
CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE JULHO DE 2018.

Aos  dezenove 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 Fernando K. Serrano, representante da Secretaria de Planejamento; Cristiane
R.  Woszezenki  representante  do  IFSC,  e;  Giancarlo  Rizzi,  representante  da  FVA; Ato
contínuo o presidente substituto, Professor Anderson deu início ao encontro agradecendo a
presença de todos e, de imediato propôs correção nesta ata quanto à data constante da ata
anterior, em seu primeiro parágrafo que refere ao dia 13 de julho ma que aconteceu no dia
11 do mês corrente como aponta seu cabeçalho. Aprovado pelos presentes fica registrado a
alteração naquele documento. Ato contínuo o Substituto colocou também que esta reunião
se trata do encontro ordinário do segundo quadrimestre do ano de 2018, uma vez que o
mesmo não aconteceu no mês de junho conforme Regimento Interno. Na continuidade da
pauta foram estudadas as propostas enviadas pela Administradora Pasquali Ramos quanto
ao imóvel próximo à UFSC, e que como anexos, passam a fazer parte desta ata: No valor
de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para a locação do imóvel com redes elétrica e lógica;
condicionadores de ar; divisórias e respectiva mobília e, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  para  a  locação  do  imóvel  com redes  elétrica  e  lógica;  condicionadores  de  ar  e
divisórias. Em debate o Grupo optou pela primeira proposta no valor de treze mil reais a
ser encaminhada como opção ao Chefe de Executivo com o intuito de agilizar o processo
que se encontra parado. Finalizando, a Secretaria Executiva comunicou o Conselho que o
Departamento de Contabilidade da Prefeitura deu início à criação do Fundo Municipal de
Inovação atrelado ao orçamento da Prefeitura e que o mesmo está em fase final para a
conclusão. 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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