
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

 

Coordenadores da reunião: 
Presidente Ronaldo Brito Freire 
 

Data: 
27/03/2014 

N°: 
6 

Local: 
Sala do Floripa Interativa – Sapiens Parque 
 
1. PAUTA 
 
1– Apresentação dos novos secretários 
2– Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (23/10/2013) 
3– Apresentação sobre o Fundo Municipal de Inovação 
4– Apresentação da pauta sugerida pelos membros do Conselho  
 
2. ASSUNTOS TRATADOS  
 
1 – Abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Municipal de Inovação, Sr. Ronaldo Brito Freire. 
 
2 – Apresentação dos conselheiros presentes e dos novos representantes da Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia, Sr. Ronaldo Brito Freire, e Sr. Alcides de Ataíde. 
 
3 – Leitura da Ata da última reunião, de 23/10/2013, pelo Secretário Adjunto da SMCTDES e Secretário Executivo do 
CMI. 
 
4 – Apresentação do Sr Jacques de Andrade (SMCTDES - Jurídico), informando que a Secretaria da Fazenda e a 
procuradoria da PMF consideraram inconstitucional o 1% que deve ser disponibilizado para o Fundo Municipal de 
Inovação. Desta forma o processo foi travado e ainda não foi possível avançar no fundo. 
 
5 – Apresentação pelo Sr. Alcides de Ataíde (SMCTDES), da pauta sugerida pelos Membros do Conselho para esta 
reunião. Sendo assim, registrando em ata, nesta oportunidade o Sr. Carlos Alberto Schneider (Fundação CERTI) fez 
sua contribuição com os seguintes assuntos, que poderão ser melhor detalhados em posterior momento: 
    - Estabelecimento de ações/estratégias para promoção do Empreendedorismo Inovador com: 

• Interação/apoio aos ambientes de inovação: salas de coworking, pré-incubação, incubação, centros de 
inovação, parques tecnológicos e de inovação; 
• Apoio a programas de empreendedorismo como Sinapse da Inovação, Talentos da Inovação; 
• Projetos de Inovação e Sustentabilidade nas unidades da PMF, buscando parcerias com empresas de ICTs 
inovadoras atuantes em Florianópolis; 
• Implementação de APIs (Arranjos Promotores de Inovação), nos moldes do pioneiro API-nano. 

 
6 – Sr Natalino Uggioni (FIESC/IEL) sugeriu possível revisão dos itens da ata da última reunião. Neste caso, o Sr. 
Alcides mencionou que o tema principal sendo o Fundo Municipal de Inovação, já teve parecer apresentado pelo Sr. 
Jacques de Andrade (SMCTDES). Os demais assuntos fizeram referência aos projetos da Secretaria para 2014, como 
por exemplo: Construção de 1 coworking (conforme Emenda Parlamentar), criação da sala de situação/indicadores em 
planejamento, ação relativa à redução do prazo de abertura de empresa (Guiada pela Secretaria da Fazenda e 
SMDU, com o apoio da SMCTDES). 
 
7 – Sra Elizenia Becker (Floripa Amanhã) mencionou que há três (3) anos o Conselho Municipal de Inovação se 
reúne, porém novas ações precisam ser criadas para avançar no apoio aos Projetos. 
 
8 – Sra. Luiza Gutierrez (SMCTDES) informa aos presentes que as publicações atualizadas da secretaria podem ser 
encontradas nas páginas oficiais: site da PMF e Facebook. 
 
9 – O grupo presente julgou necessário o agendamento de uma reunião para os próximos meses, tornando a 
freqüência das atividades mais constante. 
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Deliberações: 
 
10 – Sr. Ronaldo Freire (SMCTDES) sugeriu publicar o parecer atual sobre o Fundo Municipal de Inovação, online, 
nos registros do CMI. 
 
11 – Sr. Jacques de Andrade (SMCTDES) verificará novo prazo para retornar com informações sobre o Fundo 
Municipal de Inovação. 
 
12 – Sr. Natalino Uggioni (FIESC/IEL) sugeriu que a Secretaria busque recursos nacionais e um Plano B para 
depósitos no Fundo Municipal de Inovação. 
 
13 – Sr. Natalino Uggioni (FIESC/IEL) sugeriu que a Secretaria participe da organização da Bienal de 2015 e busque o 
contato da Maria Cláudia (SETUR). 
 
14 – Sr. Gabriel Sant’Ana (MIDI) e o Sr. Natalino Uggioni (FIESC/IEL) sugerem que a secretaria disponibilize os 
projetos da SMCTDES previstos para 2014 e 2015. 
 
15 – Sr. Alcides de Ataíde (SMCTDES) mencionou que o Projeto referente às Bolsas de Mestrado e Doutorado 
aguarda a aprovação do orçamento, porém os critérios do edital precisarão ser criados com o auxílio da UFSC e 
UDESC, bem como é necessário verificar a participação do CNPQ, FAPESC e CAPES. 
 
16 – Sr. Antonio Navalho (SENAC) solicitou que os Conselheiros priorizem atividades como a criação de 
procedimentos e critérios para avaliar os projetos, que possivelmente serão recebidos pelo Fundo, paralelamente à 
sua questão jurídica. Verificar a participação do Comitê Gestor do Fundo (Fundação Certi, UDESC e i3) e incluir o 
assunto na próxima pauta da reunião. 
 
17 – Sr. Cláudio Vicente (SOCIESC) sugeriu o agendamento de uma reunião entre os membros da Diretoria do CMI, 
um mês antes da reunião com os demais conselheiros para seleção da pauta junto da SMCTDES e demais 
encaminhamentos. 
> 1º Vice-Presidente: Sr. Guilherme Stark Bernard (ACATE)  
> 2º Vice-Presidente: Sr. Roberto Carlos Regis em nome do Sr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz  
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)  
> 1º Secretário: Sr. Alcides Andrade (AMPE)  
> 2º Secretário: Sr. Cláudio Vicente (SOCIESC) 
 
 
18 – Sr Alcides de Ataíde (SMCTDES) solicitou que conste nesta ata os e-mails e telefones dos Secretários: 
- Alcides de Ataíde: alcidesdeataide@gmail.com – (48) 9129-1811 ou 8418-5792 
- Ronaldo Brito Freire: ronaldobfreire@hotmail.com – (48) 8419-9616 ou 9972-7518 
 
 
 
Encaminhamentos: 
 
19 – A Secretaria Executiva deve disponibilizar a ata da reunião de 27/03/2014 até o dia 04/04/2014; 
 
20 – A Secretaria Executiva deve providenciar as tratativas deliberadas nesta reunião; 
 
21 – Registradas as ausências: 
- Gerson Maurício Schimidt (ABES) 
- Guilherme Bernard (ACATE) 
- Thiago Lazzari Freitas (ACIF) 
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- Alcides Andrade (AMPE) 
- Hugo Dittrich (ASSESPRO SC) 
- Tony Chierighini (CELTA) 
- Carlos Alberto Schneider (CERTI) 
- Sandro Crisóstomo (Faculdade Decisão) 
- Marcos Arzua (Fecomércio SC) 
- Larissa Miguel da Silveira (FEESC) 
- Altair Acelon de Melo (FEPESE) 
- Norberto Dias (i3) 
- Mario de Noronha Neto (IFSC) 
- Maria Augusta Orofino (SDS/Inova SC) 
- Marcelo Fett (SDS/Inova SC) 
- Ricardo Boeing da Silveira (UNIVALI) 
- André Luiz Rezende (Secretaria Municipal da Receita) 
- Dalmo Vieira (IPUF) 
- Volnei Ivo Carlin (FLORAM) 
- Eversom Mendes (IGEOF) 
 
 
 
 

 


