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

 
Data: 10/06/2021 Início: 14h05min Local: 

https://meet.google.com/vsp-
ruyw-ozi  

 
Participantes: Lúcio Kamiji (CINTEC), Walter Kock (TI Paraná), Ronaldo Couza (ACIL), Danúbia 
Milani (SEBRAE), Silvana Mali Kumura (SENAI), Edson Antonio Miura (AINTEC/UEL), Sérgio Tanaka 
(UNIFIL), Marcelo Poleti (IFPR), Ana Paula Murakawa e Alexandro Zava (APL de TI), Marco Aurélio 
Jeronymo (PML/DTI) e Robson Naoto Shimizu (IPPUL), Roberto Moreira e Adriana Gomes 
Madalozzo (CODEL). 
 
Pauta: 

1) Indicação de membro para a Comissão de Avaliação do ISS Tecnológico; 
2) Indicação de membro para a Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade / PROEX-UEL; 
3) Apresentação da empresa Kobratec – solicitação de área no Parque Tecnológico; 
4) Tecnocentro e Ecossistema de Inovação.  

   
1) Levando em consideração a pauta da reunião, o Diretor Roberto solicitou a manifestação dos 

representantes presentes para a necessidade de participação junto à Comissão de Avaliação 
do Programa ISS Tecnológico. Lúcio Kamiji fez sua proposta de representação, que foi aceita 
por todos.  

2) Informados sobre a cadeira disponível junto à Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade 
(PROEX/UEL), que solicitou a participação da sociedade civil por meio do CMCTI, foi 
solicitada a manifestação de todos quanto a disponibilidade de participar dessa câmara. Ficou 
estabelecido que o Diretor de CT&I, representará o CMCTI junto à Câmara de Extensão 
(PROEX/UEL).   

3) Ao apresentar a empresa Kobratec aos participantes da reunião, foi colocada também uma 
breve apresentação do Parque Tecnológico de Londrina e das empresas já instaladas. 
Roberto esclareceu que a Kobratec é uma spin-off da empresa Kobra Indústria e Tecnologia 
Ltda, já instalada no Parque Tecnológico. Ambas têm por objetivo tornar melhor a vida das 
pessoas e seus negócios. O administrador da empresa é Fabrício Zanini que apresentou: 
“a Kobratec é uma empresa que surgiu a partir de um mercado que não está sendo atendido 
pela Kobra. A Kobratec existe há 14 anos. O estudo dos aspectos mercadológicos nos orienta 
que não devemos seguir atuando por uma única empresa em segmentos diferentes, razão 
pela qual estamos atuando também com a spin-off. Com mais de 100 produtos diferentes 
entre dosadores, filtros, aditivos para tratamento de água e projetos especiais desenvolvidos 
com a tecnologia Microtec, nos comprometemos a produzir soluções de fácil aplicação e que 
possuem alto desempenho. Através de nossas soluções tecnológicas temos conquistado 
novos mercados e clientes, atendendo todo o território nacional e atualmente mais 15 países. 
A Kobratec está atuando com 1.500 revendedores. Os produtos produzidos atendem as 
seguintes áreas: criação animal, baterias, lavadoras de alta pressão, tratamento de água, 
irrigação e hidroponia, cozinha, lavanderia, combustível, forragem, Microtec plástico poroso. 
A empresa está expondo seus produtos em feiras nacionais e internacionais. Atualmente a 
empresa possui 04 funcionários. Buscou a parceria da UEL e outras instituições durante 02 
anos para o desenvolvimento do produto ACIKOBRA. Têm a expectativa de multiplicar o 
faturamento da empresa em torno de 10 meses. O produto Dosatak é elaborado com 54 
peças injetadas, feitas em plástico. Nossos produtos são inovadores e pretendemos 
concorrer com os produtos chineses. A Kobratec é uma empresa que desenvolve produtos e 
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trabalha com inovação. Atua de forma independente da empresa Kobra, ocupando espaços 
de mercado onde a Kobra não atende. Internacionalmente, concorre com 2 empresas, sendo 
que 1 delas está saindo do mercado. Com relação à produção dos Painéis Evaporativos 
Nordik, têm expectativa de atingir o faturamento do grupo todo. Já possui a rede pronta de 
clientes. O produto de monitoramento da qualidade de água foi elaborado por meio do projeto 
SEBRAETEC.” Solicitam uma área aproximada de 4.000 m² e terão 3.800 m² de área 
construída. A expectativa é de oferecerem 10 empregos, no início das atividades. Roberto 
abriu para votação dos presentes, alertando sobre a necessidade da aprovação também da 
Comissão Industrial, ligada à Diretoria Técnica. A empresa Kobratec está ciente da área 
inedificável que consta nos lotes propostos para a doação. Após o gestor Fabrício Zanini 
responder aos questionamentos dos membros presentes, como: expectativa de crescimento 
da empresa, nível de tecnologia nos produtos, os projetos de desenvolvimento de produtos e 
outras, o projeto foi APROVADO por unanimidade. 

4) Dando continuidade à pauta, ao relatar informações sobre o Ecossistema de Inovação, o 
Diretor Roberto, mencionou o Empregatech, que é um projeto piloto para capacitar alunos 
objetivando a ocupação dos espaços existentes no mercado de TI em Londrina. O APL de 
TIC, TI Paraná, ABRATIC e as empresas de TI de Londrina vão acompanhar este processo, 
os alunos aprovados deverão fazer visitas nessas empresas. Estamos promovendo o Projeto 
de Cidades Inteligentes (Londrina Inteligente) por meio dos semáforos de IA, luminárias 
inteligentes com reconhecimento facial e Centro de Operações. Com relação, objetivamente, 
ao Ecossistema de Inovação, temos o apoio do SEBRAE, capitaneando as atividades 
envolvendo todo o setor. Informamos que, quanto ao Tecnocentro, estamos chegando ao final 
da obra.       
 

Esta reunião foi finalizada às 15h55min.  
 

Londrina, 10 de junho de 2021. 

 

ACIL - Ronaldo Couza  

APL de TI – Alexandro Zava  

APL de TI – Ana Paula Murakawa  

CINTEC - Lucio Kamiji  

CODEL – Adriana Madalozzo  

CODEL – Roberto Moreira  

IFPR – Marcelo Poleti  

IPPUL – Robson Naoto Shimizu  

PML/SMPOT/DTI – Marco Aurélio Jeronymo  

SEBRAE - Danúbia Milani  
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SENAI - Silvana Kumura  

TI Paraná - Walter Kock  

UNIFIL - Sérgio Tanaka  
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