
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 
Coordenadores da reunião: 
Presidente Ronaldo Brito Freire 

Data: 
11/12/2014 

N°: 7 

Local: 
Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação – Sala 5 
 
1. PAUTA 

 

1-  Apresentação do Projeto de Lei ao Conselho, operação do fundo municipal de inovação  
2- Projetos 2015 
 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 
1- Abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Municipal de Inovação, Sr. Ronaldo Brito Freire. 

 
2- Com a palavra Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico), com a apresentação do esboço de Projeto de Lei 
que trata da retirada da vinculação de 1% da receita do imposto, prevista na Lei 432/2012 em seu art. 20, dado o 
posicionamento da Secretaria Municipal da Fazenda e da Procuradoria Geral do Município pela 
inconstitucionalidade da vinculação, o que travou a regulamentação do fundo municipal de inovação e 
consequentemente a sua operação. A medida através de PL visa destravar o processo.  
 
3- Sr. Norberto Dias (I3) informa aos presentes que na ultima reunião na sede da ACATE optaram por esgotar os 
esforços de reconsideração ao posicionamento pela inconstitucionalidade, uma vez haver espaço para discussão 
jurídica pelo alcance da receita de impostos, o que não se limita dentro do orçamentário, mas já havia sido 
apresentada a possibilidade de fazer este projeto pra destravar o fundo, neste sentido já foi apresentado, 
alternativamente, a possibilidade de alteração da lei, caso não acatado os pedidos de reconsideração, ficando para 
aprovação do Conselho neste presente momento. 
 
4- Sr. Hugo Sérgio (ASSESPRO SC) entende que o fundo municipal de inovação foi criado para garantir o dinheiro 
para o setor e se o conselho abrir mão disto pode perder esta garantia. O mesmo mencionou ainda que no seu 
ponto de vista acha um mau negócio. Diz que tem a opção de continuar o projeto de regulamentação, aprovar e 
depois ‘brigar’ contra quem disser que o 1% não é legal. Vão discutir na justiça! 
 
5- Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico) especifica que há a possibilidade de que a Lei possa ser 
judicializada, que a Procuradoria possa entrar com uma ADIN e continue travado, perdendo tempo de 
regulamentação da matéria até que o artigo seja totalmente removido. No caso, isto ainda não aconteceu. A Lei 
está vigente, sendo assim esta solução de retirar o 1% de vinculação direta não seria a melhor solução para efeito 
de valorização do fundo, mas é a que a que se tem mais acessível no momento para destravar o processo. 
 
6- Sr. Carlos Schneider (FUNDAÇÃO CERTI) mencionou que não fica bem pra SMCTDES entrar com esse projeto, e 
sim deixar a Prefeitura tomar esta iniciativa e que o Secretário devia lutar por esse 1%. 
 
7- Sra. Carla Regina (UDESC) mencionou que este projeto de Lei é uma maneira de preservar o Fundo Municipal de 
Inovação, de evitar um corte e acabar com o fundo totalmente. E trabalhar com outros recursos que possam vir. 
 
8- Sr. Norberto Dias (I3) expõe que o fórum esta aberto para ajudar a Secretaria, ver como o Conselho pode dar 
assistência a Secretaria para que a Prefeitura possa repassar os recursos sem ter a desculpa que a questão do 
processo do fundo seja impedimento para fomento do setor. 
 
9- Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico) explica que com relação à luta pelo Fundo, isto já vem 
acontecendo, o Secretário Rui vem defendendo, o Secretário adjunto Jefferson da mesma forma, assim como o 
Secretário Alcides que passou um tempo na titularidade da Pasta, e o Secretário Ronaldo desde o início da sua 
gestão vem defende a necessidade de operação do Fundo Municipal, contemplando solicitações de ordem 
administrativa como a solicitação de contador dos quadros da Prefeitura para responder nos termos da lei pelo 
Fundo, mas que em trâmite final esgotou a alternativa da interpretação jurídica, e assim continua o processo 
parado. 
 
 



 
 

10- Sr. Carlos Schneider (FUNDAÇÃO CERTI) propôs que seja feito um documento com exposições de motivos por 
parte da Secretaria da Fazenda, para ter uma documentação que apresente um fundamento legal do 
indeferimento, para se chegar às medidas cabíveis. 
 
11- Sra. Carla Regina (UDESC) mencionou que na reunião no Sapiens Parque foi levado o processo com esse 
parecer e já foi apresentado ao Conselho, e explica que esse esgotamento de prazo já foi feito e que o Conselho 
tem que dar um passo a frente e procurar alternativas para destravar o processo. Para isso, neste dia foi criado um 
comitê menor para auxiliar junto aos órgãos administrativos. 
 
12- Sr. Norberto Dias (I3) explicou que uma coisa é ser criada a Lei e outra coisa regulamentar, e o que esta 
trancando hoje não é a Lei, e sim como operar, que é dito pela regulamentação. E o objetivo é destravar a pauta 
para o fundo operar. 
 
13- Sr. Ronaldo Brito Freire (Presidente) mencionou que existem duas propostas e que o Conselho deve fazer o 
encaminhamento para colocar em votação. 
 
14- Sr. Hugo Sérgio (ASSESPRO SC) mencionou que retira qualquer objeção que tenha feito, vai pelo entendimento 
da maioria que entende que esta estratégia é a melhor no momento.  
 
15- Sr. Ronaldo Brito Freire (Presidente) informa a aprovação e que será dado encaminhamento positivo a 
Secretaria Municipal da Casa Civil, do Projeto de Lei quer retira o 1%, e abre para o conselho dar sugestões.   
 
16- Sr. Norberto Dias (I3) menciona que o Secretário Ronaldo Brito Freire esta tentando colocar em pauta na 
câmara dos vereadores ainda este ano a votação do Projeto de Lei. 
 
17- Sr. Ronaldo Brito Freire (Presidente) mencionou que não conseguira colocar em pauta na câmara dos 
vereadores para que seja votado este ano, assume o compromisso de tentar para o inicio do ano de 2015. 
 
18- Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico) informa que o decreto de regulamentação esta totalmente 
verificado e validado com a retirada da previsão de 1% da vinculação que deve ser alterado na Lei mediante o 
Projeto de Lei que está pronto e aprovado pela PGM; e temos a parte estruturante pelo menos encaminhada 
inicialmente.  
 
19- Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico) segue com a Pauta, dos projetos para 2015. 
 
20- Sr. Carlos Schneider (FUNDAÇÃO CERTI) mencionou algumas oportunidades de capacitação de projetos, sugere 
que seria oportuno colocar uma emenda parlamentar no orçamento da união, outra opção seria uma emenda de 
bancada. Informa aos presentes que recebeu a informação de que nosso Congresso Nacional resolveu fechar o 
orçamento ainda este ano. Até terça feira tem que estar fechado o orçamento da União. A proposição de emendas 
tem que ser feita já. 
 
 
Deliberações: 
 
21- Sr. Alcides de Ataíde (Adjunto SMCTDES), Secretário Executivo do Fundo apresenta a Sra. Camila como 
substituta da Sra. Viviane no cargo de Secretaria, sendo ela responsável pelas pautas e cronogramas do Conselho 
Municipal de Inovação. Mencionou a previsão das datas das duas reuniões para 2015. 
 
22- Dr. Jacques de Andrade (SMCTDES – Jurídico) apresenta as duas datas das reuniões ordinárias, sendo a 
primeira no dia 26 de março de 2015 e a outra no dia 15 de outubro de 2015, com aprovação preliminar. 
 
23- Sr. Hugo Sérgio (ASSESPRO SC) sugere fazer uma carta de representação das entidades, para que o Secretário 
tenha algo para levar representando-os. 
 
24- Sra. Rozangela C. Pedrosa (Reitora-UFSC) sugere que a montagem desta emenda seja uma construção conjunta 
do Conselho. 
 
 
Encaminhamentos: 
 
25- A secretaria Executiva deve disponibilizar a ata da reunião de 11/12/2014 até o dia 19/12/2014; 
 
26- Registradas as ausências: 



 
 

- Gerson Mauricio Schmidt (ABES) 
- Alcides Andrade (AMPE) 
- Tony Chierighini (CELTA) 
- Sandro Crisóstomo (FACULDADE DECISÃO) 
- Marcos Arzua (FECOMERCIO SC) 
- Larissa Miguel da Silveira (FEESC) 
- Altair Acelon de Melo (FEPESE) 
- Natalino Uggioni (FIESC/IEL) 
- Maria Augusta Orofino (INOV@SC) 
- Marcelo Fett (INOV@SC) 
- Gabriel Sant´Ana Palma Santos (MIDI TECNOLÓGICO) 
- José Eduardo Azevedo Fiates (SAPIENS PARQUE) 
- Juliano Constante (SEINFLO) 
- Fabricio Carvalho de Gouveia (SENAI/SC) 
- Cláudio Vicente (UNICA/SOCIESC) 
- Ricardo Boeing (UNIVALI) 
- Roberto Carlos Regis (SME) 
- Dalmo Vieira (IPUF) 
- Volnei Ivo Carlin (FLORAM) 
- Eversom Mendes (IGEOF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


