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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 16 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às 9 horas, mediante 

prévia convocação para comparecimento à reunião presencial, realizada no Alto Tietê Valley, 

localizada na Rua João Cardoso de Siqueira Primo, 65, Vila Hélio, Mogi das Cruzes, teve início a 11ª 

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia - CMIT.  O Sr. Fábio 

Castilho, membro representante do Poder Executivo deste Conselho, agradeceu a presença de 

todos e, a recepção proporcionada e apresentou as pautas que seriam tratadas. 

 Estavam presentes, representantes do Poder Executivo: Srs. Fabio Castilho e Natalia 

Garcez. Ainda estiveram presentes os seguintes membros das entidades representativas, 

instituições de ensino e associações que atuam em prol da inovação, todas no âmbito deste 

Município: Sr. Célio Fabiano de Souza, representando o Alto Tietê Valley; Sr. Valter Henrique 

Almeida de Aguiar, representando a Associação Comercial de Mogi das Cruzes; Sra. Gilvanda 

Geraldina Figueiroa, representando o SEBRAE; Sr. Rafael Ribeiro, representando o Centro 

Universitário Brás Cubas; Sr. Bruno Panccioni, representando a FATEC de Mogi das Cruzes; e o Sr. 

Thiago Sei Water, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Com ausências justificadas tivemos o Sr. Gabriel Bastianelli, presidente do CMIT e 

representante do Poder Público, Sr. Juliano Zielinski Bega, representante da Associação Gestora do 

Distrito Industrial de Taboão – AGESTAB e Sr. Rodrigo Garzi, representante do Alto Tietê Valley. 

 

Pautas 

 

1. Informes Diversos 

2. Conclusão do Diagnóstico do Ecossistema de Inovação 

3. Encerramento do Ciclo de incubação do Polo (Demoday 16/12) 

4. Envolvimento do CMIT do Projeto de Lei que visa reduzir a alíquota de ISS 

para empresas TIC 

 

 

 

Pauta 1 – Informes Diversos 
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Gilvanda Figueiroa informou que orçamento de inovação aumentou para 980 milhões e 

teremos oportunidade para fortalecimento de diversos segmentos. SEBRAE inclusive está 

discutindo internamente como atrair mais Empresas para canalizar os atendimentos. Em virtude 

disso está reestruturando Equipe de Inovação no SEBRAE. Equipe será formada por Marcio, 

Viviane e Claudio e estes se reportarão à Gilvanda.   

Sobre a participação no CASE 2022, o maior evento de startup e empreendedorismo da América 

Latina que será realizado em 17 e 18 de novembro no Transamerica Expo Center, Gilvanda 

informou que indicou os 5 alunos ganhadores do Selo Digital Caqui Inova 2022, 8 Empresas 

incubadas e Rodrigo Garzi. 

Ainda em sua fala convidou a todos para o Evento de Aniversário de 25 anos do SEBRAE no 

CEMFORPE no dia 21/11 às 19h.   

Propôs a criação de agenda unificada de eventos para 2023 para ganharmos força nas 

ações e ofereceu o SEBRAE para sediar a próxima Reunião Ordinária do CMIT no dia 21 de 

dezembro às 10h, seguida de almoço de confraternização do Conselho.  

Célio Fabiano, representante do Alto Tietê Valley comentou sobre a importância de já 

iniciarmos um planejamento para o Caqui Summit de 2023 e também de dar mais apoio ao 

SEBRAE no ALI – Agente Local de Inovação. Se colocou à disposição para abrir as portas do ATV 

para equipe ALI mostrar como se trabalha com inovação e tecnologia. Gilvanda agradeceu e vê 

grandes oportunidades nessa iniciativa pois público do ALI já são empreendedores e já sabem o 

que quer.  

Como uma forma de aumentar a conexão de estudantes com Empresas / Empresários, 

Celio comentou sobre um trabalho que teve a oportunidade de participar em Atibaia, para 

criação de um Polo. Estudantes apresentaram projetos do agronegócio para Empresários e 

houve essa troca de experiências, inclusive com Propostas de contratação em caso de Projeto 

obter sucesso.   

Neste sentido, Gilvanda comentou também sobre um case do ALI Agro sobre rochagem 

onde conectou Empresa, inovação e destinação de resíduos aqui no Município.   

Com o objetivo de dar mais visibilidade nos Projetos e Ações do Ecossistema de Inovação e 

Tecnologia, Fabio Castilho comentou sobre uma iniciativa do Inova Ribeirão Eles tem um Perfil 

“guarda-chuva” nas Redes Sociais e as atividades deste segmento são divulgadas como sendo 

parte deste Programa maior. 
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Bruno Panccioni, representante da FATEC informou que devido a momento atribulado de pós 

eleições, Semana de Tecnologia será mais discreta. Comentou de forma muito positiva sobre a 

importância de mostrar a realidade para o Grupo do ALI, conforme sugestão do Célio Fabiano. 

Sobre o calendário das atividades para 2023 sugeriu um calendário comum entre as instituições 

de ensino superior e comentou que sente falta de ações e participação efetiva da UMC no 

Conselho e atividades. Neste sentido Fabio Castilho informou que que fez contato e conexões 

entre pesquisadores da UMC e SEBRAE, mas que observação do Bruno faz sentido. 

Valter Aguiar, representante da Associação Comercial comentou sobre a importância de 

se incluir ações do Comércio no calendário anual e também de tentar fazer chegar o ALI nos 

novos empresários do setor, já que muito são jovens sem grande experiência que assumiram 

negócios da família, mas com grande vontade de expandir o negócio. Neste sentido, Gilvanda 

comentou que uma forma de os atrair poderia ser a partir de suas dores / desafios, o que pode 

ser comum a várias empresas do segmento. Para finalizar Valter acrescentou que a cada 3 meses 

há um evento do Comércio e sugere que estejamos presentes. 

Thiago Sei Waiser, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ofereceu espaço 

da OAB que conta hoje com estrutura de auditório para cursos e palestras e sugeriu ao menos 

um evento por ano lá como uma forma de conectar os advogados para o CMIT. A fim de 

promover uma conexão a curto prazo, Fabio Castilho sugeriu levar Grupo ao Polo Digital para 

participar do Café Digital e Célio Fabiano ofereceu palestra Customer Centric para apresentação 

a esta equipe. Ação ficou combinada para a última sexta-feira de janeiro/2023 e evento já 

entrará para o Cronograma de 2023 do CMIT. Para finalizar, Thiago sugeriu termos um vídeo 

institucional do Polo para facilitar a divulgação dos serviços oferecidos e o entendimento sobre 

o equipamento. 

Rafael Ribeiro, representante do Centro Universitário Braz Cubas convidou a todos para 

participar de um Congresso que será realizado de 24 a 26 de novembro de forma híbrida e terá 

o apoio da UBC – Universidade Braz Cubas. Citou ainda que sente que a Universidade poderia 

ser mais utilizada na realização de ações junto aos novos profissionais. Citou que a cada 

semestre, por exemplo, são formados 200 novos advogados e lembrou que é o momento de 

pegar todos os profissionais juntos ao invés de correr atrás deles depois de formados. Deixou as 

portas abertas.   

Natalia Garcez, representante do Poder Executivo, colocou todos à par do andamento 

do Projeto Mogi 500 anos. Falou da sequência de entrevistas e levantamentos que estão sendo 
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feitos por temas e que aproximadamente em fevereiro/22 serão formados Grupos Temáticos 

convidando a sociedade civil para participar das discussões para mapear os principais desafios 

da cidade. Rafael Ribeiro colocou sua estrutura à disposição para ajudar no Projeto, sugeriu que 

fosse confiado a eles projetos de médio e longo prazo para que possam trabalhar o tema. Para 

finalizar, Natalia informou ainda que a Formação do Conselho de Planejamento Participativo 

está em fase final de indicação dos Membros e que possivelmente em dezembro/22 os indicados 

serão convocados para um primeiro encontro. 

 

Pauta 2 - Conclusão do Diagnóstico do Ecossistema de Inovação 

Para a conclusão do Diagnóstico de maturidade do Ecossistema de Inovação, Fabio 

Castilho sugeriu à Gilvanda que seja feito a partir a partir de Questionário no Google Formas. A 

ideia seria o SEBRAE sintetizar pesquisa criando este formulário e envia no Grupo para que todos 

possam participar. Gilvanda, representante do SEBRAE, e os demais conselheiros entenderam 

que esta é a melhor forma de darmos andamento e finalizar diagnóstico. Gilvanda ficou ainda 

de checar prazo final para entrega do Diagnóstico e comunicar a todos. 

 

Pauta 3 - Encerramento do Ciclo de incubação do Polo (Demoday 16/12) 

Fabio Castilho informou a todos sobre o encerramento do ciclo de Incubação do Polo 

Digital. Evento será realizado em 16 de dezembro às 14h30. A dinâmica das apresentações será 

simples e para um grupo específico, mas capaz de investir nas startups. O objetivo é dar o 

protagonismo às startups para que elas possam fazer negócio e inspirar outras empresas.  

 

Pauta 4 - Envolvimento do CMIT do Projeto de Lei que visa reduzir a alíquota de ISS para 

empresas TIC 

Para finalizar, Fabio Castilho informou a todos que está em fase final de aprovação o 

Projeto que visa a redução de alíquota de imposto para empresas TIC – Tecnologia da 

Informação e Comunicação. De acordo com este Projeto, Empresas que tiverem enquadradas 

no tipo de atividade dentro da divisão 62 e 63 poderão pleitear esta redução, podendo chegar 

ao limite de 2% de arrecadação. O CMIT terá papel fundamental na concessão do benefício. Terá 

30 dias úteis para avaliar se a Empresa se enquadra no perfil do benefício e autorizar ou não sua 

concessão. 
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Dado todos os assuntos por encerrado, o Sr. Fábio agradeceu a presença de todos e deu 

por finalizado a reunião.  
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Rafael Ribeiro - 299.***.***-05 - 07/12/2022 12:18:15 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 179.***.***.**1

 Natalia Garcez - 278.***.***-90 - 07/12/2022 14:18:58 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 189.***.***.**5

 Célio Fabiano de Souza - 276.***.***-54 - 07/12/2022 20:47:45 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 177.***.***.**9

 Gilvanda Geraldina Figueiroa - 960.***.***-15 - 08/12/2022 07:03:08 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 187.***.***.**0

 Bruno Panccioni - 289.***.***-37 - 10/12/2022 09:52:48 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 177.***.***.**1

 Valter Aguiar - 284.***.***-64 - 10/12/2022 11:12:29 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 191.***.***.**6

 Fabio Castilho Pinheiro Del Giovannino - 304.***.***-71 - 10/01/2023 16:07:35 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 179.***.***.**9

 Thiago Waiser - 320.***.***-29 - 13/01/2023 09:09:11 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 191.***.***.**0
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