
Ata cia IX Reuniao Ordinaria do Conselho Parenaense de Ciência e
Tecnologia - CCT- Parana

Aas ,ize das OQ mSs e uiho e os m e qaro, s Cezessais Dcas Irinta mi’us. fla
Sea do Ren.Oes do Gabi-ate do Govarador, sua:a no Pa aco Iguacu, r ariQar. Centro
c:vico C.ritaPR reuliram-se Cs rnenbts Co Conehc Paraao-se Ce Ci&.cia e
Tec-o cia — COT PAWSA. A ccnvccacào fni ratjada pc malo do ofiu C 449O4—GS/3TI,
cc solo do unnu do dois mu a qualro. QUORUM. presentes 91% dos Membros do Consaibo
coMposicAo DA MESA: Presidente do CCT PR: Senhor Roberto Requuao, Governador de
Estadu; Sacretário Executivo a Reoresentante do Podar Execulivu Estadual Sanhor ALDAIR
TARCISIC RIZZI, Secretario de Estado da Ciência Tacnologia a Ensinu Superior — SETI;
Raurasantante do Poder Executivo Estadual: Sanhora ELEONORA OONATO FRUET:
Secretaria da Estado do Planejamento 0 Courdenaco Geral - SEPL; Represententa da
Cmjridae Cinl1ca Pararaerse S.ar&r CRlOS AUGIJSTO MOREIRA JUNDR.
Repcesen:anta da Camunidace Cienhiflea Paranaense. peranente ao Gorpo Dcenta das
lEES Sannora LYGIA LUMINA PUPAflD. Reoresentanta da Comunidade TecnoIornc
Praae—se: Se-ho- JOSE MORAFS NETO Reoresantante da CnLndae Toóqj
Paaaer.se Seirur NIVAIDO EQUAJRDQ RIZZi- Raoresartwde da Cquuridaae Emcresa,a
Parariaense Senhor SILVIO NAME; fleoresenlanle da Comunjdade Empresarial Paranaense
do Sator Apricola Senhor GUNTOLF VAN KAICK; o, fleoresantante da Comunidade
Trahaihadora Paranaense: Sonhor NUNCIO MANALLA. OREM DO DIA: I) informe de
Abertura - Gestao do Fundo Parana; ii) Assuwitos Deliberativos - a) Convaiidacao des
Qpesas Realizadas no axercicin de 2003; b) Cunvaljdacao dos Percentuais de Aplicapào dos
Racurzos do Fundo Paraná; c) Orcemento Pravisto para 2004 — Piano de Aclicacio dos
Rejrsos do Ftno Paaá d) A.esen:acás do ReIa:ódo do Ahridadas — 2033 0 CO P do -
Traba ha — 2004 Ca urdaâc NaucSra; e) p-esentacão do Re.alaro do A,’v’daDes — 2C03

i do Piwio do Trabarho — 2004 do TECPAR: a. f) Destfracao do Patrim&io dos Beis Correlates
aG Termo do Pa’ceria fl’mado en:re a PA’W4A TECNOLOGiA a a C1TPAR 3) Asiuntos’
Gerais. rJELLBERAçOES: An abr a sessãc o Presenie co OCT - PR, Govemador Roberlo
Requio, cumprimanlou Os prasentes. iniciou seu pronunciamenlo, enfatizando quo todas as
compras, passiveis do iicitacao, reiacionadas aDs programas a projetos de governo deverâo 5cr
etetuadas polo Pregâo Eietrânjco do Banco do Brasir, argumentando quo: o Estado ostà
ffnanciando a posquisa a não a enriquecimonto pdvado Assim, todo projeto apoiado cam

i recijrsos pübiicos doverá prever a vincuLaçâo do patrimOnio adqurido, a uma instituiçn
aublica Ala cnntInuu a Presrdenta Dassnu a conducâo da reunião aD Secretaria Executivo
Salro, AJca r Rizz Per se a:ar do c4re [0 ec,.rro ores dido pob Governador, C
Cisehoi’e Adai- ‘ez uma breve apreser:eção tics demas Cc”selieiros e Covdaos
presertas a a ‘jnai jstjfccu a asènca do Repieser-tante Ca CcIrlzlidade Traba had&a

• Panaense Sarthor MARCOS ROCHiNSF Passnu a Ordem do Da raiatando C oziteUdo CO I
Documenio ‘IX ReuniAo Ordinaria do CCT — Paranã”, patio intagranle desta ala. 0
Consaiheiro Aldair comentou quo a euniâo ficou esiruturada em dois grandes tens, sendo:
ITEM_it 1NFORMES DE ABERTURA. RELATIVOS A QUESTOES DE C&T: a) a Presidenle
cia Fundação Araucaria Senhor Jorge Dounassar Fiiho foi eleito, por unanin,idade, naquela
data! Presidente des PAPa do Brasii, motivo do satistaçao para 0 Estado do Parana; b) a
GESTAO DO FUNtJO PARANA ficcu cnnstituIda peics seguintas inslrurnentos uridicos: - bi)
Decr9to Esla&sal N 1 952 de 2’110fl3 — Nildade do Cz.,lrao do Geslãu rle Estadu dc
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Paiana e a PARANA TECNOLOGIA, corn a intarvanjéncia das Secretarias Estaduajs SET’
SEPL a SEFA (da Fazenda), por afronta ao astatuido no Nt.205 da Constituiçâo Estadual, ante
a r,devida transferencia do atividada püblica a antidade privada. — Entretanto, visando manter a
continuidade do servico püblico do SIMEPAR, e a cumprirnenta dos contratos firmados corn
terceiros, C Art. 5 do rafarido Decreto determina sue efetiva incorporaçao pelo PARANA
TEGNOLOGiA, 00mG Unidade Camplementar daquela Entidade, ate quo seja editada Lei
instituindo sua natureza juridica definitiva. Em aparte, 0 Presidente do Conseiho acrascantou
qua o Governo vem trabaihando esta questâo am conjunto corn a Tribunal de Contas do
Estado — TCE; b.2) Resolucao SET’ N°037/03 de 20/11103: instituiu unto ao Gabinata do
Sacretário, na estrutura organizaoional básica da SETI, a Unidade Gestara do Fundo Parariá —

UGF (ax- PARANA TECNOLOGIA), corn o objetivo do realizar a gestão a operacionalização do
Fundo Parana. Na sequência passou aD ITEM II da pauta - ASSUNTOS DELIBERATIVOS:
Item 11.1) Convalldapan das Despesas Realizadas no exerciclo de 2003: 0 Conselheiro
Aldair apresantou a Aplicacao dos Recursos do Fundo Parana em 2003, sendo: 1.1 Recursos
previstos para 2003 excato ativos financeiros Lei 12020198): R$48.210.608,00, deste total,
R$7.109.561 referentes aos valores de 2002, considerados no orcamento 2003 Fundacäo
AraucarEa a TECPAR); a R$2.018.214,00, referentas aos valores antecipados ao TECPAR.
Assim sendo. a distribuicao percentual do total de recursos aplicados em 2003, ficou da
seguLnte torma UGF - 65%, - td çao ‘wriu— I , e, I — 17% (pagina 18 do
Documento ‘IX Rauniao Ordinária do OCT .— Paraná, pane integnante desta ata). Cabe
asciarecer quo a Saldo Aplicado em 2003 (Projetos Novos) totalizou R$38.096.434,00, assim
distribuidos: UGF: R$29.829.188,00; imlacäo Aratjcñra: R$4.612.00000; a,
IJ&PAR:. R$3.655.24600. 1.2 Distribuico dos Recursos do Fundo Parana em 2003, por
areas estrategicas govemamenlais: a) Apoio da UGF aDs Programas de Desenvalvimento
Tecnologico das Areas da Posca: R$9.208.303,00 (24%; b) Area da SaUde: R$16.2S0519,00
(43%); 0 a) Darnais Areas: R$12.607512,00 (33%). Considerando qua a distribuição de
racursos ultrapassa 0 limite de 50% para projetos estratégicos a corn base no § ünico do artigo
5 da Lei N12020/95 qua autoriza ao CCT - Parana “A paflfr do 02 (dais anos) da
promuigaçöo ,jesta Lei...”a a/tarar us porcentuais refeddos nesto artigo, ...considerando 0
desempenho do FUNDO PARAIVA a as demandas 0 conselheiro Aldair salicitou a
convaIidaço das despesas par empenho do piano de aplicação de 2003, bern coma as
respectivas percentuais ApOs esclarecimentos prestados (corn base em parecer juridico) as
observaçoes feitas pelo Conselheiro Van Kaick, foran colocadas em votacäo a aprovadas palo
Consaiho as Despesas par Emponho do Piano do Aphcagão do Fundo Parané do 2003- Item
11.1 Convalidayao das Despesas Realizadas no exercicio de 2003) a o Item 11.2)
Convalidacao dos Percentuais do Aplicacâo dos Recursos do Fonda Parana, constantes
do documento IX Reunjao Ordinhria do CCT — Parana anexo integrante desta ate. Item 11.3)
Oitamento Preyjsto para 2004- PIano de Aplicacia — Fonda Parana: 0 Presidente do
Conseiho sugeriu qua seja criado um programa de pasquisa e desenvalvimento de Producäo
da Mamona a seus derivados, corn alto valor agregado, embrando que 0 Paranth já foi 0 2°
major produtor de Oleo de marnona do pals, perdendo a lideranca, ann funcão do custo elevado
da coiheita manual, atualmenta cultivada em espécies adequadas a mecanizacio. Nesse
santido, 0 Conselheiro Van Kajek, em concordância corn o Presidente do Consolho, enfatizou
qua as pequenas propriedades do noroeste do Estado poderào or grande benaficio corn o
plantia da mamona. 0 Presidente do conseiho indiccu a representante do setor agricola,
Conseiheiro Van Kack, para coordenar o encaminhamento da propostas no tema Em aparte.
a Conselhojr Lygia sugerlu a inclusão da Marnona em prOgrama de Tecnologias de Ponta,
chamando ainda a atenço para a imporlancia do programas do apoio a infra-estrutura das
Unversidadas. 0 Presidente do Consaiho referendou a observaçâo da Conselhejra Lygia
anfatizendo qua os investimentos em infraestrutura das Universjdades consjste sempre em urn
born jnvestjmenta 0 Consalhairo Moraas sugorii qua a manutençao da prograrnas em grandas
areas! conforme procedimento adotado em 2003, poda ser majs interessante do qua
pragrarnas mujto•direcionados Na saquSqcia, 0 ConseLhairo Aldajr aprasentou o Detaihamento
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da Previsão orcamantarpa para 2004: Total Previsto: R$51.262.940,00, sendo:
R$1 .537.888,00 desta valor dastinado a manLjtançao da UGF. 0 saldo do RS49.725.052,00 foi
distribuido de acordo corn as percentuais provistos na Lei 12020/98, da soguinte farrue: 1) i
UGF- R$24.862.526,00; 2) Fundaçao Araucária — R$14.917.515,00; e, 3) TECPAR —

R$9.945.O1O,00. Ata saguinta, a Conseiheiro Aldair sugeriu a abartura do Editais Drigidos para
apoiar nov05 projetos corn recursos do Fundo Paranã. 0 Presidente em conco,ziância ressaltou
quo todos as prograrnas, devern ser, necossariarnente, divulgados corn a utilizaco dos meios
do comunicacâo danda ampla oportunidade do parlicipacäo aDs pesqu[sadores 0 instituicöes
jnteressadas. No havendo nenhuma outra considaracão ou objecao, 0 Orcamento Provisto
para 2004- Piano do Api/cacao — Fundo Paranâ, canstanto da pégina 23 do Docurnento “IX
Reuniao Ordinaria do COT — Parana, parta intogranto desta ata foi aprovado.ltem 11.4):
Piano de Trabaiho da FundacAo Araucaria para 0 Exarcicio de 2004: A FUNDAAO
ARAUCARIA apresentou sue praposta do Piano do Trabaiho — AnD 2004, visando fornenlar
açes do intorosse para a comunidade paranaense, em consonência corn as politLcas
governarnentais. A operacionalizaçao dos programas ocorrera par meio de Charnada PUblPca,
corn julgarnonto do mérito por Cornites Assessoras das areas de Conhecimento apoiadas,
quando nocossário, par Consultoras ad-hoc do raconhecida qualificaçao profissional
academics no ambito astadual ou nacional. Nasso sontido, as linhas do acão delinoadas para
compar a programacâo do eno de 2004. no rnontante do R$14.917.515,60, conforme detalhes
descritos no Docurnonto “IX Reuniäo Ordinhiia do CCT — ParanA, parte intogrante desta ata.
Ato continua, o Presidente do Conseiha comentau sabre a sistemática da ascolha do propostas
adotada pole Fundaçao Araucaria, deterrninando quo a divulgaçâo des chamadas publicas seja I
efetuada de forrna mais aberta, uti[zando as pñncipais veiculos de comunicaçaa, tais coma:
TV, radio, ornais do maror circulacao do estado, a principalmente a Internet, por maiD do Site
da SEll. Ala conthuo, 0 Prasidante comunicau que a Fundacäo Araucária deverá orientar
seus beneficiaries pare a utilizacao de pregOes eLatrônicos. Nao havendo nonhuma outra
consideracão ou objocao, fai apmvado, o Piano do Tm ba/ho da Fundacao Araucária pa,a o
Exorc(cio do 2004 coristante do Documento IX Reuniao Ordinana do CCT — Parana”, parla
intogrante desta ata. Na sequencia, tratcu-sa do Item 11.5: PIano de Trabaiho do Toapar para
o Exerclclo de 2004 0 Senhor Mariano do Mattos Macedo, Diretor-Presidente do TECPAR,
relatou sobre programas do Tacpar considerados prioritarios, para a aplicacao do recursos do
Fundo Paraná no anode 2004, com a objetivo de forlalocar a atualizar as padröes tecnologicos
do Tocpar. Os principais aspectos são: Forlalacimento do Padrâo TecnolOaico e da Infra
estrutura do Tear na kea do Producão do Vacinas Antipanos o Darivados do Diolopia
Molecular e Quimica Fina Modemizacão do laboratOho do Ensaios a da Infra-ostrutura do
Inforrnatica. Cornplernontacâo dos Recursos pare a Linha do Produyãa da VERO e des
Instalacoes do LaboratOrio P3 e lmpFernentacão do LaboratOrio do Motrolouia Quirnica: Os
refeildos projetos pertazem o total do: R$9.945.000,00 0 SBUS deta!hes constam do
Documonto “IX Reuniao Ordinada do OCT — Parana’, parte integrante desta ata. 0 Senhor
Mariano anfatizou a necessidade do TEOPAR consolidar a processo do Modamizacão do
Padrao TecnolOgico do suas vacinas. lnforrnou tambSm. sabre o inicio da producão do primairo
Lola da anatoxina tetanica, insumo para a vaGina quadnipla, a sar Iançada no Brasil no inicio do
2005. 0 Senhor Mariano finalizou sua apresontaço convidando Os Senhores Conseiheiros, a
conhoceram as LaboratOrios do Tecpar. Nao havando nenhuma outra considaracão Qu
objecâo, foi aprovado, a P/ano do Trabatho do TEOPAR gala o Exerciclo do 2004 constante do
Docurnento “IX Reunião Ordinavia do CCT — Parana”, pane intagranto dasta ata. Item (.6)
Destinayao de Palrimonio dos Bans Correlatos aD Termo de Parcenia Fimiado entre 0
PARANA TECNOLOGIA e 0 CITPAR. 0 Canselheiro Aldair informou quo, apos delaihado
levantarnento do bans, adquiridos em name do CITPAR, cam recursos ropassados polo
PARANA TECNOLOGIA, decoirentes do Tarmo de Parceria firmado entre as referidas
instituicOes, decidiu-se pale doação daqueles bens a instituicães do estado. Os bans
patrimoniados totalizam R$ 1.442512,77, conforma dotaihes constantas da página 51 ate 64
do Documento, “It Reuniao Ordinãria do COT — Parana, parte intograrile dosta ate. Foi
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apmvada a Ooacao do PatdrnO,,io dos Sons Cone!aths ao Termo do Parcena F/misdo entro a

PARANA TECNOLOGIA e o CITPAR, as instituiçOes na forrna datalhada no Documento “IX

Reuniao Ordinaria do CCT— Parana, paris integranta desta eta. Ato seguinta, a Conseihaira

Nüncio solicitou informacOas mais detelhadas do Prograrna dos Projatos da pasca e

manifastoU interesse em participar mais efetivamanla do processo, a tim do obter mainres

esciarecimentos sobre Os mesmos, prefarancialmenta, aquoles aspecificos ao repovoarnonto

do Robalo. Em aparte, a Consalheira Lygia propOs qua a UGF convocassa a ComLtO Temático

da Pesca, as Coordenadores e agandasse com as mesmos uma apresentacão dos projetos

I
membros do Conselho. 0 Prasidente da mesa, concordou cam a sugestCo, estendando

ans domais a mosma liberdade em ascolher 0 projalo do intaresse a rapassar a informação a
JGF. Esgotada a Ordern do Dia, 0 Prasidente colocou a palevra livre, e nada mais havendo a

tratar, agradecou a presonca de todos, decLarau ter sido atandida planamente a pauta 0

oncerroLj a reuniäo. A presanto ata será assentadan;liVrO n 01 a Rogistro do Atas do COT

PARANA. Elenir dos Santos da Silsa. E.T.,$ a)iberacOos qui ntidas passarao a vigorar a.

partir de publicaco desta am Diana Oficifi. ‘
Iii.)’

Curitiba, 15 de Junho do 2004. (...
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