
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
ATA DE REUNIÃO DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos  onze  dias  do  mês  de  outubro  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;  Ariane  Oliveira  de  Almeida  Pereira,  representante  da
Secretaria Municipal de Educação; Luis Fernando K. Serrano, representante da Secretaria
de Planejamento; Luiz Celso Frigo, representante da Secretaria de Obras e Viação; Luiz
Ismael  de  Camargo  Leme,  representante  e  superintendente  da  Fama;  Alberto  Sasso,
representante  da  ACIVA;  Anderson  Luiz  Fernandes  Perez,  representante  da  UFSC;
Cristiane Raquel Woszezenki, representante do IFSC; Estevan Rech, representante da FVA
e;  Luciana  Ferro  Schneider,  representante  da  Epagri.  Ausência  dos  representantes  da
Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Finanças;  Câmara  Municipal  de  Vereadores;
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, AMESC; Universidade do Sul de
Santa  Catarina,  UNISUL;  FAPESC  e;  SEBRAE.  Presente  também,  a  convite  da
presidência, o Sr. Prefeito Municipal Mariano Mazzuco Neto. Ainda o público assistente
composto  por  Fábio  Espindola,  representante  da  empresa  Consólide;  Jonas  Pavei,
representante da empresa Inpulse; Abrahão Paes Filho, representante da empresa Futurista
Investimentos e; Vanilsa Oliveira, representante a empresa JMV Sistemas. Ato contínuo o
presidente deu início ao encontro convidando o Sr. Prefeito a que abrisse oficialmente a
reunião  dirigindo  algumas  palavras  aos  presentes.  Mariano  Mazzuco  Neto  saudou  o
plenário  agradecendo a disponibilidade  voluntária  dos  conselheiros  e  relatou  acerca da
proposta do município em transformar Araranguá em um polo de inovação tecnológica.
Referiu que o Poder Público local não dispõe de muitos recursos mas que, já observou
grandes ideias crescerem sem muitas verbas. Adiante Mazzuco referiu estar, neste dia, em
reunião junto à sede da AMESC com representantes do Ministério Público, Tribunais de
Contas  e  Advogacia  Geral  da  União  e  que,  devido  ao  compromisso,  não  poderia
permanecer no encontro. Despedindo-se o prefeito agradeceu as presenças e se retirou. Em
continuidade  o  Presidente  do  Conselho  agradeceu  a  presença  e  de  imediato  passou  à
apreciação  da  ata  do  encontro  anterior  ocorrido  no  auditório  da  Unisul.  Ao analisar  a
minuta do documento, alguns membros conselheiros observaram equívocos na grafia de
seus nomes, o que levou o plenário a decidir que a discussão e aprovação da ata ficaria para
o  próximo  encontro.  Antes  da  apreciação  da  pauta,  discussão  e  debate  do  Regimento
Interno do Conselho, o Sr .  Presidente pediu licença ao grupo e apresentou o servidor
municipal, Sr. Paulo Ricardo Pacheco, conhecedor de legislação e administração pública
para uma explanação sobre a origem e premissas de instauração do Sistema Municipal de
Inovação e respectivo Conselho de Inovação. Por sua vez o técnico começou a explicação
referindo-se às normas constitucionais quanto a ciência e tecnologia, pontuou que o tema
trata-se de política pública governamental. Fez breve relato sobre a hierarquia legal a que
devam  estar  submetidas  a  legislação  infraconstitucional  alertando  ainda  sobre  as
solicitações contidas na legislação local, Lei Complementar nº 197, de 28 de abril de 2017,
e que trata do assunto nas cercanias do Município de Araranguá. Após produtivo debate
acerca da legislação, o plenário optou por formar uma comissão legal para estudos acerca
da legislação, esta composta pelos Srs. Estevan Rech e Anderson Perez com colaboração
do corpo acadêmico da UFSC. Da mesma forma, quanto ao debate sobre o Regimento
Interno, os presentes também decidiram em criar comissão para estudos da minuta inicial,
esta composta pelos Srs. Anderson Perez e Estevan Rech. Para os assuntos administrativos
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do  Conselho  foi  decidido  pela  criação,  também,  de  uma  comissão  para  a  área,  esta
composta pelo Sr. Luiz Leme, Fernando Serrano em colaboração com o corpo técnico do
gabinete  do  Vice-Prefeito  Municipal  e  dos  assistentes  Fábio  Espindula,  Jonas  Pavei  e
Vanilsa  Oliveira.  Com o tempo exíguo até  o final  de ano,  quando encerram-se alguns
prazos orçamentários do município, e que influenciam no desenvolvimento das atividades
do Conselho Municipal de Inovação, o plenário acatou a sugestão do Presidente e agendou
reunião extraordinária para às 14 horas do próximo dia dezessete a acontecer no mesmo
local, Gabinete do Vice-Prefeito. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o encontro e
lavrada esta ata por mim, Paulo Ricardo Pacheco, servidor público municipal e que segue
assinada pelos,  então presentes  e  corroborada  pela  lista  de  presença ao  dia  da reunião
ordinária.
Primo Menegalli Júnior

Ariane Oliveira de Almeida Pereira

Luis Fernando K. Serrano

Luiz Celso Frigo

Luiz Ismael de Camargo Leme

Alberto Sasso

Anderson luiz Fernandes Perez

Cristiane Raquel Woszezenki

Estevan Rech

Luciana Ferro Schneider
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