
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 

MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Coordenador da reunião:  

Secretário Executivo Jefferson Fonseca 

 

Data: 

24/04/2013 

Nº: 

3 

Local: 

Centro de Educação Continuada – Secretaria da Educação 

 

1. PAUTA  

 

1- Revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Inovação. 
 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

1 – Abertura da reunião pelo Sr. Jefferson Fonseca, Secretário Executivo do CMI. 

2 - Leitura da Ata da última reunião de 21/03/2013, pelo Sr. Jefferson Fonseca, Secretário Executivo do 
CMI, aprovada pelo grupo. 

3 – Revisão do regimento interno do Conselho Municipal de Inovação, pelo Sr. Sandro Crisóstomo 

(Faculdade Decisão), responsável indicado conforme ausência da Srta. Larissa (FEESC).  

 
4 – Anúncio da próxima reunião extraordinária do Conselho Municipal da Inovação a ser realizada no dia 

29 de maio para consolidação da regulamentação da Lei Municipal de Inovação. 

 

Deliberações: 

5 – Sr. Hugo (ASSESPRO) sugeriu que as trocas dos representantes nomeados pelas entidades do CMI 
sejam realizadas formalmente junto ao Presidente do Conselho. Aprovado. 

 
6 – Para cumprimento da Lei, o grupo definiu que os Suplentes participarão das reuniões apenas com 

direito a voz, e não de voto, mantendo apenas os representantes titulares como votantes. Aprovado. 

 
7 – Sr. Sandro Crisóstomo (Faculdade Decisão) revisou o regimento interno do CMI, estabelecendo junto 

ao grupo as seguintes adequações:  
 

> Capítulo 1 – Art. 3º: Foi incluído um inciso (I) indicando ‘a aprovação do regulamento para 

credenciamento do Sistema Municipal de Inovação (SMI) nos termos estabelecidos no 
art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 432/2012;’ 

 
> Capítulo 2 – Art. 4º: Passou a ser Parágrafo Único, após a exclusão dos §2º e §3º; 

 
> Capítulo 2 – Art. 5º: Foi alterado para ‘Os Conselheiros representantes das entidades 

mencionadas nos incisos II a VI do art. 11 da LMI serão escolhidos em assembleia convocada pelo 

CMI, a ser realizada com, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término dos mandatos do 
Conselho, por meio de carta circular e edital publicado em diário oficial;’ 
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> Capítulo 2 – Art 6º §4º: Foi alterado para ‘No caso de vacância, o conselheiro deverá 

formalizar a indicação por ofício do novo representante até o prazo da próxima 
reunião;’  

 
> Capítulo 2 – Art 6º §5º: Foi excluído. 

 

> Capítulo 4 – Art 15º §2º: Foi alterado para ‘A sessão das reuniões ordinárias ou extraordinárias 
somente poderá ser iniciada quando for atingido o quórum de cinquenta por cento mais um de 

seus membros, em primeira convocação, ou com qualquer número trinta minutos após o horário 
fixado para a primeira convocação;’  

 
> Capítulo 4 – Art 17º: Foi excluído. 

 

> Capítulo 5 – Art 24º – Parágrafo Único foi alterado para ‘Para mudanças no presente Regimento 
Interno as propostas deverão ser encaminhadas ao presidente do CMI por qualquer membro do 

Conselho, com pelo menos trinta dias de antecedência; ’ 
 

 

Encaminhamentos: 

8 – A Secretaria Executiva (SMCTDES) deve disponibilizar a ata da reunião de 24/04/2013. 

 
9 – Sr. Sandro Crisóstomo (Faculdade Decisão) enviará o documento do regimento revisado e atualizado 

para a SMCTDES que deverá encaminhar para o grupo de e-mail do CMI. 
 

10 – A Secretaria Executiva (SMCTDES) deve convocar uma reunião extraordinária a ser realizada em 

29/05/2013, para Consolidação da Regulamentação da Lei Municipal de Inovação junto ao CMI. 
 

11 – A Secretaria Executiva (SMCTDES) deve elaborar um Decreto para oficializar a nova composição do 
Conselho, conforme os novos representantes das entidades e os novos secretários municipais. 

 
12 – Registradas as ausências:  

- Carlos Alberto Schneider (FUNDAÇÃO CERTI) 

- Fábio Braga (AMPE) 
- Gérson Maurício Schmitt (ABES) 

- Marcelo Fett (INOVA SC) 
- Maria Augusta Orofino (INOVA SC) 
- Maurício Cappra Pauletti (SENAI/SC) 
- Natalino Uggioni (FIESC/IEL) 
- Ricardo Boeing da Silveira (UNIVALI) 
- Thiago Lazzari Freitas (ACIF) 
- Tony Chierighini (CELTA) 

 

 

 

 


