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ATA DE REUNIÃO DO API  INFORMÁTICA 

 
Florianópolis, 19 de outubro de 2017 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, por 

convocação dos membros das entidades representantes do API em Tecnologia da Informação, 

Comunicação, Microeletrônica e Nanotecnologia, 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: Aprovação do Regimento interno do Arranjo 

Promotor em Tecnologia da Informação, Comunicação, Microeletrônica e Nanotecnologia. 

Estavam presentes na reunião os seguintes membros: Márcio Pires (PMF- SCTI), Hugo 

Sérgio Dittrich (ASSESPRO), Mário de Noronha Neto (IFSC), Júlio Cesar Geremias 

(CDL/FLN), Thais Hoffman Arnoni (Faculdade SENAC), Ivanir Salete Bazzei (Faculdade 

SENAC). 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 alguns artigos inseridos dentro do regimento 

que caberia algumas mudanças. Sr Noronha (IFSC) questionou sobre a inviabilidade e de 

problemas em participar futuramente na apresentação de projetos, deu uma breve explicação 

de como funciona o sistema no IFSC. O Sr Hugo frisou da importância de agilizar e 

formalizar o mais breve possível a diretoria desta API, para que possa dar inicio aos trabalhos. 

A Sra Ivanir (SENAC) se manifestou perguntando se alguma das entidades presentes gostaria 

de se pronunciar a fazer parte da diretoria. Com a manifestação dos presentes, acharam 

melhor deixar essa pauta para a próxima reunião e com isso fazer uma chamada para todas as 

entidades que fazem parte desta API comparecerem para dar mais credibilidade ao assunto 

tratado. Dito isso, após as discursões sobre as alterações no regimento pelos membros 

pressentes, foi dado como aprovado o Regimento Interno do API Informática e definição da 

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 eleição da diretoria da gestão do API Informática. Não havendo 

mais manifestações, o Sr. Marcus J. Rocha agradeceu a presença de todos e deu por encerrado 

os trabalhos solicitando ao Secretário Executivo do CMI, a lavratura da presente Ata. 
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