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1. PAUTA  

 

1- Aprovação do regimento interno do Conselho Municipal de Inovação 
2- Designação dos membros do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação e do Programa de Incentivo à Inovação 

3- Definição da data da próxima reunião 
 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

1 - Abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Municipal de Inovação, Sr. João Alexandre Piassini 

Silvério 

2 - Comentários a respeito do regimento interno do CMI pelo Dr. Reinaldo, Assessor Jurídico da SMCTDES  

3 - Discussão do regimento interno. Houve discordância entre os presentes a respeito das suplências. Pelo 
RI, o suplente somente assume em caso de impossibilidade do titular permanecer como conselheiro. Foi 

apresentada a sugestão de o titular poder dar procuração a um representante. Nesse caso, o suplente não 
assumiria.  

3.1 - No mandato de 3 anos, poderá haver rotação nos membros titulares do CMI, respeitadas as 
categorias. Dependerá do interesse do próprio grupo (categoria). 

3.2 - O trabalho no CMI não será remunerado, pois é considerado de utilidade pública. Conta para fins de 

pontuação em caso de concursos. 

3.3 - Ficou definido que quem assume em caso de ausência do titular é o suplente e não o representante 

da instituição. 

3.4 - Presidente esclareceu que, em caso de impossibilidade de comparecimento do titular, este indicará um 

suplente do próprio grupo. 

3.5 - Sr. Hugo (ASSESPRO) reforçou a substituição do titular por suplente indicado pelo próprio grupo, a fim 
de que não haja descontinuidade no tratamento dos assuntos. 

3.6 - Sra. Jamile (Midi Tecnológico) sugeriu que os suplentes fossem sempre convocados para as reuniões 
do CMI, mesmo sem direito a voto. 

3.7 - Dr. Reinaldo (SMCTDES) sugeriu adotar a rotina de sempre convocar os suplentes para as reuniões do 
CMI, o que foi aprovado pelos presentes. 

3.8 - Sra. Carla (UDESC) questionou se o titular que estiver representando um membro faltante terá direito 

a dois votos. A resposta do grupo foi que sim, por si e pelo representado. 
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3.9 - Sr. Hugo (ASSESPRO) sugeriu que o grupo acatasse a primeira versão do RI e, em reuniões, 
posteriores, o discutisse. Sugestão acatada. 

3.10 - Sr. Mario (IFSC) perguntou se, caso a entidade representada no CMI desistir, o primeiro suplente 
poderá assumir. A questão ficou para ser respondida pelo grupo. 

3.11 - Prof. Schneider (Fund. CERTI) manifestou-se afirmando que "a preocupação é constituir um grupo 

coeso e permanente de trabalho, evitando a alta rotatividade. O CMI tem 36 participantes e as entidades 

devem estar efetivamente comprometidas com o Conselho. Cada entidade definiu um representante. Caso 
não possa comparecer, designará um colega do CMI para representá-lo. Deve-se evitar uma nova pessoa 

para evitar a descontinuidade. Se uma entidade não for participativa, será substituída por um suplente." 

3.12 - Sr. Natalino (IEL/SC) e Sra. Jamile (Midi Tecnológico) sugeriram que os suplentes tenham voz ativa 

no CMI e participem efetivamente das reuniões para que, em caso de impossibilidade do titular, possam 
assumir sem necessidade de indicação de representante. O assunto será amplamente discutido para que o 

CMI tenha condições de trabalhar com conhecimento dos processos e comprometimento. 

3.13 - Sra. Larissa (FEESC) manifestou-se lembrando que, em reuniões anteriores, foram eleitos e 

suplentes da categoria para que atuassem em caso de falta do titular. Da forma como está sendo sugerida 
a participação dos suplentes, eles não atuarão conforme o acordado. 

3.14 - Sr. João Alexandre (SMCTDES) ressaltou que o suplente que não participar de alguma reunião estará 

impedido de pedir vistas da reunião anterior, evitando prejuízos no andamento dos processos. Proposta 

aprovada pelos presentes. 

3.15 - Sr. Natalino (IEL/SC) afirmou que a proposta induz as entidades suplentes a participar das reuniões 
e decisões. Há interesse dos suplentes em integrar as reuniões. 

3.16 - Sr. Hugo (ASSESPRO) chamou a atenção para o fato de que o grupo está querendo alterar o RI sem 
conhecê-lo. Propôs iniciar os trabalhos e revisar o RI à medida que as atividades forem acontecendo, 

experimentar o processo e revisá-lo posteriormente. Proposta aprovada. 

3.17 - A sugestão de outro integrante da entidade representar o titular em caso de ausência não foi 

aprovada. O suplente representará. 

3.18 - Dr. Reinaldo (SMTDES) lembrou que as vagas no CMI são do conjunto de instituições e não de uma 

em especial. O único a ter vaga "própria" é o presidente, que é designado pelo Prefeito. Como o número de 
participantes da primeira reunião não foi exaustivo, outras sugestões poderão ser propostas. 

3.19 - Sr. Fiates (Sapiens Parque) sugeriu a criação de um comitê que estude o assunto e traga o resultado  

ao CMI para discussão específica na próxima reunião, ficando o RI em vigor até então. 

3.20. Dr. Reinaldo (SMCTDES) ressaltou que a aprovação seria temporária e a definitiva ficaria para 

próxima reunião. A aprovação, portanto, não seria equivalente à concordância.  Afirmação acatada. A 
discussão do RI ficou aprovada como item da próxima reunião do CMI. Sra. Larissa (FEESC) foi indicada 

como coordenadora do grupo para discussão do RI. 

3.21 - Sr. João Alexandre (SMCTDES) lembrou que o RI deve ater-se ao que está aprovado  na Lei 432/12. 
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3.22 - Apresentaram-se como candidatos à composição do Comitê Gestor, responsável pelas aplicações do 
FMI: Midi Tecnológico, ACATE, UDESC, Fundação Certi e i3. Os representantes das entidades apresentaram 

seus currículos. Aprovados como integrantes do Comitê Gestor os representantes da Fundação Certi, 
UDESC e i3. 

3.23 - Sr. João Alexandre (SMCTDES) solicitou que o Comitê Gestor seja o menos burocrático possível, sem 
necessidade do uso de um número grande de formulários e que os utilizados sejam de fácil preenchimento. 

3.24 - Data , horário e local da próxima reunião serão informados pela secretária do CMI. 

3.25 - Registradas as ausências: 

Gerson Mauricio Schmidt (suplente) - ABES 

Guilherme Stark Bernard - ACATE 

Elizenia Prado Becker - Associação FloripAmanhã 

Marcos José da Silva Arzua - FECOMÉRCIO/SC 

Vera Lúcia Basso - FLORAM 

José Carlos Rauen - IPUF/Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Marcelo Fett (suplente) - Sec. Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Marco Aurélio Dutra - Secretaria Municipal da Receita 

Sidneya Gaspar de Oliveira - Secretaria Municipal de Educação 

Ricardo Boeing da Silveira (suplente) - UNIVALI 

Rozangela Curi Pedrosa - UFSC 

 

 

 
 

 

 


