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ATA DE REUNIÃO DO API.INFORMÁTICA 

 
Florianópolis, 30 de outubro de 2017 

 
Aos trinta 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 da ATA referente a reunião anterior e Eleição da diretoria 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), Júlio Cesar Geremias (CDL/FLN), 

Thais Hoffman Arnoni (Faculdade SENAC), Wanderley Andrade(SEBRAE/SC), Rafael 

D. Plentz (Faculdade ESTACIO), Rodrigo E. Rossoni (ACIF/Fln), Juliano Constante 

(SEINFLO), Gabriel S. P. Santos (ACATE). 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. O Sr Rafael (Estacio) tirou algumas duvidas sobre a participação da entidade 

nesta API e no Conselho em relação a instituição vir a participar nos editais que forem 

abertos futuramente para a obtenção de recursos para projetos. O sr Hugo (ASSESPRO) 

deu uma breve explicação de como funcionaria e tirou as duvidas. Sr Hugo também 

frisou sobre a necessidade do termo de adesão que terá que ser feito para que cada 

entidade oficialize através de oficio o seu representante (Pessoa Física) dentro da API. 

Em seguida, foi iniciado a discussão para a formação da Diretoria do API.Informática 

com a discussão sobre a cadeira que o API irá representar dentro do conselho e sua 

responsabilidade. Sr. Hugo lembrou que, conforme foi aprovado dentro do regimento do 

API.Informática, que cada membro da diretoria teria que ser de categorias diferentes 

estabelecidas no Artigo 8º desse regimento. Foi explanado sobre os deveres dos gestores 

dessa API, suas funções para a condução durante o período de sua gestão. Dito isso, 

houve a necessidade de entender onde as entidades se encaixariam dentro de cada 

categoria, como demanda o Art,8º do regimento interno do API.Informatica. Sugerido 

pelo Sr Gabriel (ACATE) que o SEBRAE seria muito importante para compor a 

diretoria, portanto seu representante, Sr Wanderley (SEBRAE), consultou junto a 

própria entidade e teve o retorno de que não poderia fazer parte da diretoria da API. 

Feito a discussão sobre qual entidade faria parte da diretoria e suas atribuições, ficou 

assim definido a gestão do API.Informática: SEINFLO, como entidade gestora e 

representante dentro do Conselho Municipal de Inovação, ACATE e ESTACIO, ficando 

a responsabilidade das entidades oficializar seus representantes. Finalizado esse rito, foi 

definida a data da próxima reunião para o dia 24 de novembro (Sexta Feira) de 2017, às 

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

Desenvolvimento Econômico, cuja pauta será a apresentação do plano de trabalho da 

diretoria. 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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Hugo Sérgio Dittrich  (ASSESPRO)                                   Wanderley Andrade (SEBRAE/SC) 

 

 

 

Júlio Cesar Geremias (CDL/FLN)                         Thais Hoffman Arnoni (Faculdade SENAC) 

 

 

 

Rafael D. Plentz (ESTACIO)                                         Márcio Pires (PMF- SCTI) 

 

 

 

Rodrigo E. Rossoni (ACIF)                                           Juliano Constante (SEINFLO) 
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