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

Data: 29/10/2020 Início: 14h10min Local: 
https://meet.google.com/ndh-

rdbe-ewo 
 
Participantes: Lúcio Kamiji (SINFOR / TI Paraná), Ronaldo Couza (CINTEC), Fabrício 
Pires Bianchi (SEBRAE), Cristiano Teodoro Russo (PUC-PR), Edson Antonio Miura 
(AINTEC/UEL), Roberto Yukio Nishimura e Walter Kock (APL de TI), Robson Naoto 
Shimizu (IPPUL) e Roberto Moreira e Adriana Gomes Madalozzo (CODEL). 
 
Pauta: 

1) Solicitação de terreno no Parque Tecnológico; 
2) Atualizações sobre o Tecnocentro; 
3) Semana da Inovação; 
4) Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
5) Lei da Inovação/ISS Tecnológico; e  
6) Outros assuntos. 

    
1) A empresa Rizon Indústria de Máquinas Ltda., foi apresentada aos membros 

deste conselho, pleiteando área no Parque Tecnológico de Londrina. É uma 
empresa londrinense, com aproximadamente 30 anos de mercado, distribui 
seus produtos no Brasil todo. A empresa tem caráter e potencial inovador, 
características que a enquadram ao Parque Tecnológico. Atuam com máquinas 
de corte e gravação a laser. Conta com equipamentos e centro de usinagem de 
alta tecnologia, possibilitando a construção de máquinas estruturadas com 
robustez e alta precisão. O objetivo da empresa é construir sua sede própria, 
ampliando sua atuação por meio de um parque fabril moderno para alavancar 
soluções de engenharia e automação industrial para equipamentos CNC-
Comando Numérico Computadorizado. Fabricam impressoras de grande 
formato para impressão em substrato rígido. O software utilizado é importado e 
chega no Brasil a R$65.000,00. Desejam desenvolver um software para uso 
com o CNC. Com o apoio e parceria do SENAI, estão há 4/5 anos trabalhando 
neste desenvolvimento. Atualmente, a máquina faz o corte, controlada por 
CLP-Controlador Lógico Programável. Faz a impressão em uma máquina e 
corta em outra. Antes de começar a pandemia, estavam iniciando a produção 
de braços robóticos. No próximo ano, deverão produzi-los. A empresa possui 
16 colaboradores, dentre eles engenheiros, metalúrgicos, montadores, além da 
área administrativa e comercial. Pretende realizar, em 2021, a contratação de 
02 engenheiros. Os equipamentos da Rizon, passam por inspeção e estão 
conformes à NR-12, visando questões de segurança e proteção. A proposta foi 
votada pelos membros presentes, sendo aprovada por unanimidade, em 
virtude dos seguintes aspectos: o planejamento da empresa para realizar 
futuros investimentos; modernização do parque fabril e construção de sua 

sede, aproximada a 2.000m²; proposta para aumento do número de 

colaboradores; a modernização da empresa e o seu direcionamento para a 
indústria 4.0; e o tempo de atividade da empresa no mercado.  
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2) Em relação ao Tecnocentro, estamos acompanhando a evolução da obra. 
Foram colocados os espelhos das tomadas, forros, tubulações. Tomamos 
conhecimento que o Projeto de Lógica não tinha sido previsto, e então 
contamos com o apoio do Ronaldo Couza, a quem agradecemos pela 
elaboração que não estava contemplada junto aos demais projetos. 
Informamos a todos que visitas têm sido realizadas com frequência, 
programadas e não programadas, demonstrando que estamos diligentes com a 
obra em questão. O equipamento e a instalação do Ar Condicionado serão 
assumidos pela Prefeitura do município e em breve deverão ir à Licitação.  
 

3) No que diz respeito à SEMANA NACIONAL DE INOVAÇÃO, a CODEL está 
envolvida com várias verticais. Teremos a apresentação da temática da 
Inovação, levada à público pelo Ecossistema de Inovação. O APL de Áudio 
Visual realizará, nessa semana, projeções no Edifício Julio Fuganti, buscando 
inserir a população nessa programação. Estão sendo programados de 50 a 60 
eventos, aumentando a participação da sociedade. 
 

4) A Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá ocorrer em 
único dia – 06/11, durante a Semana Nacional de Inovação. Será avaliada a 
importância do Tecnocentro após a sua viabilização e a implantação do Centro 
de Inovação de Londrina.  
 

5) A Lei de Inovação e do Programa ISS Tecnológico deverá passar por 
remodelação. Deverão ser readequadas, com o apoio da Secretaria Municipal 
de Fazenda, adaptando-se à nova Lei do ISS, estabelecida pelo Governo 
Federal. Os novos projetos de lei serão apresentados ao CMCTI. Com relação 
à Lei de Inovação, está sendo considerado estudo realizado em Maceió, que 
analisa como viável a criação de um Fundo Municipal que deverá beneficiar 
diversos setores, além dos prestadores de serviços, como vem ocorrendo com 
o Programa ISS Tecnológico. 
 

6) O convênio junto à ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
será renovado para implementarmos em Londrina a proposta de Smart City, 
através da qual transformaremos a Rua Sergipe em Rua Inteligente, trazendo 
um impacto positivo no comércio de rua. Mapeamos os semáforos das ruas 
centrais onde serão instalados algoritmos com Inteligência Artificial. A rua terá 
Wifi liberado e os postes terão câmeras israelenses com reconhecimento facial. 
O projeto foi apresentado aos comerciantes e foi muito bem aceito.  
 

7) A Superintendência Geral de Inovação – SGI, do Governo do Paraná, 
criou o Paraná Talks, com o objetivo de divulgar o que está sendo feito 
no setor de tecnologia do estado. O seu Superintendente comprometeu-
se a permanecer mais próximo do Ecossistema de Inovação. 
 

8) Devemos ter, junto ao Parque Tecnológico de Londrina, um profissional 
residente que irá prospectar negócios para promover o desenvolvimento do 
parque.  
 

9) Foi dado início ao Masterplan Londrina, nesta semana. O projeto terá 13 meses 
de execução. O que se pretende é que os governantes entendam o que se 
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quer para 2040. Realizaremos entrevistas com autoridades e pessoas de 
renome no município, que deverão avaliar a situação atual e propor mudanças.  
 

10) Com relação ao Programa ISS Tecnológico, foi sugerido que se busque a poio 
de instituições como SENAI e SEBRAE para auxiliar os empresários na 
elaboração de seus projetos.  
 

A reunião foi finalizada às 15h55min.  
 

Londrina, 29 de outubro de 2020. 

I - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 

SETOR PRODUTIVO 

Titular: Ronaldo Couza - CINTEC  

Suplente: Lucio Kamiji – SINFOR / TI PARANÁ  

 

ENTIDADES DE APOIO ÀS EMPRESAS 

Titular: Fabrício Pires Bianchi - SEBRAE  

 

COMUNIDADE CIENTÍFICA 

Titular: Cristiano Teodoro Russo – PUC-PR  

Titular: Edson Antonio Miura – AINTEC/UEL  

 

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Titular: Roberto Yukio Nishimura  

Suplente: Walter Kock  

 

II – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Titular: Roberto Moreira - CODEL  

Suplente: Adriana Gomes Madalozzo – 
CODEL 

 

Titular: Robson Naoto Shimizu - IPPUL  

 


