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Coordenadores da reunião: 
Secretário Executivo Jefferson Fonseca 
 

Data: 
23/10/2013 

N°: 
5 

Local: 
Sala 7 do IFSC – Instituto Federal de Santa Catarin a 
 
1. PAUTA 
 
1– Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (18/06/2013) 
2– Apresentação sobre a regulamentação da Lei Municipal de Inovação 
3– Apresentação das bolsas de mestrado e doutorado, que compõem o Plano de Inovação do Executivo Municipal 
 
2. ASSUNTOS TRATADOS  
 
1 – Abertura da reunião pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal de Inovação, Sr. Jefferson Fonseca. 
 
2 – Leitura da Ata da última reunião, de 18/06/2013, pelo Secretário Adjunto da SMCTDES e Secretário Executivo do 
CMI. Ata aprovada pelo grupo. 
 
3 – Explanação pelo Sr Jefferson Fonseca sobre a Regulamentação da Lei Municipal de Inovação, informando que o 
decreto está pronto e o texto regulamenta somente o Fundo Municipal de Inovação. A lei de incentivo à inovação, o 
Plano de Inovação do Executivo Municipal e o Plano de Sustentabilidade do Executivo Municipal deverão ser objeto 
dos próximos decretos.  
 
 
Deliberações: 
 
4 – Sr. Jefferson Fonseca (SMCTDES) destacou que a minuta do decreto será disponibilizada para o Conselho 
Municipal de Inovação, por e-mail. 
 
5 – Sr. Jefferson Fonseca (SMCTDES) informou que para funcionamento do Fundo Municipal é necessária a 
contratação de um contador. Por isso, será encaminhado ao Secretário Municipal da Administração, um ofício 
solicitando a chamada de um profissional concursado.   
 
6 - Sr Jefferson Fonseca (SMCTDES) apresentou que os principais projetos para 2014 da SMCTDES são: a 
plataforma de dados abertos do município, a sala de situação e indicadores, alguns projetos que envolvem a área de 
desenvolvimento econômico, e o projeto de coworking social com espaço e internet gratuita para empreendedores. 
 
7 – Sr. Norberto Dias (I3) mencionou sobre a operacionalização do Fundo Municipal, e de que já estamos aptos para o 
recebimento de projetos a serem beneficiados pelo fundo. 
 
8 – Sr. Jefferson Fonseca (SMCTDES) destacou que os operadores do Fundo Municipal já estão previstos na lei, 
porém é necessária a aprovação e nomeação dos responsáveis pelo prefeito. O lançamento de possíveis editais será 
orientado pelo Conselho, aguardando apenas os valores que serão disponibilizados pelo Fundo. 
 
9 – Sr. Guilherme Bernard (ACATE) solicitou que conste na ata da reunião, o pedido de que um novo secretário seja 
nomeado para a SMCTDES. 
 
10 – Sr. Natalino Uggioni (FIESC/IEL) destacou que Florianópolis sediará o evento da Bienal de Design e sugere a 
participação da SMCTDES na organização do evento. 
 
11 – Sra. Larissa da Silveira (FEESC) destacou sobre a regulamentação e a receita planejada (1%) do fundo, porém 
conforme orientado pelo Sr Jefferson Fonseca, por momento o fundo será construído sem obrigatoriedade de 
depósitos. 
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12 – Sr. Alcides de Ataíde (SMCTDES) apresentou sobre o plano de inovação do executivo municipal e as bolsas de 
mestrado e doutorado, conforme a lei complementar 432/2012, com destaque para a lei e o fluxo de atividades do 
projeto em andamento.  
 
13 – Sr. Natalino Uggioni (FIESC/IEL) sugeriu que a SMCTDES busque a integração com o CNPQ para custear as 
bolsas conforme o montante planejado para o Projeto das Bolsas de Mestrado e Doutorado. 
 
 
Encaminhamentos: 
 
13 – A Secretaria Executiva deve disponibilizar a ata da reunião de 23/10/2013 até o dia 30/10/2013; 
 
14 – A SMCTDES disponibilizará seu orçamento para os membros do CMI; 
 
15 – A SMCTDES disponibilizará a marca Floripa Inteligente para conhecimento dos membros do CMI; 
 
16 – Registradas as ausências: 
- Gerson Maurício Schimidt (ABES) 
- Thiago Lazzari Freitas (ACIF) 
- Alcides Andrade (AMPE) 
- Carlos Alberto Schneider (CERTI) 
- Sandro Crisóstomo (Faculdade Decisão) 
- Marcos Arzua (Fecomércio SC) 
- Altair Acelon de Melo (FEPESE) 
- Maria Augusta Orofino (SDS/Inova SC) 
- Marcelo Fett (SDS/Inova SC) 
- José Eduardo Fiates (Sapiens Parque) 
- Maurício Cappra (SENAI/SC) 
- Ricardo Boeing da Silveira (UNIVALI) 
- Rozangela Curi Pedrosa (UFSC) 
- André Luiz Rezende (Secretaria Municipal da Receita) 
- Dalmo Vieira (IPUF) 
- Eversom Mendes (IGEOF) 
 
 
 
 

 


