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ATA DAlI REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO PARANAENSE DE CIENCIAE TECNOLOGIA - CCT - PARANA

DATA, HORA E LOCAL DA REALIzAcA0: 05 de julho de 1999, as 14h00(quatorze horas), na Sede Administrativa do Conseiho, situada no Palácio iguaçu,Centro CIvico, PR. QUORUM: presentes 77% dos Membros do Conseiho.COMPOSIAO DA MESA: Presidente do CCT Paraná: Governador JAIMELERNER; representantes do Poder Executivo: Ramiro Wahrhaftig, Secretário deEstado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior — SETI, e MIGUEL SALOMAO,Secretário de Estado do Pianejamento e Coordenação Geral; representante docorpo docente das Instituicoes de Ensino Superior: MARCIO JOSÉ DE ALMEIDA;representante da comunidade tecnolôgica paranaense: EDUARDO GUY DEMANUEL; representante empresarial, pertencente ao setor agrIcola: GUNTOLFVAN KAICK; representantes da comunidade trabaihadora paranaense: LUIZ ARYGIN e ANTONIO ZARANTONELLO. CONVOCAçAO: ofIclo no 400/99-GS/SETI,de 28 de junho de 1999. ORDEM DO DIA: 1) análise e aprovação da ata da IReunião Ordinária; 2) exame, discussão e votação da proposta do Secretário deEstado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior referente aos eixos norteadorespara o delineamento de uma Poiltica Estadual de Desenvolvimento CientIfico eTecnológico para o Estado; 3) Proposta de Piano de Trabaiho de 1999 doServico Social Autônomo Paraná Tecnologia; do Instituto de Tecnologia doParaná, da Secretaria de Estado da Glenda, Tecnologiae Ensino Superior e daFundacão Araucária, 4) Assuntos Gerais. DELIBERAcOES: Aberta a sessãopelo senhor Ramiro Wahrhaftig, substituto legal do Presidente do CCT Paraná,dando as boas-vindas aos Conselheiros e convidados presentes, lembrando daorigem de representacao de cada Membro no Conseiheiro e justificando asausências do representante da comunidade cientIfica paranaense: CARLOSROBERTO ANTUNES DOS SANTOS e do representante da comunidadetecnolOgica paranaense ARY QUEIROZ, procedeu a análise do item 1), da Ordemdo Dia, e não havendo nenhuma restricão ou observacão, foi aprovada a Ata da IReunião do CCT Paraná. Na sequência, passou ao item 2) da ORDEM DO DIA,proposta do Piano de Trabaiho para 1999, iniciando-se pelos esciarecimentossobre a situacao juridica da Fundacão Araucária, em face aos impedimentoslegais apresentados na sua fase de implantacâo e dos estudos efetuados corn oobjetivo de encontrar mecanismos legais de funcionamento da entidade, de modoque nao ocorresse nenhum transtorno a cornunidade cientifica e tecnologica doEstado. Explicou que o Poder Executivo está delineando urn novo modelo deatuacao operacional da Fundacao, e que a entidade terá a mesma finalidade ediretrizes da Lel n° 12.020/98. Informou que i Fundacão terá como sedeadministrativa a Av. Comendador Franco, 1481, no Jardim Botãnico, em espaçocedido pela Federaçao das Indüstrias do Paraná, (CIETEP) local de confluênciacorn os interesses da comunidade cientIfica, tecnolOgica a empresarial do Estado.Nesse espaço funcionará, também, a Gestora do Fundo Paraná, o Servico SocialAutonomo Paraná Tecnologia, para o qual propos o financiamento dos seguintesprogramas e projetos: a) Paraná Classe Mundial em Software; b) 31T — Instituto
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Internacional de Inovação Tecnologica do Mercosul; c) Paraná TecnoogaAgroindustrial; d) Londrina Tecnópolis; e) Rede Paranaense de IncubadorasTecnologicas; f) Fundo de Apoio a Empresas de Base TecnolOgica; g) Gestão deProgramas e Projetos Paraná Tecnologia. Após alguns esciarecimentos prestadospelo Secretário de Estado da Ciência, Tecnologa e Ensino Superior, e peloDiretor de Operacoes da Paraná Tecnologia, Eduardo Marques Dias, e dasconsideraçoes do conseiheiro Guntoif Von Kaick, que disse estar preocupado corno setor agrIcola e por isso entende que deve haver prioridades corn os recursos doFundo Paraná, principalmente para projetos que estejam centrados nos “gargalos”da cadeira produtiva do setor de alimentos e fibras do Estado. Disse, ainda, estarde acordo corn as propostas, rnas pede que se disciphnern os recursos para ospontos de estrangularnentos, tanto no rnercado interno como externo. Citou o casodo algodao e do trigo, setores vocacionais do Paraná que estão sendodesperdiçados po falta de prioridade e que é necessário maxirnizar esse potencialno Estado. 0 Conselheiro Miguel Salomão acrescentou so comentário citando oexemplo do caso do café adensado, que deve agregar tecnologia para meihorar aqualidade e minimizar os problemas socials, corn o aurnento da oferta de empregono setor. 0 Conselheiro Guntolf Van Kaick contribuiu, ainda, entregando urn textoque identifica a cadeia produtiva do Paraná e que carece de investimentostecnolôgicos. 0 Conselheiro Antonio Zarantoneflo manifestou-se dizendo que osprojetos devem estar voltados as questöes das pequenas propriedades e naagricultura familiar para atacar as causas sociais de abrangência nacional que ternse manifestado recentemente, em decorréncia da falta de prioridade nesse setor.0 Secretário Ramiro Wahrhaftig frisou que o Fundo Paraná, apos 10 anos dediscussão para sua regulamentaçao, está cornecando a operar este ano. Salientouque. ha outras possibilidades de fontes de recursos para o financiamento dodesenvolvimento cientifico e tecnologico do Paraná e que os benefIcios serâo degrande alcance para a todo Estado, nas diversas areas. Esclareceu, ainda, que oParaná Tecnologia, além de gerir as recursos do Fundo Paraná, ire atuar corn oapoio do setor produtivo para onde serão direcionados as resultados daspesquisas; e que o Fundo Paraná dará financiamento ate 213 dos custos paraprojetos inovadores e ate metade dos recursos necessários para trabalhos quenao sejam pioneiros, mas que podem ajudar a desenvolver o Estado. Lembrouque a Paraná detém 12% do mercado nacional de producão de software,perdendo apenas para São Paulo, e que as propostas de financiarnentoapresentadas, ja vinham sendo desenvolvidas independentes da participação doEstado, mas por serem inovadoras, terão a participacão do Fundo Paraná, pois aapoio para o desenvolvimento cientIfico e tecnologico e as decisöes que forerntomadas neste momento, terão reflexos importantes no futuro, para a Estado. Soba coordenacao do titular do CCT Parané, senhor Governador Jaime Lerner, oSecretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez urn relato sobre asassuntos discutidos ate aquele momenta, iniciando a análise do item 3) da Orderndo Dia: Proposta de Eixos Norteadores para o Delineamento de uma PolIticaEstadual de Desenvolvimento CientItico e Tecnológico. 0 presidente do CCTParaná fez algumas consideraçOes em relacâo sos eixos apresentados, propondoajustes para uma atuação de desenvolvimento global e regional, segundodiagnosticos que devem balizar esses eixoS. 0 Conselheiro Márcio Almeida
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manifesta-se corn dois comentãrios: o primeiro para concordar corn a proposta dos
eixos norteadores, mas sugere o acréscimo de novas areas, em face as
prioridades na educaçao e na saüde. 0 segundo que a PolItica Paranaense deve
surgir a partir de levantamento ainda a ser feito. Citou o exemplo da Politica de
Desenvolvimento CientIfico e TecnolOgico de São Paulo, como paràmetro para a
elaboracao de urna proposta paranaense de Poilticas Püblicas, e que essas
poilticas devem partir dos eixos ora propostos. Corn a concordância e
complementacao do presidente, Os eixos norteadores para a elaboracào de uma
Poiltica Paranaense de Desenvolvimento CientIfico e Tecnologico, passaram a ter
as seguintes definiçoes e denominaçoes: primeiro eixo: ciências e tecnoiogias
da saüde; segundo eixo: cièncias agrárias e as tecnologias agroindustriais;
terceiro eixo: cièncias e tecnologias arnbientais: quarto eixo: ciências e
tecnologias de informação; quinto eixo: ciências da educacao e gestao do
conhecimento; sexto eixo gestao e tecnologias jrbanas; sétimo eixo: tecnologia
de materiais. 0 conselheiro Guntoif Van Kaick pediu destaque para Biotecnologia,
principalmente agrIcola. 0 presidente concordou e solicitou que fosse
compatibilizado nos eixos ora aprovados. 0 conselheiro Guy de Manuel
recomenda que se elabore urn “estado da arte” desses eixos, para se obter suas
tendèncias, bern como que se estabelecam metas e formulas de afericão das
mudancas de prioridades dos eixos. Propöe-se a cooperar corn essa idéia. 0
conseiheiro Miguel Saiomão menciona o TECPAR Certificaçoes como urn
orgão que poderá iniciar urn processo de afericão de Poilticas Püblicas no Estado.
0 presidente do CCT Paraná solicita explicacöes de como impiementar essas
poilticas püblicas. 0 Secretãrio Ramiro Wahrhaftig esclareceu que as polIticas
serão implementadas por rneio das estruturas criadas pela Lei 12.0020/98 e
editais. 0 presidente reforca que necessita conhecer, corn profundidade, o
diagnOstico dos eixos aprovados, relacionando-os corn o que tern de mais
avançado no mundo, no Brash e no Parana; determina que se constituarn grupos
de trabalho corn essa finalidade. Prosseguiu-se a análise do Piano de Trabalho
para 1999 do Paraná Tecnologia, sendo solicitado esciarecimentos, pelo
conselheiro Márcio Aimeida, sobre os objetivos do projeto 31T-lnstituto
Internacional de lnovacão TecnoiOgica do Mercosul. 0 Diretor de Operaçoes da
Paraná Tecnologia, Eduardo Marques Dias, informou que o projeto decorre de
trabaihos iniciados no CODESUL, ja discutidos e aprovados pelos Ministérios
afins, e que a idéla é criar uma entidade para desenhar a inovaçao tecnologica,
agroindustrial, turIstica e cultural no âmbito do Mercosui, que resuite em ingresso
de recursos tecnoiogicos e financeiros no Parana. 0 Secretarho Ramiro Wahrhaftig
compiementou que essas suas orientacoes e suas prOprias acoes que estão
sempre direcionadas na busca ingresso de recursos nacionais e internacionais,
para o desenvolvimento do Estado. 0 presidente do CCT prosseguindo corn os
temas apresentados, salientou que gostaria que o Conseiho que preside pudesse
dar orientacOes mais exatas sobre as iniciativas das IES quanto a criacao de
novos cursos e sua correiação corn a nova realidade existente no Estado. 0
Secretário Ramiro Wahrhaftig informou que ha muita solicitaçao para abertura de
novos cursos corn enforques regionais, porém a Secretaria de Estado da Ciència,
Tecnologia e Ensino Superior está preparando urn piano para as areas das
engenharias, e que nos prOxirnos trés meses submeterã a apreciaçao do
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Governador do Estado. 0 conseiheiro Márcio Ameida sugere que Os projetosapresentados Acompanhamento e avaiiação dos principals indicadoresuniversitários/autonomia; Forum de C & T Paraná, FOrum de Pró-Reitores de POsGraduaçâo e Pesquisa, Forum de Gestão Universitária, se aproximem entre si edos PrOs-Reitores de Graduacao, pois 1550 ajudaria a consolidar a projeto deensino superior do Estado. Sugerlu, ainda, que o projeto a ser apoiado peloTECPAR denominado Rede Integrada de informacão TecnoiOgica, sejamodificado para Rede integrada CientIfica e TecnolOgica, visando as atividadesdesenvolvidas pelas bibliotecas das IES e dos Institutos de Pesquisa. Propöe quea Projeto Paraná Imunobiologicos contemple no tItulo a palavra Medicamentos.Aprovados os demais projetos:Tecpar-CerficaçOes,Tecpar Soluçoes TecnolOgicas,Novos Talentos, Instituto de Biologia Molecular, Rede Zen do Paraná, Centro deDesign, Rede Tecpar de Tecnologia e seus subprojetos, apos acatadas assugestöes e recomendaçoes sugeridas. Passou-se ao Piano de Atividades daFundação Araucária, que por solicitacão do Secretãrio Ramiro Wahrhaftig foramcomentadas e efetuadas as seguintes explicacöes, efetuadas pelo professor LuizAntonio de Souza, presidente da Fundacão: a) a Fundacão propöe-se a financiaratividades inovadoras de programas de pesquisa inter ou muitidisciplinaresinstitucionais; b) estimular as instituicoes a organizarem e desenvolverem pianosde pesquisas plurianuals, conforme suas pnionidades internas e dedesenvoivimento regional. C) que os Programas propostos são: PROGRAMA DEAPOIO A PESQUISA E DE CAPACITAcAO EM CIENCIA E TECNOLOGIA;PROGRAMA DE AUXILIOS DIVERSOS; PROGRAMA SUL DE POSGRADuAcA0. c) informou que os programas institucionais de pesquisa deveminseni’ em areas estrategicas de desenvoivimento cientIfico e tecnoiôgico doEstado, e as areas selecionadas são: EDUCAcAO; CIENCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES; CIENCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL; BIOTECNOLOGIA;SAUDE; CIENCIA E TECNOLOGIA AGRARIAS; CIENCIA E TECNOLOGIA DAINF0RMAçA0; GESTAO DO CONHECIMENTO; GESTAO E TECNOLOGIAURBANAS E TECNOLOGIA DE MATERIAlS. Frisou que as propostas serãoinstitucionais e que 10% do valor orcado serão alocados livremente pela entidadeproponente, em programas inerentes ao desenvoivimento cientIfico do Estado.Informou, ainda, que o Edital e o Manual do Usuário estão prontos e que essesinstrurnentos definem os criténios e normatizam as procedimentos de acesso sosrecursos financeiros da Fundacão. Quanto aos recursos para a primeiro ano defuncionamento propoe-se urn orçamento R$ 5milhOes, incluindo os recursos paraimplantacao de sua infra-estrutura. 0 conselheiro Guntolf Van Kaick apresentouprojeto de financiarnento da CODETEC, pana montar urn laboratOrio de BiologiaMolecular, em Cascavel, justificando a sua importãncia para 0 apnimoramento doseton produtivo do Estado. 0 Secretánio Ramiro Wahnhaftig informou-o que taologo seja dado publicidade aos editais e normas da Fundacão, 0 conselheiro seréavisado para enquadrar o projeto nas normas de solicitaçao de recunsos. 0conseiheiro Marcia Aimeida sugere que a Programa AuxIlios Diversos sejacornigido para PROGRAMA DE DISSEMINAçAO CIENTIFICA. Questiona quantoa diferenca dos recursos ora propostos para os recunsos aprovados no orçamentoestadual, bern como quais as razOes de o Parané Tecnologia não apnesentar 0
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Instituto de Pesquisa em realidade, gasta em ciência e tecnologia. Embora sejam
visIveis as dificuldades econômicas nacionais, o Governo do Estado pretende dar
cobertura financeira aos projetos apresentados pela Paraná Tecnologia, por
apresentarem inovaçôes tecnologicas, apesar de não ser possIvel quantificar o
valor, neste momento. 0 presidente informou aos conseiheiros, da proposta que
levou ao Presidente da Repüblica sobre a inspeçao veicular que ainda não foi
regulamentada no Estado. Sendo essa regulamentàçao uma concessão do
Governo Federal, a proposta visar dotar 0 TECPAR como orgao certificador dessa
inspeçao, e isto trará uma receita operacional adicional em torno de R$ 50
milhöes/ano, para apllcacao em ciència e tecnologia no Estado. 0 Secretário
Miguel Salomão faz algumas consideraçOes gerais sobre a situacào financeira do
Estado, dizendo que a o ajuste estrutural do Estado hoje é a Paraná Previdência e
que esse ajuste virá prover o Estado de mecanismos de ganho orcamentário e
financeiro, que no futuro compensará as dificuldades hoje existentes. Esgotada a
Ordem do Dia, o senhor Secretário Ramiro Wahrhaftig colocou a palavra livre e
nao I- uma manifestacâo, foi declarada atendida por completo a
Ordem ser verdade, firmo a presente at foi por mjm—registrada e

(Arlete Dias de Mora ), Secre aria Ac(hoc.
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