
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24 de MAIO DE 2018.

Aos  vinte e quatro dias do mês de  maio do ano de dois mil e  dezoito, 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;  Anderson Luiz  Fernandes  Perez,  representante  da  UFSC;
Alberto Sasso, representantes da ACIVA,  e;  Luiz Fernando K. Serrano, representante da
Secretaria de Planejamento; Ato contínuo o presidente deu início ao encontro agradecendo
a presença de todos e, de imediato, o grupo foi informado sobre o andamento da licitação
para a  implantação da incubadora tecnológica no prédio que atualmente se encontra já
locado  pelo  município.  Foi  posto  que a  situação  permanece  inalterada  desde  a  última
reunião do Conselho em abril. Que muito embora tenham havido diversos contatos com o
Chefe de Executivo, o processo ainda está inerte.  O Conselho demonstrou preocupação
quanto  ao  desgaste  de  seus  Membros  que  já  perceberam uma  atividade  inócua  Desta
Agremiação.  O  baixo  comparecimento  às  reuniões  programadas  traduzem um relativo
“desânimo”  com o trato  da  inovação. A pauta  que tratava da  elaboração  do  edital  de
chamamento para a ocupação do respectivo espaço  foi momentaneamente suspensa.  Os
Conselheiros optaram em agendar para o mês de junho novo encontro extraordinário sendo
que local, horário e data serão  marcados pelo respectivo grupo de  whatsaap.  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 e devidamente
corroborada pela lista de presença ao dia da reunião.
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