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ATA DE REUNIÃO DO API INFORMÁTICA 

 
Florianópolis, 31 de outubro de 2017 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, por 

convocação dos membros das entidades representantes do API em Turismo, Economia 

Criativa, Cultura e Entretenimento, reuniram-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal 

de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, situada na Rua Padre Roma nº 482 

Ed. Premier 3º andar sala 309, bairro Centro, município de Florianópolis, para deliberar sobre 

a seguinte ordem do dia: Discussão sobre a construção do regimento interno do API. Estavam 

presentes na reunião os seguintes membros: Márcio Pires (PMF- SCTI), Daniela Diniz 

Warken (Centro Sapiens), João Moritz (FECOMERCIO/SC), Guilherme Eduardo dos Santos 

(ABETA), Luis Fernando Albalustro (SENAC), Rafael Kojiio Nobre (Univali), Lara Perdigão 

(ABIH-SC), Andréa Ferrari (FloripAmanhã), Wanderley Andrade (SEBRAE/SC) e como 

ouvinte: Lucas C. Reus (Univali) e Fabiano dos Santos (PMF). O Diretor de Politicas Publicas 

da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, Sr. Marcio Pires dá início à reunião saudando todos os membros presentes. 

Após esse rito foi iniciada a pauta da reunião, dando inicio a discussão pelos presentes sobre a 

importância de se estar inseridos dentro do Arranjo Promotor de Inovação. O Sr Rafael 

(Univali) falou do interesse da entidade em estar participando desse API e da mobilização 

para que todas estejam presentes nas próximas reuniões, do posicionamento deles dentro da 

Rota da Inovação. Sr. Luiz Fernando (SENAC) também se pronunciou e comentou sobre o 

mapeamento de competência para os representantes que estarão à frente desta API para 

conduzir os trabalhos, distribuição dos papeis de cada membro e a partir disso a construção do 

conteúdo pertinente ao arranjo. Passado esse rito, o diretor de politicas da PMF, sr Márcio 

lembrou da próxima reunião do Conselho Municipal de Inovação(CMI) que acontecerá dia 08 

de dezembro, para que dentro do possível, o regimento e os gestores desta API estejam já 

definidos para que possam ser apreciado e aprovado pelo CMI. A Sra Andréa Ferrari 

(FloripAmanhã) analisando a discussão, verificou a importância da participação de alguém 

ligado a cidade criativa Unesco que poderá contribuir muito para o API. Sra Lara Perdigão 

(ABIH/SC) também fez menção, de que muitas entidades são de âmbito Estadual e frisou de 

que esse projeto é exclusivamente de Florianópolis, e dai a dificuldade de se estar presente em 

todas as reuniões, mas que todas  devem encaminhar um representante presente no Município. 

Dito isso, Sr João Moritz (Fecomércio) se posicionou e sugeriu que alguma entidade tomasse 

a frente nesse momento para dar inicio a construção do regimento e que na próxima reunião já 

pudesse definir tanto o regimento como os membros gestores do API. Sr Rafael (Univali) se 

prontificou para fazer o regimento nesse primeiro momento e compartilhar com os membros 

para que possam discutir e fazer as alterações pertinentes. Perante ao que foi debatido foi 

definida a data da próxima reunião para o dia 30 de outubro (Segunda Feira) de 2017, às 14 

horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, cuja pauta será a aprovação do regimento, eleição da diretoria e 

o representante para fazer parte do Conselho Municipal de Inovação -CMI. Não havendo mais 

manifestações, o Sr. Márcio Pires agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os 

trabalhos e a lavratura da presente Ata. 
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