam diversas áreas de importante investimento e divulgação, tais 
como: Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Sustentabilidade, Civismo, Esporte, etc. 
Também realizou diversos eventos de treinamento pessoal, desenvolvidos em 2018, na cidade 
de São Paulo. 

Pela sua contribuição cultural e exemplo de cidadão e dedicação à cidade de São 
Paulo e ao país, concluímos ser meritória a propositura e conto com o apoio dos meus nobres 
pares. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

