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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO DE 

FLORIANÓPOLIS - Florianópolis, 28 de agosto de 2020. Aos vinte e oito dias do mês 

de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por convocação extraordinária do Secretário 

Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Presidente Nato do 

Conselho Municipal de Inovação (CMI), Sr. Juliano Richter Pires. Reuniram-se na sala de 

web conferência (https://meet.google.com/smq-dsfn-kse), os membros do CMI designados 

pelo Decreto nº 21.318 de 10 de março de 2020 para deliberar sobre a seguinte ordem do 

dia: 1) Apresentação de relatório de ações dos Arranjos Promotores de Inovação (API) 

credenciados na última reunião do Conselho 2) Análise e deliberação acerca dos 

representantes indicados pelos API para ocupação de assentos no Conselho Municipal de 

Inovação, conforme inciso V do Art. 11 da Lei Complementar 432/2012 (Lei Municipal de 

Inovação).Análise para discussão e deliberação das solicitações de credenciamento de 

Arranjos Promotores de Inovação (API) sob a luz da nova regra da Portaria 10/SMTTDE-

CTI/2020. Estavam presentes na reunião os seguintes conselheiros: Os representantes do 

Poder Público Municipal Sr. Juliano Richter Pires (Presidente), Lisandra Invernizzi 

(Secretaria Municipal de Educação, titular), Cibele Assmann Lorenzi (IPUF, titular); Os 

representantes das instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizante 

estabelecidas no município,Alisson Luiz Lessak (IFSC, Suplente), Carla Regina Magagnin 

Roczanski (UDESC, suplente), Renato Büchele Rodrigues (UNIVALI, titular), Flávia 

Wagner (UNISUL, Titular), Sérgio Murilo Schutz (CESUSC, titular). Os Representantes 

das associações, entidades representativas de categoria econômica ou profissional, agentes 

de fomento, instituições públicas e privadas, que atuem em prol da Ciência, Tecnologia e 

Inovação domiciliadas no município de Florianópolis Gérson M. Schmitt (ACATE, Titular), 

Fernanda Luchi (ACIF, suplente), Sionésio Corrêa de Souza (CDL/Florianópolis, titular), 

Jamile Sabatini Marques (FECOMÉRCIO/SC, titular), Joaquim Inácio Campos Nóbrega 

Júnior (Associação Floripamanhã, titular), Eliza Coral (FIESC, titular), Juliano Constante 

(SEINFLO, titular), Carolina Menegazzo (CERTI, titular), Wanderley Wilmar de Andrade 

(Sebrae/SC, titular); Os representantes de parques tecnológicos e de inovação e as 

incubadoras de empresas inovadoras de Florianópolis Tony Chierighini (CELTA, titular), 

Gabriel Sant'Ana Palma Santos (Incubadora Midi Tecnológico, Suplente); e O representante 

do Governo do Estado de Santa Catarina Prof. Rafael Mayer (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico - SDE, titular), Guilherme Murara (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico - SDE, suplente). Participaram como ouvintes:  Janaina 

Lorenzi Tomio (UNIVALI), Gabriel Sant'Anna Palma Santos (Incubadora Midi 

Tecnológico), João Pedro Schneider (49 educação), Maiara Pereira Miranda (ACIF)  e 

Thiago Lazzari Freitas (SMDTTE). Os conselheiros das seguintes entidades faltaram sem 

apresentar justificativa, conforme o Art. 18 do Regimento Interno do CMI, Decreto 

10.315/2012, e estarão sujeitas às sanções previstas no Art. 19 do mesmo: Superintendência 

de Turismo (ST) da SMTTDE, Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura 

(SPMA) da SMTTDE, BADESC e Sapiens Parque. A reunião foi secretariada pela Sra. 

Milena Maredmi Corrêa Teixeira Veiga, Diretora de Negócios Inovadores da 

Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Turismo, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. O registro de presença foi realizado por meio 

do formulário eletronico disponibilizado no endereço 

https://forms.gle/3wnoetQr1Tv7QzXM9. Havendo quórum suficiente conforme o Art. 13 

do Decreto 10.315/2012, Regimento Interno do CMI, o Sr. Juliano Richter Pires presidente 

do CMI, (Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e desenvolvimento econômico), 

informa que por motivo de reunião de outra reunião no mesmo horário, o Sr. Marcus Rocha, 

vice-presidente do CMI, não pode comparecer. Com isso, o Sr. Juliano, assumiu a condução 
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da reunião, agradecendo a presença de todos os conselheiros presentes. Em seguida deu 

início a pauta da reunião. 1) Apresentação de relatório de ações dos Arranjos Promotores de 

Inovação (API) credenciados na última reunião do Conselho. Passando a palavra ao Sr. 

Thiago Lazzari comenta a nova portaria 10/SMTTDE-CTI/2020, mostrando as atividades 

realizadas pelos Arranjos Promotores de Inovação (API). Destaca que a presente reunião 

extraordinária do CMI foi convocada principalmente para apresentar os representantes dos 

API. A primeira entidade a credenciada foi a Associação Comercial e Industrial de 

Florianópolis (ACIF), na época sendo indicada como representante a Sra. Maiara Pereira 

Miranda e, na reunião de hoje foi apresentada a Sra Fernanda Luchi como Titular do API 

ACIF e como suplente Carlos Aurélio Pezzota. A segunda entidade credenciada Associação 

Catarinense de Tecnologia (ACATE), tem como responsável pelo API e Titular o Sr. Gabriel 

Sant’Ana Palma Santos e suplente  Sr. Gerson Schmidt, a Câmara dos dirigentes lojistas de 

Florianópolis (CDL), como responsável o Sr Leandro Piazza dos Santos, como Titular Hélio 

da Silva Leite Junior, ainda não sendo indicado suplente. Depois de apresentados, os 

Titulares fazem uso da palavra e se apresentaram aos demais conselheiros. Em seguida o 

Diretor Thiago colocou algumas ações que ele tem acompanhado dos APIs. Discorreu sobre 

a importância dos APIs para a promoção de projetos para o programa de incentivo. 

Comentou sobre a articulação para que o segundo ciclo não acontecesse deserto. Destacando 

a CDL como promotora de reuniões que estão contribuindo para o sucesso neste ciclo. Por 

fim Thiago fala do lançamento da API ACIF, que foi um sucesso e finalizou mostrando o 

portal CDL para API CDL. Foi colocado a relevância de mostrar as ações dos APIs para o 

ecossistema. Vencido o primeiro item da pauta, seguiu-se adiante. 2) Análise e deliberação 

acerca dos representantes indicados pelos API para ocupação de assentos no Conselho 

Municipal de Inovação. Desse modo foi passado a palavra para os APIs, a começar pelo Sr. 

Leandro Santos, que declarou algumas ações, como o site da API https://api.cdltech.com.br/, 

declarou ainda, que vão lançar a cartilha para que os proponentes possam acessar a partir do 

dia 01.09.2020 no seguinte endereço eletrônico https://api.cdltech.com.br/materiais . Em 

seguida, passamos a palavra a sra Fernanda Luchi, que informou que estão em com 

cronograma  para produção de conteúdos e capacitação de projetos para cidade e que o site 

disponibilizado para o API está pronto no seguinte endereço eletrônico 

https://www.acif.org.br/api/. Na sequência, o API ACATE, por meio do Titular Gabriel 

Santos comentou que estão em produção do site e apresentou as atividades realizadas pelo 

API em conjunto com os escritórios de promoção à inovação. Onde os empreendedores e 

cidadãos podem tirar dúvidas via chat, on line e produção de conteúdos para projetos dos 

empreendedores, o mesmo sugeriu união dos APIs na produção de conteúdos para os 

empreendedores. Colocou também que está orientando uma empresa que submeterá ao 

Programa de Incentivo(PII). Gerson, suplente comentou que mesmo em processo inicial, 

estão trabalhando para sociedade, empreendedores e as entidades em um valor conjunto 

promovendo colaboração e o fortalecimento do ecossistema. Sr Leandro pede a palavra e 

coloca que estão a disposição os calendários das reuniões  API CDL e estão a disposição 

para dúvidas sobre a proposição de projetos para o PII. Presidente Juliano agradece e fala da 

evolução dos APIs neste ano, que mesmo em pandemia tem articulado pelo ecossistema da 

cidade. Não havendo mais manifestações, o Sr. Juliano R. Pires agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião, solicitando a Secretária Executiva do CMI, a lavratura da 

presente Ata. Juliano Richter Pires, Milena Maredmi Corrêa Teixeira Veiga Secretária 

Executiva do CMI Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico 
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Anexo I 

 

Print dos participantes da Reunião 

 

 
 

Fonte: Print de tela da reunião extraordinária 28.08.2020  

 

 

 

Juliano Richter Pires 

Presidente do Conselho Municipal de Inovação 

Secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

Milena M Correa Teixeira Veiga 

Secretária do conselho municipal de Inovação 

Diretoria de negócios inovadores 

Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
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