
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DE 2018.

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, reuniram-se nas dependências do
Gabinete do Vice-Prefeito em exercício de Araranguá, Sr. Primo Menegalli Júnior; situado
à rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, Paço Municipal, Centro, Araranguá, SC.; os membros
a  seguir  nominados  do  Conselho  Municipal  de  Inovação:  Primo  Menegalli  Júnior,
presidente; Anderson Luiz Fernandes Perez, representante da UFSC; Luiz Ismael Leme,
representante  da  FAMA;  Luiz  Fernando  K.  Serrano,  representante  da  Secretaria  de
Planejamento;  Alberto  Sasso  de  Sá,  representante  da  ACIVA;  Araceli  F.  De  Oliveira,
representante  da  UNISUL,  e;  Giancarlo  Rizzi,  representante  da  FVA; Ato  contínuo  o
presidente deu início ao encontro agradecendo a presença de todos e, de imediato propôs o
tema “incubadora”  para  que o  plenário  debatesse  a  questão  enfatizando que,  devido a
inércia do Executivo Municipal de, e, até então, quanto a efetivação do projeto no prédio
locado na Av. Gov. Jorge Lacerda; uma vez que o respectivo contrato deste imóvel vence
agora no dia 31 de julho de 2018 sem nenhum incremento divisional e implemental no
recinto; o Conselho precisa discutir alternativas para este arranjo promotor de inovação.
Anderson Luiz,  solicitando a palavra colocou ao grupo que a  Administradora Pasquali
Ramos proprietária de um imóvel próximo à UFSC procurou a entidade de ensino com o
intuito de oferecer prédio próximo ao campus do bairro Urussanguinha para a instalação de
uma incubadora.  Momento no qual  o  representante da Universidade  Federal  optou em
trazer a proposição ao Conselho Municipal de Inovação. Na sequência o plenário discutiu o
croqui  elaborado  pelo  proponente  disponibilizando  15  (espaços)  empresariais.   Ficou
registrado que no novo ambiente já haveria o incremento de duas vagas em razão de que o
projeto  do  prédio  remanescente  apontava  somente  13  (treze)  locais.  Continuamente  o
professor Anderson explanou que em conversas com a Empresa Júnior de Engenharia da
UFSC;  que  ficou responsável  pela  adequação  do projeto  do  prédio  na  Av.  Gov.  Jorge
Lacerda  o alertou acerca do custo financeiro dispendioso devido a problemática para a
adequação térmica.  Em unanimidade o grupo acordou em que o Município,  através do
Presidente do Conselho e no exercício da Chefia de Executivo, procedesse pelas tratativas
e contratação pelos trâmites legais do novo ponto,  isto concomitante com a rescisão do
antigo  contrato.  Ainda  no  encontro  o  Conselho  debateu  sobre  sugerir  ao  Executivo
Municipal providenciar no sentido de propor incentivos legais para empresa de tecnologia
instaladas em Araranguá ou que vierem a se instalar. Ganhando corpo, para esta sugestão o
grupo direcionou em  recomendar ainda ao Executivo que proponha para a atividade de
tecnologia, a participação no programa da Lei Complementar nº 75 de 28 de setembro de
2007. Ao final do encontro foi definido que, agora no exercício no Executivo, o presidente
do Conselho,  Júnior Menegalli,  dará prosseguimento a criação do Fundo Municipal de
Inovação.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  lavrada  esta  ata  por  mim,  Paulo  Ricardo
Pacheco,  Secretário-executivo do Conselho Municipal de Inovação e que segue assinada
pelos presentes.
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