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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO DE 
FLORIANÓPOLIS  

 
 

Florianópolis, 18 de abril de 2020 
 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, por convocação ordinária 
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 conferencia (https://meet.google.com/nye-tkbk-hkm), 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 dos membros do mandato 2020-2022 do CMI. 2) Apresentação dos pontos 
principais do Regimento Interno do CMI. 3) Eleição da mesa diretora (1º e 2º vice-presidentes; 
1º e 2º Secretários). 4) Eleição dos 3 membros de entidades não governamentais do CMI que 
comporão o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação (CGFMI) e do Programa de 
Incentivo à Inovação (CGPII). 5) Apresentação e deliberação acerca do novo modelo para os 
Arranjos Promotores de Inovação (API). 6) Apresentação de projeto estruturante de capacitação 
para o desenvolvimento de projetos para mecanismos de fomento à inovação, públicos ou 
privados, a ser direcionado aos API. 7) Agenda de reuniões para o ano. Estavam presentes na 
reunião os seguintes conselheiros: Os representantes do Poder Público Municipal Juliano 
Richter Pires (SMTTDE, titular), Marcus José Rocha (Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da SMTTDE, titular), Lisandra Invernizzi (Secretaria Municipal de Educação, 
Titular), Kaliu Teixeira (IPUF, titular); Os representantes das instituições de ensino superior, 
tecnológico e profissionalizante estabelecidas no município Alexandre Moraes Ramos (UFSC, 
titular), Carla Regina Magagnin Roczanski (UDESC, suplente), Renato Büchele Rodrigues 
(UNIVALI, titular), Ricardo Goulart Tredezini Straioto (UNISUL, suplente), Sérgio Murilo 
Schutz (CESUSC); 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 Diego 
Brites Ramos (ACATE, suplente), 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), 
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), Silvio Kotujansky (Incubadora Midi Tecnológico, titular); e O representante do 
Governo do Estado de Santa Catarina Guilherme Murara (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, suplente). Participaram como ouvintes: Cibele Assmann Lorenzi 
(IPUF), Janaina Lorenzi Tomio (UNIVALI), Carlos Alberto Kinchescki Junior (SEBRAE/SC), 
Gabriel Sant'Anna Palma Santos (Incubadora Midi Tecnológico), Maicon Lacerda (FIESC), 
Fernando Ramos Lengler (CESUSC) 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 
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mesmo: Superintendência de Turismo (ST) da SMTTDE, Superintendência de Pesca, 
Maricultura e Agricultura (SPMA) da SMTTDE, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 
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. 
Havendo quórum suficiente conforme o Art. 13 do Decreto 10.315/2012, Regimento Interno 
do CMI, o Sr. Juliano Richter Pires, Presidente Nato do CMI inicia a reunião fazendo a saudação 
a todos os presentes, elogiando o CMI pelo trabalho realizado até o momento. Em seguida, ele 
passa palavra ao seu representante suplente, Sr. Marcus José Rocha (Superintendente Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação), que agradece ao Presidente e a todos os presentes, 
ressaltando que a data original desta reunião era 31 de março de 2020, presencialmente, 
conforme a., no entanto, devido à situação emergencial da pandemia do COVID-19, a reunião 
precisou ser transferida para a presente data, via web conferência, para a segurança de todos. 
Em seguida, iniciou a pauta da reunião. 1) Apresentação dos membros do mandato 2020-
2022 do CMI. Apresentando o Decreto Municipal Nº 21.318, de 10 de março de 2020. O Sr. 
Marcus fez a leitura do Decreto Municipal Nº 21.318, de 10 de março de 2020, listando os 
membros titulares e suplentes de cada entidade representada no CMI, a partir dos 
direcionamentos da última reunião do CMI do mandato 2017-2019. Nenhum membro do CMI 
se manifestou sobre este ponto. 2) Apresentação dos pontos principais do Regimento 
Interno do CMI. O Sr. Marcus fez a leitura de alguns pontos importantes do Regimento Interno 
do CMI, Decreto Municipal 10.315/2012, regimento apresentando aos novos membros os 
detalhes dos principais pontos do regimento, os Arts. 3º, 5º, 11, 12, 13, 14, 18 e 19. Destacou a 
importância da presença nas reuniões, conforme o Art. 18 do regimento, indicando sanção 
prevista no Art. 19 do mesmo, a perda do mandato do conselheiro que, pessoalmente ou por 
seu substituto, não comparecer a três reuniões do CMI, consecutivas ou não, e não justificar 
cada falta. O conselheiro Sr. Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior (Associação 
Floripamanhã) perguntou sobre o período para contagem das faltas. O Sr. Marcus respondeu 
que o texto expresso no Art. 19 do regimento considera o período do mandato do CMI. 3) 
Eleição da mesa diretora (1º e 2º vice-presidentes; 1º e 2º Secretários). O Sr. Marcus 
explicou que, conforme o §1º do Art. 5º do Regimento Interno do CMI, o Presidente nato do 
Conselho é o Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, 
cargo ora exercido pelo Sr. Juliano Richter Pires. O Sr. Marcus leu para os presentes as 
atribuições de cada cargo da mesa diretora, conforme o Regimento Interno do CMI. Em 
seguida, foi solicitado aos membros do CMI que se candidatassem para os cargos em questão. 
Houve apenas um candidato para cada um dos cargos da mesa diretora do CMI, sendo que todos 
foram eleitos por aclamação do conselho, sem nenhuma manifestação contrária. Assim, a mesa 
diretora do CMI para o mandato 2020-2022 ficou assim composta: 1ª vice-presidência do CMI: 
o ocupante titular da Superintendência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, cargo 
atualmente ocupado pelo Sr. Marcus José Rocha; 2ª vice-presidência do CMI: Sr. Tony 
Chierighini (CELTA); 1ª Secretaria do CMI: Silvio Kotujansky (Incubadora Midi 
Tecnológico); 2ª Secretaria do CMI: Sérgio Murilo Schutz (CESUSC). Em seguida, o Sr. 
Juliano Richter Pires, no exercício de Presidente do CMI e conforme o Art. 10 do Regimento 
Interno, nomeou na Secretaria Executiva do CMI, a 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. 4) 
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Eleição dos 3 membros de entidades não governamentais do CMI que comporão o Comitê 
Gestor do Fundo Municipal de Inovação (CGFMI) e do Programa de Incentivo à Inovação 
(CGPII). O Sr. Marcus inicialmente leu o Art. 3º do Decreto 10.315/2012, que regulamenta a 
Lei Municipal de Inovação, cujo inciso III diz que é responsabilidade do CMI eleger, em 
reunião plenária, por votação direta, dentre seus membros, não integrantes do Poder Público 
Municipal, 3 (três) representantes no Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação, nos 
termos estabelecidos no art. 24, da Lei Complementar Municipal nº 432/2012 (Lei Municipal 
de Inovação). Em seguida do Sr. Marcus solicitou voluntários candidatos para essas vagas, 
dentre os membros titulares de entidades representadas no CMI presentes. Se candidataram os 
seguintes conselheiros: Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior (Associação Floripamanhã), 
Tony Chierighini (CELTA), Silvio Kotujansky (Incubadora Midi Tecnológico), Eliza Coral 
(FIESC), e Alexandre Moraes Ramos (UFSC). Após votação secreta pelo sistema online 
disponibilizado pela Secretária Executiva do CMI no endereço eletrônico 
https://pollie.app/9x4bf , o resultado da eleição cuja tela consta no Anexo I da presente ata foi 
o seguinte: Eliza Coral, com 06 votos representando 23%; Silvio Kotujansky, com 06 votos 
representando 23%; Tony Chierighini, com 06 votos representando 23%; Alexandre Moraes 
Ramos, com 03 votos representando 12%; e Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior, com 05 
votos representando 19%. Portanto, foram eleitos para o CGFMI e CGPII, madato 2020-2022, 
os conselheiros Eliza Coral, Silvio Kotujansky e Tony Chierighini. O Sr. Marcus pediu então à 
Secretária Executiva do CMI, Sra. Milena, que proceda a publicação em Diário Oficial de 
Resolução do CMI, assinada pelo seu Presidente Sr. Juliano Richter Pires, formalizando a 
composição do CGFMI/CGPII. O Sr. Thiago Lazzari Freitas (SMTTDE) pediu a palavra e 
informou aos conselheiros que irá procurá-los nos próximos dias, para as devidas deliberações 
relacionadas aos Programa de Incentivo à Inovação, ciclo 2020-1.  5) Apresentação e 
deliberação acerca do novo modelo para os Arranjos Promotores de Inovação (API). O 
Sr. Marcus passou a palavra ao Sr. Thiago Lazzari Freitas, Diretor de Programas e Projetos da 
Superintendência Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, a apresentação do novo modelo 
para os Arranjos Promotores de Inovação (API), a ser debatida e deliberada pelo CMI. O Sr. 
Thiago ressaltou que esse novo modelo de trabalho foi enviado aos conselheiros juntamente 
com a convocação para a presente reunião, expresso por uma minuta de Portaria a ser aprovada 
pelo CMI e assinada pelo seu Presidente, Sr. Juliano Richter Pires, que irá substituir totalmente 
a Portaria 10/SMTTDE-CTI/2017, atualmente em vigor. O Sr. Thiago inicialmente resgatou os 
problemas atuais dos API, que não estão funcionando conforme estabeleceu a Portaria 
10/SMTTDE-CTI/2017. O Sr. Marcus completou que a Prefeitura realizou todos os passos 
necessários para a ativação plena dos mecanismos da Lei Municipal de Inovação, que estabelece 
uma política de inovação para toda a cidade. Nessa política expressa pela Lei 432/2012, o 
ecossistema tem a responsabilidade de mobilizar e operar os API. Além disso, o Sr. Marcus 
destacou que, conforme o §1º do Art. 15 da Lei Municipal de Inovação, é exigido aos 
proponentes de projetos ao Fundo Municipal de Inovação que comprovem o vínculo a algum 
API credenciado pelo CMI. Ou seja, sem os API os mecanismos da Lei Municipal de Inovação 
não funcionam. Em seguida o Sr. Thiago resumiu as mudanças propostas, que foram 
construídas em conjunto com outros membros do CMI, como a UFSC, o IFSC, o SEINFLO, a 
ACIF, a CDL e a UNISUL. Apresentada a proposta, o Sr. Marcus colocou o assunto em 
discussão pelo CMI, quando não houve nenhuma outra manifestação. Em seguida colocou o 
assunto em votação. Por unanimidade, o novo modelo para os API, conforme proposto, foi 
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aprovado. O Sr. Marcus solicitou ao Sr. Thiago que, então, proceda a assinatura da nova Portaria 
com o Sr. Juliano Richter Pires, Presidente do CMI, e em seguida realize a publicação no Diário 
Oficial do Município. 6) Apresentação de projeto estruturante de capacitação para o 
desenvolvimento de projetos para mecanismos de fomento à inovação, públicos ou 
privados, a ser direcionado aos API. O Sr. Alexandre Moraes Ramos (UFSC) apresentou a 
proposta, com o título de “iLab” e ficou à disposição para questionamentos. O Sr. Marcus 
colocou a questão então em debate pelos presentes. O Sr. Joaquim Inácio Campos Nóbrega 
Júnior (Floripamanhã), parabenizou a proposta e comentou que seria importante mudar o nome, 
pois a UNISUL já utilizar o nome iLab para o seu ambiente de educação à distância, o que 
poderia gerar alguma confusão. A Sra. Cibele Assmann Lorenzi (IPUF) perguntou qual o prazo 
para a plataforma estar implantada e funcionando. O Sr. Alexandre respondeu que nos próximos 
seis (6) meses para primeiro protótipo. A Outra pergunta foi da Sra. Carla Regina Magagnin 
Roczanski (UDESC) perguntou qual o prazo do projeto? O Sr. Alexandre respondeu que, para 
o escopo e orçamento apresentados, o prazo é de doze meses. O conselheiro Kaliu Teixeira 
(IPUF) parabenizou o projeto e perguntou qual é o público-alvo do projeto, se os API ou o 
público em geral, e qual o foco dos conteúdos a serem apresentados. O Sr. Alexandre colocou 
que o foco nesse momento são os APIs, contudo tem intenção de abrirem para toda comunidade 
de Florianópolis. O Sr. Sílvio Kotujanski (Incubadora Midi Tecnológico), questiona se o 
orçamento apresentado inclui a operação em escala. O Sr. Alexandre respondeu que a operação 
em escala deverá acontecer apenas em 2021. O Sr. Joaquim perguntou se o projeto considera 
curso para a realização de pesquisas de mercado, pois são importantes para os projetos. O Sr. 
Alexandre que nesse momento não. A Sra. Cibele ponderou o valor do projeto, considerando 
outros projetos aprovados com valor ao redor de cento e cinquenta mil reais cada, e 
considerando nosso saldo hoje no fundo o projeto iria utilizar grande parte. Sugere a 
possibilidade de uma revisão na proposta, com menor valor. O Sr. Kaliu sugere também trazer 
outras organizações para o projeto, para aumentar a contrapartida e reduzir a necessidade de 
recursos do Fundo Municipal de Inovação. O Sr. Joaquim também sugere a ideia de articular 
com outro parceiro executor do projeto, para reduzir a taxa de administração, que na UFSC é 
bastante alta. Após o debate o Sr. Marcus pediu a concordância do CMI quanto a alternativas 
para a votação do projeto: a) aprovado, b) reapresentação com readequação do orçamento ou 
do escopo, c) reprovado. Os membros aprovaram por unanimidade. Após votação secreta pelo 
sistema online disponibilizado pela Secretária Executiva do CMI no endereço eletrônico 
https://pollie.app/s6lb0, o resultado da votação cuja tela consta no Anexo II da presente ata foi 
o seguinte: 19 votos, representando 100%, para Aprovação; 6 votos, representando 32%, para 
Reapresentação com readequação do orçamento ou do escopo; 13 votos, representando 68%, 
para Reprovação. Como a maioria Reapresentação com readequação do orçamento ou do 
escopo, o Sr. Marcus pediu à Sra. Milena que inclua na pauta da próxima reunião do CMI um 
item para que o Sr. Alexandre reapresente o projeto, a partir das sugestões e considerações feitas 
pelo CMI. 7) Agenda de reuniões para o ano. O Sr. Marcus apresentou o calendário de 
reuniões do CMI para 2020. Primeiro, indicou que a segunda reunião ordinária de 2020 fosse 
realizada no dia 30 de outubro de 2020, às 14 horas, em local a definir. Também sugeriu três 
reuniões extraordinárias: 25 de maio de 2020, às 14 horas, via web conferência, para discussão 
e deliberação do Credenciamento dos novos API, sob a luz da nova regra e a Reapresentação 
do projeto iLab/UFSC; 28 de agosto de 2020, às 14 horas, em local a definir, para discussão e 
deliberação de ações do CMI no âmbito da pandemia do COVID-19; e 11 de dezembro de 2020, 
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às 14 horas, em local a definir, para a avaliação das ações da Lei Municipal de Inovação do ano 
de 2020. O Sr. Diego Brites Ramos sugeriu que, mesmo com a retomada das reuniões 
presenciais, haja a possibilidade de participação de conselheiros via web conferência. O Sr. 
Marcus respondeu que procurará viabilizar isso, realizando as próximas reuniões em locais com 
a infraestrutura necessária. Não havendo mais manifestações, o Sr. Marcus José Rocha 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, solicitando a Secretária Executiva do CMI, 
a lavratura da presente Ata. 
 
 
 

      Juliano Richter Pires                                  Marcus José Rocha 
Presidente do CMI                                      1º Vice-Presidente do CMI 

 
 
 
 

Milena Maredmi Corrêa Teixeira Veiga 
Secretária Executiva do CMI 

Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
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Anexo I 
Resultado da votação para os 3 membros de entidades não governamentais do CMI que 

comporão o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação (CGFMI) e do Programa de 
Incentivo à Inovação (CGPII) 
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Anexo II 

Resultado da votação quanto ao projeto estruturante de capacitação para o desenvolvimento 
de projetos para mecanismos de fomento à inovação, públicos ou privados, a ser direcionado 

aos API 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Dois representantes titulares do conselho não votaram para o projeto pois necessitaram 
se ausentar antes do final da reunião.  
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Anexo III 
Amostras dos relatórios do sistema de votação utilizado na reunião, demostrando a 

anonimidade do processo de votação para as votações realizadas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


