ATA DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
Realizada em 21/09/2018. Aos vinte e um de setembro do ano de dois mil e
dezoito, às oito horas, na SENAI, localizado na Rua Belém, nº844 – Londrina/PR,
realizou-se a V Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação com o
objetivo avaliar a realidade da Ciência, Tecnologia e Inovação no Município; II. fixar as
diretrizes gerais da Política Municipal de ciência e tecnologia para o biênio 2018/2020;III.
aprovar e dar publicidade às suas resoluções, que serão registradas em documento
final; IV. avaliar as ações realizadas pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia;
V. eleger os representantes titulares e suplentes da sociedade civil e apresentar os
representantes do Poder Público, que comporão o Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação, com o mandato para o biênio de 2018/2020.
O período de inscrição/credenciamento teve início às 08:00 horas e término às 10:00. A
mesa de abertura foi composta por membros representantes da CODEL, SENAI,
SEBRAE, CML e GOVERNO ESTADUAL. Após a palavra de abertura, houve a
aprovação do regimento por unanimidade. Às 09:20 teve início a palestra “ Ecossistema
de Inovação – Heverson Feliciano”, a qual encerrou-se 10:00. Após o Coffe Break, às
10:30, a plenária se dividiu nos 05 eixos (QUÍMICA/METAL MECÂNICA/
SAÚDE/TIC/AGRO) para discussão das propostas para posterior eleição em plenária.
Às 11:30 os grupos retornaram para plenária e foram eleitas as seguintes propostas
para as diretrizes gerais da Política Municipal de ciência e tecnologia para o biênio
2018/2020:
1) Impulsionar a criação de um banco de dados único para melhorar e democratizar
serviços e produtos no município;
2) Identificar e propor a revisão e ampliação das políticas existentes para fins de
desburocratizar nos seguintes aspectos: zoneamento, vigilância sanitária, ISS
tecnológico, lei de inovação;
3) Criar incentivos fiscais para empresas que promovam o crescimento do setor;
4) Consolidação da criação da governança do Tecnocentro;
5) Finalizar a entrega do Parque Tecnologico;
Finalizada a votação das propostas o presidente da Comissão Organizadora da V
Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação informou que a quantidade de
delegados presentes na conferência era compatível com o número de vagas disposto
no art. 21 da Lei nº12.334/2015, sendo automaticamente eleitos as seguintes
instituições:
Membros da Comunidade Científica: UNIFIL, IFPR, PUC e AINTEC/UEL.
Setor Produtivo: SINFOR e CINTEC.
Setor Produtivo – ENTIDADES: SENAI e SEBRAE

A conferência foi encerrada às 12h00min.
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