3.ª Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Data: 27/11/2020

Início: 14h10min

Local: Videoconferência
meet.google.com/dyc-osxb-aip

Participantes: Lúcio Kamiji (SINFOR), Sérgio Akio Tanaka (UNIFIL), Edson Antonio
Miura (AINTEC/UEL), Roberto Yukio Nishimura e Walter Kock (APL de TI), Robson
Naoto Shimizu (IPPUL), Roberto Moreira e Adriana Gomes Madalozzo (CODEL).
Pauta:
1) Avaliação da empresa F&K Group, (incentivo à doação);
2) Atualizações sobre o Tecnocentro.

1) Iniciada às 14h10min, a empresa F&K Group foi apresentada, sendo uma
empresa que já atua em Londrina, atuando com 100 funcionários. Pretende
ampliar a equipe com a contratação de 40 novos funcionários, à partir da sua
instalação em nova sede. A empresa argumenta que está perdendo negócios,
uma vez que necessita ampliar sua planta industrial. Trata-se de uma empresa
inovadora, uma vez que produz chicotes elétricos e equipamentos para tratores
e colheitadeiras agrícolas, máquinas pesadas, rastreamento via satélite,
elevadores, entre outros. Possui fornecedores selecionados, realizando por
exemplo, emendas de solda ultrassônica. A empresa F&K Group busca o
aperfeiçoamento dos processos de qualidade para alcançar a necessária
vantagem competitiva de mercado. É referência no segmento. A F&K Group
deverá produzir veículos elétricos, para o qual já existe um projeto de protótipo.
Gera impostos ao município de R$ 619.800,00 no ano. Deverá instalar-se nos
Lotes 19, 20, 21, 22 e 23, da Quadra 02 do Parque Tecnológico, pois busca
uma área aproximada de 6.350m². Para instalar-se terá que obter a aceitação
dos membros presentes deste conselho e foi “APROVADA” por todos em
virtude de: 1) Caráter inovador da empresa; 2) Pelo volume de empregos que
gera e a expectativa das contratações futuras; 3) Dos impostos que vem
gerando; e 4) Da inovação utilizada na fabricação de seus produtos.
2) Imagens atuais foram apresentada aos presentes, apresentando a área que
deverá abrigar o Laboratório e a a Sala de Administração, o Fiscal da CODEL
tem ido frequentemente na obra para acompanhar a evolução da construção.
Foram apresentadas imagens do acesso principal, que foi fechado para
garantir a segurança do prédio, o acesso secundário com a estrutura que
receberá os gases medicinais, foi solicitada a construção de um muro com
gradio para garantir a integridade dos geradores, das instalações elétricas e do
prédio como um todo. Estimamos que a obra seja inaugurada no início do
próximo ano.
3) Esta reunião foi finalizada às 15h30min e a ata segue apresentando imagens
do encontro realizado virtualmente, porém deverá ser assinada por todos os
membros participantes, nomes e instituições informados abaixo.
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Londrina, 27 de novembro de 2020.
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Roberto Moreira de Oliveira
Diretor de Ciencia e Tecnologia /
Presidente do CMCTI

Adriana Gomes Madalozzo
Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Suplente

Lúcio Kamiji
SINFOR – Sindicato das Indústrias de
Informática do Norte do Paraná

Walter Kock
APL de Tecnologia da Informação
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Edson Antonio Miura
AINTEC/UEL – Agência de Inovação

Robson Naoto Shimizu
Inst. Pesq. Planej. Urb. Londrina

Roberto Nishimura
APL de Tecnologia da Informação

Sérgio Akio Tanaka
UNIFIL – Centro Univers. Filadélfia
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