CMCTi
Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia & Inovação
de Londrina

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação - 2020
Data: 10/09/2020

Início: 14h10min

Transmissão: Google Meet

Participantes: Lúcio Kamiji (SINFOR), Ronaldo Couza (CINTEC), Henry Cario Cabral
(SENAI), Fabrício Pires Bianchi (SEBRAE), Sérgio Akio Tanaka (UNIFIL), Cristiano
Teodoro Russo (PUC-PR), Edson Antonio Miura (AINTEC/UEL), Roberto Yukio
Nishimura, Walter Kook, Gilmar Machado (APL de TI), Robson Naoto Shimizu (IPPUL),
Roberto Moreira e Adriana Gomes Madalozzo (CODEL).
Pauta:
1)
2)
3)
4)

Atualização sobre as obras do Tecnocentro;
Indicação de representante para a Comissão de Avaliação do ISS Tecnológico;
Atualização sobre a SEMANA DA INOVAÇÃO;
Definição de nova data para a Reunião Ordinária marcada para o próx. dia
24/09; e
5) Outros assuntos.

1) O primeiro desafio do Tecnocentro foi a retomada das obras. Foi realizada a
pintura do lado externo, jardinagem, pintura dos muros e das grades. Em foto
interna, foram apresentadas as salas com portas de vidro colocadas, o
Laboratório de Alimentos. Mas as instalações ainda necessitam limpeza. O
forro será concluído. A plataforma elevatória, no orçamento, não estava
adequada ás normas de segurança. Não havia projeto de Lógica. Com o apoio
de Roberto Nishimura (SERCOMTEL) estamos encaminhando este projeto,
com um mínimo de estrutura para telefonia fixa. Para conclusão da obra, há um
aditivo ao convênio que está sendo analisado pelo Setor Jurídico do
Paranacidade. Os recursos estão sendo viabilizados pelo Deputado Tiago
Amaral. O Diretor de Ciência e Tecnologia - Roberto Moreira foi parabenizado
pela agilidade nestas realizações, e recebeu os agradecimentos por trazer
informações até o CMCTI. Roberto foi questionado sobre a possibilidade de
realizar imagens do Tecnocentro com Drone, o que foi autorizado.
2) O ISS Tecnológico é tão importante quanto o Tecnocentro. O desejo da
CODEL é melhorar este programa e poder divulgar ainda mais seus benefícios.
Os documentos tramitarão via digital e a sua inserção no Sistema Eletrônico de
Informações está sendo preparada, com acompanhamento da Secretaria
Municipal de Fazenda. Estamos trabalhando para que em novembro tudo
esteja digitalizado. Há algumas ações que estão correndo em paralelo a isso.
Até 0 final do ano, pretendemos encaminhar a mudança da lei para análise da
Procuradoria deste município. Em virtude de mudanças ocorridas na Comissão
de Avaliação, teremos, também, que formalizar o representante deste
conselho, estabelecendo o início de nova gestão. Após a realização da
Conferência de CT&I novo membro deverá ser indicado, por esta razão,
propomos a recondução do representante atual. Todos os participantes
concordaram com a recondução de Cristiano Teodoro Russo (PUC-PR)
para a Comissão de Avaliação do Programa ISS Tecnológico. Foi solicitada
posição relativa aos valores dos benefícios aplicados, sendo apresentados,
ano a ano, destinados a projetos aprovados:
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2011:
2012:
2013:
2014:
2016:
2017:
2018:
2019:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36.208,75
25.500,00
54.100,18
536.989,25
55.113,44
503.757,52
235.164,17
118.187,27

Perguntado sobre a situação em que se encontram as empresas que recolhem
até 2% do ISS, Roberto informou que está em fase de deliberação e que
continuaremos a tratar estas empresas da mesma forma. Com a mudança da
lei, o objetivo é tornar o programa mais competitivo. Faz parte da proposta de
mudança a alteração do nome do programa para ISS da Inovação.
3) Em virtude da necessidade de realizarmos esta Reunião Extraordinária,
repensamos a realização da Reunião Ordinária no próximo dia 24 de setembro.
A proposta é realizarmos em outra data para que a reunião seja mais produtiva.
Os participantes concordaram, ficando definida para o dia 22 de outubro.
4) Com relação á SEMANA DA INOVAÇÃO, o Sebrae está sendo fundamental
nesta realização. A ideia é melhorarmos a junção entre todas as governanças.
A proposta é trabalharmos com o Sebrae e com a Daiana Bisognin. Devemos
realizar uma rodada de negócios entre as Governanças. Aconteceu uma
reunião com os envolvidos no Sebrae, ficando definido o valor total de
R$380.000,00, sendo R$140.000,00 de contrapartida financeira para o evento,
valor levantado por patrocínios e pelas próprias governanças. Todos têm um
envolvimento direto ou indireto nesta realização.
Londrina, 10 de setembro de 2020.

V

Roberto Moreka

Adriana Gomes Madalozzo

Diretor de Ciência e Tecnologia
Presidente do CMCTI

Representante Suplente da CODEL

*Em virtude da pandemia, não haverá lista de presença para esta reunião, pelo fato da mesma ter sido
realizada por videoconferência.
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