
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se nas
dependências do Gabinete do Vice-Prefeito Municipal 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;  Auderi  Antônio de Castro,  representante  da  Secretaria  de
Administração  e  Finanças;  Anderson  Luiz  Fernandes  Perez,  representante  da  UFSC;
Giancarlo Rizzi, representante da FVA; Araceli F. De Oliveira, representante da UNISUL;
Luiz Ismael Leme, representante da FAMA; Luiz Fernando K. Serrano, representante da
Secretaria de Planejamento e;  Luiz Celso Frigo,  representante da secretaria de Obras e
Viação.  Ausência  dos  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura;
Associação Empresarial  do Vale do Araranguá, ACIVA; Associação dos Municípios do
Extremo Sul Catarinense, AMESC; Câmara Municipal de Vereadores; Instituto Federal de
Santa Catarina – IFSC; EPAGRI; FAPESC e; SEBRAE. Ato contínuo o presidente deu
início ao encontro agradecendo a presença de todos e, de imediato  relatou que a ata do
encontro anterior,  conforme acordado naquela oportunidade,  fora redigida e colocada à
disposição aos conselheiros de imediato para fins de redução de prazos legais. Adiante o
Conselho  pautou  a  análise  da  Pauta  proposta  ao  Grupo  Eletrônico  de  rede  Social.
Preliminarmente  na  análise  dos  projetos  e  processos  licitatórios  de  implantação  da
Incubadora,  o  conselheiro  Anderson prontamente  observou ausência  de  cabeamento  de
rede e calhas de condução para a respectiva fiação. Adiante ainda como técnico ao assunto,
ponderou pela capacidade de provedor para a rede internet da incubadora sugerindo fibra
óptica de  ao menos 2 (dois) GB (Giga Bites) com propriedade de expansão para até 10
(dez) GB. Apontou também sobre a necessidade de inclusão de compra, aos materiais, de
um “Rack para  switch  tipo  2”.  Perante  as  faltas  projetadas,  o  Presidente  do  Conselho
retirou o processo do departamento de licitação e de imediato realocou ao departamento de
planejamento para as correções alertando que, provavelmente, a licitação dar-se-á tão logo
o Município  de Araranguá “abra  contabilmente” o orçamento  municipal  de 2018,  algo
previsto para até o final do mês seguinte, janeiro. Ato contínuo o plenário debateu sobre a
minuta de edital para a concorrência aos interessados incubados no projeto. O colegiado,
por prevenção, entendeu em explanar melhor o assunto na próxima reunião antecipando
porém, que é viável propor alguma forma de compensação financeira ao Fundo Municipal
de Inovação, além da contribuição tributária, por óbvio. O plenário ainda resolveu agendar
uma próxima reunião extraordinária para o dia 23 de janeiro de 2018 no mesmo local.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  lavrada  esta  ata  por  mim,  Primo  Menegalli  Júnior,
Presidente do Conselho Municipal de Inovação e que segue assinada pelos presentes e
devidamente corroborada pela lista de presença ao dia da reunião.
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