
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

As  15  horas  do  vigésimo  dia  do  mês  de  julho  de  2017  reuniram-se  no  auditório  da
UFSC/UNISUL localizado na  rodovia  Jorge Lacerda  nº  2301,  bairro  Jardim das  Avenidas  no
Município de Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-00. Reuniram-se os seguintes membros do
Conselho Municipal de Inovação: Land Da Silva Nunes e Alberto Sasso de Sá representando a
ACIVA – Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, Paulo Cesar Leite
Esteves  representando a  UFSC  –  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Primo Menegalli
Junior, Luiz Celso Frigo e Luiz F. K. Serrano, representando a Prefeitura Municipal de Araranguá,
Laercio Machado Junior representante da OAB Araranguá, Nelson R. Prohmann representando
a Faculdade do Vale do Araranguá, Luiz Ismael C. Leme representante da FAMA – Fundação
ambiental  do  município  de  Araranguá,  Araceli  F.  de  Oliveira  representante  da  UNISUL  –
Universidade  do  Sul  de  Santa  Catarina,  Jair  A.  Anastácio  representante  da  Câmara  de
Vereadores do Município de Araranguá. A sessão foi aberta pelo Professor Paulo Cesar leite
Esteves, que agradeceu a presença de todos, passando então a palavra ao Vice-Prefeito Primo
Menegalli Junior, que comentou sobre a estruturação do projeto e a sua importância para o
desenvolvimento tecnológico do município de Araranguá. Mencionou também as alterações
que a lei deverá passar.  Na sequência devolveu a palavra para o Professor Paulo Cesar Leite
Esteves, que falou sobre a importância dos órgãos de ensino para o projeto e a maturidade que
o município  atingiu  com a  vinda  das  instituições  de  ensino  e  a  importância  que  a  lei  de
inovação do município terá para o desenvolvimento da inovação. Esclareceu alguns pontos a
respeito da formação do conselho e, na sequência, abriu a palavra para colocações gerais. O
primeiro representante a falar foi a Sra. Araceli F. de Oliveira, representando a Universidade do
Sul Catarinense – UNISUL que agradeceu pelo convite feito a instituição e comentou sobre o
sucesso obtido pelos egressos e a  importância do projeto para a cidade. Em seguida falou o
representante da ACIVA, Sr Land Da Silva Nunes, que agradeceu pelo convite e falou sobre a
importância do projeto, passando a palavra para o representante suplente da ACIVA Alberto
Sasso de Sá, que descreveu a estrutura montada pela ACIVA de apoio a empresas tecnológicas.
Em seguida o Secretário de Planejamento do Município, Sr Luiz F. K. Serrano, que comentou
sobre a importância do projeto para a absorver o conhecimento gerado pela universidade e a
construção  de  um  polo  regional  de  desenvolvimento.  O  representante  da  FVA,  Nelson  R.
Prohmann, falou sobre o valor e a importância do projeto e a postura que as instituição de
ensino devem ter para incentivar os alunos a alcançarem seus objetivos. O secretário de obras
do município de Araranguá, Sr.  Luiz Celso Frigo, falou sobre a importância do projeto e os
ganhos oriundos dele pelo município de Araranguá a partir da implantação das instituições de
ensino  no  município  e  as  dificuldades  passadas  encontradas  pelos  estudantes  que
necessitavam locomover-se por longas distâncias para estudar. Dando prosseguimento as falas
foi a vez do representante da Fundação Ambiental do Município de Araranguá – FAMA, Sr. Luiz
Ismael C. Leme, que acrescentou a importância da sustentabilidade ambiental para o projeto e
salientou as alterações que a economia mundial vem tento com base em sustentabilidade e a
necessidade de incentivos a empresas limpas.  Na sequência o representante da câmara de
vereadores  do município  de  Araranguá,  Sr.  Jair  A.  Anastácio  falou  sobre  a  importância  do
projeto e da Câmara de Vereadores no desenvolvimento deste. O representante da OAB, Sr.
Laercio  Machado  Junior,  parabenizou  a  iniciativa  e  os  envolvidos,  agradecendo  a
disponibilidade de todos os presentes e destacando a importância do projeto e fechando assim
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o pronunciamento de todos os membros do conselho. Na sequência foram eleitos, conforme
previsto na Lei de Inovação do Município de Araranguá, os demais membros da diretoria do
Conselho, sendo que o cargo de presidente será ocupado obrigatoriamente pelo Vice-Prefeito
Sr. Primo Menegalli Junior como previsto na lei, o cargo de primeiro vice presidente ficou a
cargo do representante da UFSC Prof. Paulo C. L. Esteves, o cargo de segundo vice presidente
ficou a cargo do representante da ACIVA, Sr. Land da Silva Nunes, o cargo de primeira secretaria
ficou a cargo da representante da UNISUL a Sra. Araceli F. de Oliveira e o cargo de segundo
secretario com o representante da Câmara de Vereadores o Sr. vereador Jair A. Anastácio. Após
a escolha dos representantes foi definido que a próxima reunião será no dia vinte e quatro do
mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, encerando-se assim os trabalhos. Para constar,
eu,  Jandir  Bassani,  lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelos
presentes. Araranguá, 20 de julho de 2017.

Primo Menegalli Júnior

Alberto Sasso de Sá

Land da Silva Nunes

Paulo Cesar Leite Esteves

Luiz Celso Frigo

Luiz F. K. Serrano

Laércio Machado Júnior

Nelson R. Promann

Luiz Ismael C. Lemes

Araceli F. De Oliveira

Jair Anastácio

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


