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35.ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
 

Data: 02/07/2020 Início: 14h10min Local: Videoconferência 

 
Participantes: Lúcio Kamiji (SINFOR), Ronaldo Couza e Jandira Guenka Palma 
(CINTEC), Henry Carlo Cabral (SENAI), Fabrício Pires Bianchi e Heverson Feliciano 
(SEBRAE), Sérgio Akio Tanaka (UNIFIL), Cristiano Teodoro Russo (PUC-PR), Edson 
Antonio Miura (AINTEC/UEL), Roberto Yukio Nishimura, Gilmar Machado e Asshaias 
Felippe Eugenio (APL de TI), Fabian Bordon Trelha e Adriana Gomes Madalozzo 
(CODEL), Robson Naoto Shimizu (IPPUL) e a convidada Klissia Tiba (assessora do 
Ver. Tominaga). 
 
Pauta: 

1) SEMANA NACIONAL DE INOVAÇÃO; 
2) Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
3) Informações sobre o Tecnocentro; e 
4) Outros assuntos. 

    
1) A SEMANA NACIONAL DE INOVAÇÃO deverá ser híbrida, presencial e à 

distância. Os assuntos são conhecidos, mas precisam ter a chancela do 
CMCTI. Deverá acontecer de 7 a 14/11/2020, no Parque Ney Braga, com a 
presença de todas as verticais e com o apoio dos conselheiros municipais. A 
ideia de realizarmos evento único nos proporcionará a redução de custos. Está 
sendo organizada pelo SEBRAE e por Daiana Bisognin. Este será um evento 
de projeção nacional. As ações estão sendo organizadas pela Governança. 
Neste evento, temos a expectativa de presença do Ministro Marcus Pontes. 
Devemos contar com a participação das governanças de Saúde, Audio Visual, 
Turismo, Hackaton e EcoTIC.Serão informados dados gerais das verticais e 
suas oportunidades. As governanças apresentarão as temáticas para a 
SEMANA NACIONAL DE INOVAÇÃO. Faremos reunião com Instituições como 
ACIL, SINDUSCON, SINDIMETAL, buscando patrocinadores. O patrocinador 
que contribuir com fatia maior de patrocínio, terá maior visibilidade no evento. 
Mas haverá oportunidade de termos patrocinadores específicos também.  
 

2) Estamos estudando a possibilidade de realizarmos a Conferência Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação durante a SEMANA NACIONAL DE 
INOVAÇÃO, aumentando a participação da sociedade. Devemos elaborar o 
Regimento Interno, criando grupos de trabalho, enriquecendo o evento com o 
olhar nacional. Faremos reuniões com as governanças para aprovar a 
conferência com a semana. 
 

3) As obras do Tecnocentro estão 40% a 45% estruturadas. O projeto do Corpo 
de Bombeiros estava vencido, o piso do Laboratório de Alimentos foi levantado. 
As colunas ficaram aparentes e optamos por revesti-las com drywall. Os pisos 
foram colocados, a cobertura foi arrumada com a substituição de telhas. A 
Secretaria de Obras está atualizando os projetos de Ar Condicionado. 
Solicitamos apoio ao Dep. Tiago Amaral, por meio de emendas parlamentares, 
para fazermos as aquisições dos aparelhos. Acreditamos que em Novembro o 
Tecnocentro esteja pronto. Os conselheiros podem visitar as obras durante os 
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acompanhamentos semanais da CODEL. A partir da liberação do prédio, o 
Tecnocentro deverá ocupar o local e a Governança do Ecossistema de 
Inovação poderá ter a sua base, também.  
 

4) Todo o Ecossistema, cada integrante da governança, deverá se utilizar deste 
espaço, conectando-se com ele. O Ecossistema de Inovação de Londrina 
deverá ir além do Tecnocentro, com o HUB de Inovação ao lado do Parque Ney 
Braga. Foi sugerida a utilização de espaços para locação no SINCOVAL, 
espaços estes de interesse em virtude de sua localização. A Governança está 
sendo constituída pela ACIL. Em Londrina há vários ativos que poderão 
contribuir com o Ecossistema de Inovação e este conselho tem o papel de ser 
agregador das iniciativas públicas. Instituições importantes surgiram a partir da 
Governança do Ecossistema de Inovação.   
 

Londrina, 2 de julho de 2020. 
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