Ata da XIX Reunião Ordinária do Conselho Paranaense de Ciência e
Tecnologia – CCT- Paraná
Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, às quinze horas, os membros do Conselho Paranaense de
Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ reuniram-se para a XIX Reunião Ordinária, na Sala de Reuniões da SETI,
situada na Av. Prefeito Lothário Meissner, nº 350, Jardim Botânico, Curitiba – PR. A convocação foi efetuada por
meio do Ofício Nº 0196/2013/GS/SETI, de vinte e seis de março de dois mil e treze. QUORUM: 72,7% de
presença. COMPOSIÇÃO DA MESA: Senhor CARLOS ALBERTO RICHA, Governador de Estado e Presidente
do CCT-Paraná; Senhor ALÍPIO SANTOS LEAL NETO, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior – SETI e Representante do Poder Executivo Estadual Paranaense; Senhor CASSIO TANIGUCHI,
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL e Representante do Poder Executivo
Estadual Paranaense; Representantes da Comunidade Científica Paranaense: Senhor WALDEMIRO GREMSKI
e Senhor DÉCIO SPERANDIO, este pertencente ao Corpo Docente das IEES; Representantes da Comunidade
Tecnológica Paranaense: Senhor RAMIRO WAHRHAFTIG e Senhor JULIO FELIX; Representante da
Comunidade Trabalhadora Paranaense: ZENIR TEIXEIRA DE ALMEIDA. O Conselheiro Alípio Leal comunicou
aos presentes que, foi autorizado a dar início à reunião, na qualidade de substituto legal do Presidente do CCT
PARANÁ, Governador Carlos Alberto Richa, até sua chegada, devido a compromissos não previstos. Agradeceu
a presença de todos e justificou a ausência dos Senhores WOLNEY EDIRLEY GONÇALVES BETIOL,
representante da Comunidade Empresarial, Senhor RONEI VOLPI, Representante da Comunidade Empresarial
Paranaense, pertencente ao Setor Agrícola; e, o Senhor ADEMIR MUELLER, Representante da Comunidade
Trabalhadora Paranaense. Na sequência, com a presença do Presidente CARLOS ALBERTO RICHA, deu
continuidade ao andamento dos trabalhos atendendo os assuntos da pauta, a qual foi estruturada em três itens:
I) Abertura; II) Deliberações; e, III) Assuntos Gerais. Após as apresentações, acompanhadas de sugestões e
recomendações, todos os assuntos da pauta foram discutidos e deliberados pelo Conselho, cujas considerações
estão relatadas no quadro abaixo:
Assuntos

Deliberações

O RELATÓRIO OPERACIONAL DO FUNDO PARANÁ
- 2012 contém o Contexto Atual do Fundo Paraná, bem
como, a respectiva Destinação e Execução de seus
Recursos, em 2012, e está contido nas páginas 05 a 48,
do Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata, a saber:
1. O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO PARANÁ –
2012 a pedido do Conselheiro Alípio Leal foi
apresentado pelo Coordenador Geral da UGF, Sr. Luiz
Cézar Kawano, e está contido nas páginas 05 a 48, do
Documento “FUNDO PARANÁ – XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. O valor total
previsto para o desenvolvimento de programas e
projetos
de
inovação
tecnológica
foi
de
R$172.315.267,00. Este valor, de acordo com a Lei nº
12.020/98, alterada pela Lei nº 15.123/06, teve a
seguinte distribuição: 1.1. R$2.886.100,00 referentes à
Gestão Administrativa da UGF; 1.2. R$104.950.957,00
para a UGF, sendo: R$55.496.842,00 para Projetos
Estratégicos acrescidos de R$45.132.747,00 referentes
à Suplementação Orçamentária; R$4.321.368,00 para o
Programa
Universidade
Sem
Fronteiras;
1.3.
R$35.890.926,00 acrescidos de R$4.660.000,00
referentes à Suplementação Orçamentária para a

1. O Conselho aprovou integralmente o Relatório
Operacional do Fundo Paraná, contendo o PLANO
DE APLICAÇÃO – 2012, contido nas páginas 05 a
48, do Documento “FUNDO PARANÁ - XIX
REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata,
que totalizou o volume de R$172.315.267,00
(previsto em Lei), tendo sido executado 98,8% deste
valor, correspondentes a R$171.485.503,00. O
referido Plano foi executado pela UGF (projetos
estratégicos), Fundação Araucária e Tecpar,
conforme detalhamento nos itens 2.1, 2.2, e 2.3 do
documento acima mencionado. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1

Fundação Araucária; e, 1.4. R$23.927.284,00 para o
Tecpar. Em seguida, o Conselheiro Alípio Leal falou
sobre a conta específica do Fundo Paraná, estabelecida
na Lei nº12.020/98, argumentando que a SEFA
comentou que já foi aberta, porém até o momento a
SETI não obteve acesso. Na sequência, enfatizou os
investimentos
do
Programa
Paraná
Inovador,
constituído pelos Programas e Projetos Estratégicos de
Pesquisa e Inovação, destacando em 2012 o Parque
Tecnológico Virtual, o Programa de Infraestrutura das
IEES, o Projeto Smart Energy e o Programa
Universidade Sem Fronteiras que teve como destaque o
Projeto Bom Negócio do Paraná. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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1.1 Dando continuidade, o Sr. Luiz Cézar Kawano
apresentou o Relatório de Atividades da UGF – 2012
demonstrando que do total de R$104.950.957,00,
previstos para os projetos da UGF, foram executados
R$104.859.517,00 (99,9%). Este valor foi programado
para ser aplicado em um dos programas estruturantes
da SETI, o PROGRAMA PARANÁ INOVADOR,
composto pelo Programa Universidade Sem Fronteiras,
para o qual foram programados R$4.321.368,00 (Lei
Estadual nº 16.643/10), e o restante R$100.629.589,00
para os demais Projetos Estratégicos de Pesquisa e
Inovação, conforme contido nas páginas 11 a 32 do
Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-

1.1. O Plano de Aplicação do Fundo Paraná –
2012, realizado pela UGF (Projetos Estratégicos) foi
aprovado integralmente pelo Conselho, onde
consta que: do total de R$104.950.957,00, previstos
para os projetos da UGF, foram executados
R$104.859.517,00 (99,9%), conforme contido nas
páginas 11 a 32 do Documento “FUNDO PARANÁ XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte integrante desta
Ata.

1.2. O Relatório de Atividades do Tecpar – 2012 foi
apresentado pelo Diretor Presidente da Instituição,
Conselheiro Júlio Felix, o qual informou que a aplicação
de 100% dos R$23.927.284,00 previstos pelo Fundo
Paraná foi destinada ao Programa de Ciência
Tecnologia e Inovação em projetos de desenvolvimento
Tecnológico dos Setores Econômicos e da Sociedade
Paranaense. Consolidação do Tecpar como Centro de
Referência em Raiva, Desenvolvimento e Produção de
Imunobiológicos e Medicamentos com base em
Biotecnologia Avançada, conforme contido nas páginas
46 a 48 do Documento “FUNDO PARANÁ - XIX
REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. O
Conselheiro Júlio Felix informou que o Tecpar estruturou
seus investimentos em quatro pilares: 1) Biotecnologia
Industrial; 2) Empreendedorismo Tecnológico Inovador;
3) Soluções Tecnológicas; e, 4) Educação. Enfatizou
que por meio destas ações aliadas aos 70% de adesão
ao PDV – Programa de Demissão Voluntária; redução
de duzentos e cinquenta (250) para trinta e nove (39)
bolsas de pesquisa; e, redução de custeio superior ao
percentual estabelecido no Decreto Estadual nº
6264/2012, o Tecpar obteve uma situação promissora
em 2012.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1.2. O Plano de Aplicação do Fundo Paraná –
2012, realizado pelo Tecpar foi aprovado
integralmente pelo Conselho, onde consta que
foram executados 100% dos R$23.927.284,00
previstos, conforme Documento “FUNDO PARANÁ XIX REUNIÃO ORDINÁRIA, páginas 46 a 48 do
Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
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1.3.
O Relatório de Atividades da Fundação 1.3. O Plano de Aplicação do Fundo Paraná –
Araucária – 2012 foi apresentado pelo Presidente da 2012, realizado pela Fundação Araucária foi
Instituição, Dr. Paulo Brofman, o qual informou que dos aprovado integralmente, onde consta que dos
2

R$40.550.926,00
previstos
foram
destinados
R$39.902.600,00, que representam 98,4% do total
previsto, cuja aplicação foi estruturada em três grandes
eixos: 1) Fomento à produção científica e tecnológica, 2)
Verticalização do Ensino Superior; e, 3) Disseminação
Científica e Tecnológica, cujos desdobramentos foram
detalhados
nas páginas 33 a 45 do documento
“FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte
integrante desta Ata. Em sua apresentação o Dr. Paulo
Brofman
enfatizou,
também,
que
ao
valor
disponibilizado pelo Fundo Paraná foram acrescidos
R$15.635.552,00 advindos de parcerias com outros
órgãos de fomento, que totalizaram R$55.538.152,04
dos projetos aprovados pela Fundação Araucária.
Assim, Dr. Paulo Brofman complementou: “isto
demonstra que o montante os recursos disponibilizados
está muito aquém da demanda recebida, apontando
para uma necessidade de maior aporte orçamentário
para que a Fundação possa satisfazer as expectativas
de seu público usuário”. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

R$40.550.926,00 previstos foram repassados
R$39.902.600,00, que representam 98,4% do total
previsto, conforme contido no Documento “FUNDO
PARANÁ - XIX REUNIÃO ORDINÁRIA, páginas 33 a
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2. A Previsão Orçamentária do Fundo Paraná para o
Exercício de 2013, apresentada pelo Conselheiro Alípio
Leal totaliza R$145.996.940,00. Este valor, de acordo
com a Lei nº 12.020/98, alterada pela Lei nº 15.123/06,
terá a seguinte distribuição: R$75.188.425,00 para a
UGF (Projetos Estratégicos + Gestão Administrativa da
UGF), R$42.485.109,00 para a Fundação Araucária e
R$28.323.406,00 para o Tecpar, conforme contido nas
páginas 50 a 63 do Documento “FUNDO PARANÁ – XIX
REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. Ato
contínuo comentou que a operacionalização dos
programas ocorrerá como de praxe, por meio de Edital
de Fluxo Contínuo, com julgamento de mérito por
Comitês Assessores das áreas de Conhecimento
apoiadas, quando necessário, por Consultores ad-hoc
de reconhecida qualificação profissional e acadêmica no
âmbito estadual ou nacional. Na sequência, solicitou ao
Conselho autorização para a inserção da Área de
Tecnologia Assistiva, nas Áreas Prioritárias para serem
apoiadas com recursos do Fundo Paraná, em função da
referida área ser de natureza multidisciplinar, constituída
com a finalidade de abranger a grande diversidade de
produtos, serviços, técnicas, metodologias e práticas
que possibilitem uma maior autonomia e qualidade de
vida a pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida. Adicionalmente, ponderou que
esta inserção é vista pela SETI como uma oportunidade
de pesquisa que serve como fonte na elaboração de
políticas no âmbito da Ciência, Tecnologia e Inovação,
devido à possibilidade de identificar e caracterizar as
instituições que contribuem para a Inclusão Social de
Pessoas com deficiência e mapear as competências do
Paraná na área de Tecnologia Assistiva. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.- ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.- .-

2. Quanto à Previsão Orçamentária - 2013 e os
respectivos Planos de Aplicação dos Recursos
do Fundo Paraná, contidos no Documento “FUNDO
PARANÁ - XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”, o Conselho
deliberou: Aprovação na íntegra da Previsão
Orçamentária - 2013, e respectiva Aplicação do 1%
da Receita Tributária do Estado, em conta vinculada
ao Fundo Paraná, que totaliza R$145.996.940,00,
inseridos neste valor os R$4.379.910,00 da Gestão
Administrativa da UGF. Assim, terá a seguinte
distribuição: R$75.188.425,00 para a UGF (projetos
estratégicos e Gestão Administrativa da UGF R$4.379.910,00), R$42.485.109,00 para a Fundação
Araucária e R$28.323.406,00 para o Tecpar,
conforme contido nas páginas 50 a 63 do Documento
“FUNDO PARANÁ – XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”,
parte integrante desta Ata. Em aparte, o Conselheiro
Ramiro Wahrhaftig ratificou a determinação de que
os referidos recursos deverão ser depositados
mensalmente em duodécimos, em conta específica
do Fundo Paraná e serão geridos pela SETI, por
meio da UGF, conforme normativas legais. A
aplicação desses recursos se dará nas Áreas
Prioritárias definidas pelo CCT PARANÁ, que com a
aprovação da inserção da “Tecnologia Assistiva”
totalizará doze Áreas consideradas Prioritárias para a
aplicação dos recursos do Fundo Paraná, a saber: 1.
Ciências Biológicas e Biotecnologia (agrícola,
pecuária, florestal, saúde); 2. Indústria Alimentar; 3.
Energias Renováveis; 4. Metal-mecânica; 5.
Tecnologias da Informação e Comunicação; 6.
Ciências e Tecnologias Ambientais; 7. Pólos, Parques
Tecnológicos e outros habitats de inovação; 8.
Ciências e Tecnologias Agrárias; 9. Mobilidade; 10.
Fortalecimento
dos
ativos
portadores
de
desenvolvimento tecnológico; 11. Melhoria do Ensino
3

Superior; e,12.Tecnologia Assistiva.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.2.1. Dando continuidade aos trabalhos, o Secretário
Alípio Leal solicitou ao Sr. Luiz Cézar Kawano que
apresentasse a Previsão Orçamentária da UGF para
2013, que totaliza R$75.188.425,00, dos quais
R$4.379.910,00
serão
destinados
à
Gestão
Administrativa da UGF e R$70.808.515,00 ao seu
PROGRAMA PARANÁ INOVADOR. Deste valor, serão
investidos R$7.080.852,00 no Programa Universidade
Sem Fronteiras (Lei Estadual nº 16.643/10), e o restante
R$63.727.663,00 nos demais Projetos Estratégicos de
Pesquisa e Inovação, conforme consta nas páginas 53 a
56 do Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. O Conselheiro
Alípio Leal comentou, ainda, que seguindo as
orientações
do
Conselho,
em
2013,
estará
implementando o PROGRAMA TECNOVA – PARANÁ,
idealizado pela FINEP e que será desenvolvido em
parceria com a SETI/ Tecpar, Fundação Araucária e
FIEP/PR, que totalizará um aporte de recursos da
ordem de R$24,4 milhões, assim divididos: 1ª etapa totalizando R$1,9 milhões, referente à Ação
Transversal (A.T.), sendo: R$1,3 milhões da FINEP e
R$686 mil da SETI/FUNDO PARANÁ, visando
estruturar, organizar e capacitar parceiros no Estado,
para operar o Programa TECNOVA; e, na 2ª etapa R$22,5 milhões referente à Subvenção Econômica
(S.E.), sendo: R$15 milhões da FINEP e R$7,5 milhões
da SETI/FUNDO PARANÁ, na proporção 2x1,
destinados às empresas de micro e pequeno porte, a
ser operada de forma descentralizada pelos parceiros
selecionados. Segundo o Conselheiro Alípio Leal ao
valor da 2ª etapa do programa será acrescentado pela
SETI/FUNDO PARANÁ, de forma voluntária, mais R$
7,5 milhões, em 2014, totalizando R$ 30 milhões. Assim,
a SETI solicitou ao Conselho autorização para
suplementar ao percentual do Fundo Paraná destinado
à Fundação Araucária (30%), o valor de R$8,1 milhões
referente às contrapartidas do Estado, acima
mencionadas, junto ao Programa TECNOVA-PR, que
será coordenado pela referida Fundação. Na sequência,
o Conselheiro Alípio Leal informou que, em 2013, para
dar sequência aos investimentos na pesquisa, inovação
e ensino superior a SETI mantém sua estrutura de
atuação nos dois (02) grandes programas aprovados
em seu Plano Plurianual: Programa Paraná Inovador
e Programa Excelência no Ensino Superior. Assim,
informou que será dada continuidade na implantação do
Portal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a criação
da
UNIVERSIDADE
VIRTUAL
DO
PARANÁ
considerada como uma solução para atender demanda
por novos cursos, nas universidades estaduais, não
atendidos pelas demandas formais. Neste contexto,
acrescentou que a SETI vem trabalhando, em 2013, na
constituição do “Parque Tecnológico Virtual do
Paraná - PTV”, que consiste em uma plataforma virtual

2.1. A Previsão Orçamentária da UGF (Projetos
Estratégicos) para 2013 foi aprovada na íntegra, no
valor de R$75.188.425,00, dos quais R$4.379.910,00
serão destinados à Gestão Administrativa da UGF e
R$70.808.515,00 ao seu PROGRAMA PARANÁ
INOVADOR, conforme consta nas páginas 53 a 56
do Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. Quanto à
operacionalização destes recursos o CCT PARANÁ
deliberou o que segue: a) A aplicação destes
recursos deverá atender as determinações da
Política de Aplicação dos Recursos do Fundo
Paraná, estabelecidas pelo CCT PARANÁ; b) A
seleção e aprovação dos projetos estratégicos, a
serem apoiados com recursos do Fundo Paraná, são
de competência da SETI e do CCT PARANÁ; c) Em
casos de excepcionalidade o Secretário Alípio Leal
poderá autorizar a utilização de recursos da Gestão
Administrativa da UGF, para suplementar o
PROGRAMA PARANÁ INOVADOR; d) Para os
Projetos do PROGRAMA PARANÁ INOVADOR da
UGF, fica aprovada a realização da Transferência
Orçamentária pelo Fundo Paraná, para atender
despesas necessárias à execução dos projetos, tais
como: aquisição de equipamentos importados,
produtos controlados e contrapartidas com a União,
dentre outras; e) Para o Programa TECNOVA
PARANÁ ficou aprovada, tanto a suplementação de
R$8,1 milhões para a Fundação Araucária, quanto o
acréscimo na 2ª etapa do programa de mais R$ 7,5
milhões, em 2014, totalizando R$ 30 milhões, ambos
referentes à contrapartida da SETI/FUNDO PARANÁ;
f) O Conselho autorizou, também, a alteração
orçamentária da SETI, no valor de R$7.040.000,00,
visando atender necessidade da UEPG, para a
desapropriação de terreno, anexo à universidade,
onde será implantada a Incubadora de Projetos
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de atração de investimentos tecnológicos inovadores e
de troca de informações on-line para estimular polos
regionais, representando mais riqueza, mais renda e
mais empregos. A fim de atender as necessidades da
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, a
SETI solicitou autorização para o pedido de alteração
orçamentária, no valor de R$7.040.000,00, visando
atender à desapropriação de terreno, anexo à
universidade, onde será implantada a Incubadora de
Projetos Inovadores (INPROTEC/UEPG).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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2.2.
A Previsão Orçamentária da Fundação
Araucária, para o exercício de 2013 foi apresentada
pelo Presidente da Instituição, Dr. Paulo Brofman, e
totaliza R$42.485.109,00, para aplicação em três linhas
de ação: 1) FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA; 2) VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR E FORMAÇÃO DE PESQUISADORES; E,
3) FOMENTO À DISSEMINAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA. A execução do plano seguirá as
normas instituídas pela Fundação Araucária, por meio
de chamadas públicas de projetos e avaliação do mérito
científico, assessorada por Comitês Assessores de
Áreas do Conhecimento e por Consultores “ad hoc”,
constituídos por pesquisadores especialistas nas
diversas
áreas
do
conhecimento.
Todos
os
detalhamentos da Previsão Orçamentária da Fundação
Araucária estão contidos nas páginas 57 a 58 do
Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. Em sua
apresentação, o Dr. Paulo Brofman informou que para
2013 a Fundação Araucária já tem assegurados R$95
milhões, dos quais R$53 milhões são provenientes de
parcerias já firmadas com outras fontes de fomento,
fortalecidas a partir de 2010. Na sequência, o Dr. Paulo
Brofman solicitou autorização para utilizar até 5% do
valor total de convênios celebrados com a União, para
custos com a sua administração, utilizando recursos
provenientes do Fundo Paraná, conforme artigos 32 e
34, incisos I e II da Lei Estadual nº. 12.020/98. Da
mesma forma, solicitou autorização para que, em
projetos de excepcionalidade, possam contar com
recurso de contrapartida da UGF/SETI, compreendido
no percentual destinado pelo Fundo Paraná (30%).-.-.-.-

2.2. A Previsão Orçamentária da Fundação
Araucária, para 2013, foi aprovada na íntegra, no
valor de R$42.485.109,00, (30%), conforme consta
nas páginas 57 a 58 do Documento “FUNDO
PARANÁ - XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”. Quanto à
operacionalização destes recursos o CCT Paraná
autoriza que a Fundação Araucária utilize dos
recursos provenientes do Fundo Paraná: a) até 5%
do valor total de convênios celebrados com a União,
para custos com a sua administração, conforme
artigos 32 e 34, incisos I e II da Lei Estadual nº.
12.020/98"; b) em projetos de excepcionalidade,
possa contar com recursos de contrapartida da
UGF/SETI, compreendido no percentual destinado
pelo Fundo Paraná (30%); e, c) Para o Programa
TECNOVA PARANÁ ficou aprovada, tanto a
suplementação de R$8,1 milhões para a Fundação
Araucária, quanto o acréscimo na 2ª etapa do
programa de mais R$ 7,5 milhões, em 2014,
totalizando R$ 30 milhões, ambos referentes à
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2.3. A Previsão Orçamentária do Tecpar, para o
exercício de 2013 foi apresentada pelo Diretor
Presidente da instituição, Conselheiro Júlio Felix, e
totaliza R$28.323.406,00. Este valor disponibilizado
será aplicado no Programa de Ciência Tecnologia e
Inovação em projetos de desenvolvimento Tecnológico
dos Setores Econômicos e da Sociedade Paranaense.
Consolidação do Tecpar como Centro de Referência em
Raiva, Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos
e Medicamentos com base em Biotecnologia Avançada,
destinado às seguintes ações: Pesquisar, desenvolver e
produzir imunobiológicos por biotecnologia avançada;
prover a adequação física e a modernização da
estrutura técnica e laboratorial dos sistemas de controle
da qualidade e boas práticas de fabricação; executar
ações transversais de apoio a processos de realização
permanente da capacidade tecnológica do Tecpar,
incluindo adequação de áreas físicas, qualificação de
recursos humanos, despesas de custeio de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, aquisição de
insumos, soluções tecnológicas, melhoria dos
processos de gestão e de avaliação da conformidade e
desenvolvimento do Programa Paranaense de
Bioenergia. Todos os detalhamentos da Previsão
Orçamentária do Tecpar com a descrição dos principais
Programas estão contidos nas páginas 59 a 63 do
Documento “FUNDO PARANÁ - XIX REUNIÃO
ORDINÁRIA”, parte integrante desta Ata. Ao finalizar, o
Conselheiro Júlio Felix enfatizou a necessidade da
liberação dos recursos do Tecpar, por meio da
Transferência Orçamentária pelo Fundo Paraná, a fim
de que os recursos possam ser efetivamente
executados e consequentemente, os objetivos possam
ser cumpridos. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2.3. A Previsão Orçamentária do Tecpar, para
2013 foi aprovada na íntegra, no valor de
R$28.323.406,00 (20%), conforme consta nas
páginas 59 a 63 do Documento “FUNDO PARANÁ XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”. O CCT PARANÁ
aprovou também, que a liberação dos recursos do
Fundo Paraná ao Tecpar (Lei nº 12.020/98 e outros
projetos vinculados) poderá ser feita por meio de
Transferência Orçamentária, em atendimento ao
disposto no Art.19 da Lei Orçamentária nº 17.012/11.
Neste
sentido,
o
Conselho
autorizou,
transitoriamente, a UGF a efetuar as referidas
Transferências Orçamentárias ao Tecpar, nos
exercícios seguintes, até que a Conta Específica do
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Na sequência o Conselheiro Alípio Leal acrescentou que o Paraná vive hoje seu grande momento de inovação,
que em 2013, se consolida com a assinatura do Governador Beto Richa, no Decreto de Regulamentação (nº
4.483/2012) da Lei Estadual de Inovação (nº 17.314/2012), a qual cria benefícios e estabelece mecanismos de
cooperação, entre os setores público e privado e a academia, para pesquisa e desenvolvimento científico e
tecnológico no Estado. Neste sentido, comunicou ao Conselho que a Lei de Inovação será viabilizada com os
recursos do PROGRAMA TECNOVA. Ao finalizar o Presidente do CCT Paraná, Carlos Alberto Richa
cumprimentou a todos pelos avanços tecnológicos expressivos obtidos pelo Paraná no ano de 2012,
destacando a aprovação da Lei da Inovação e do Decreto que a regulamenta, permitindo o intercâmbio entre as
universidades e as empresas, por exemplo; a criação do Parque Tecnológico Virtual (PTV), que vai unir todos os
ativos tecnológicos e inovadores em uma única plataforma, beneficiando todos os municípios e todas as
empresas do Estado; e a recuperação do Tecpar, que desenvolveu novas tecnologias para produzir, em larga
escala, a vacina antirrábica de uso veterinário por cultivo celular, com a qual vai abastecer todo o país. Esgotada
a Ordem do Dia, passou a condução final ao Conselheiro Alípio que colocou a palavra livre, e nada mais
havendo a tratar, o Conselho aprovou integralmente as considerações sobre a Operacionalização do Fundo
Paraná, o Relatório Operacional de 2012 do Fundo Paraná, a Previsão Orçamentária do Fundo Paraná para o
exercício de 2013 e os Respectivos Planos de Aplicação dos Recursos pelas Unidades de Fomento da SETI e a
inserção da “Tecnologia Assistiva” como a décima segunda (12ª) Área Prioritária para receber recursos do
Fundo Paraná. Neste contexto, estão inseridos todos os conteúdos contemplados no documento “FUNDO
PARANÁ - XIX REUNIÃO ORDINÁRIA”, parte integrante desta ata. Finalizando, o Presidente agradeceu a
6

presença de todos, declarou ter sido atendida plenamente a pauta e encerrou a reunião. A presente ata será
assentada no livro nº 01 do Registro de Atas do CCT - PARANÁ e vai por mim assinada. Elenir dos Santos da
Silva (Secretária).
Curitiba, 04 de abril de 2013.
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