
ATA DA III REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO PARANAENSE DE CIENCIA
E TECNOLOGIA - CCT - PARANA

DATA, HORA E LOCAL DA REALIzAçA0: 03 de agosto de 2000, as 10h30 (dez
horas e trinta minutos), na Sede Administrativa do Conseiho, situada no Palácio
Iguaçu, Centro CIvico, Ouritiba-PR. QUORUM: presentes 80% dos Membros do
Conseiho. COMPOSIAO DA MESA: Presidente do OCT Paraná: Governador
JAIME LERNER; representantes do Poder Executivo: RAMIRO WAHRHAFTIG,
Secretário de Estado da Cléncia, Tecnologia e Ensino Superior — SETI, e MIGUEL
SALOMAO, Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
representante do corpo docente das Instituicoes de Ensino Superior: professor
MARCIO JOSE DE ALMEIDA; representantes da cornunidade tecnológica
paranaense: IRAJA BUCH RIBAS e EDUARDO ALVIM LEITE; representante
empresarial, pertencente ao setor agrIcola: GUNTOLF VAN KAICK; representante
da Comunidade CientIfica do Paraná: reitor da Universidade Federal do Paraná
senhor CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS SANTOS; representante da
Cornunidade Trabaihadora, sindicalista senhor LUIZ ARY GIN. ORDEM DO DIA:
1 - Matéria Deliberativa - a) exarne, discussão e aprovacão do PLANO DE
APLICAAO DO FUNDO PARANAI2000; b) exame, discussão e votação do
RELATORIO FISICO-FINANCEIRO DO SERVIO SOCIAL AUTONOMO
PARANA TECNOLOGIAI1999; c) exame, discussão e aprovacao da PROPOSTA
DE PLANO DE ATIVIDADES DA FUNDAAO ARAUCARIAI2000; 2 - Matéria
para Conhecimento - a) alteraçao na composição do COOT-PR; b) exposiçao do
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a situaçao
da atual das politicas püblicas de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, corn
énfase na Lei 12.020/98. 3) Assuntos Gerais. DELIBERAcOES: Aberta a
sessão pelo senhor Rarniro Wahrhaftig, substituto legal do Presidente do OCT-PR,
deu as boas-vindas aos Conseiheiros e convidados presentes, lembrando da
origem de representaçao de cada Membro no Conselheiro e justificando a
ausência do representante de urn dos Membros da Comunidade Trabaihadora:
sindicalista senhor ANTONIO ZARANTONELLO e do representante da
comunidade empresarial senhor FRANCISCO CUNHA PEREIRA. Comentou a
renovação do Conseiho, corn a o ingresso dos senhores IRAJA BUCH RIBAS e
EDUARDO ALVIM LEITE, em substituçao aos Conseiheiros ARY QUEIROZ e
EDUARDO GUY DE MANOEL. Passou-se a aprovação da proposta da Ordem do
Dia e nao havendo nenhuma restriçao ou observaçao, iniciou, enfatizando que o
Piano de Trabalho para 1999, da entidade, aprovado previamente pelo OCT-PR,
foi o ponto de partida do inIcio das atividades da Paraná Tecnologia e demais
entidades atreladas a regulamentacao da Lei no. 12020/98, particularmente em
função da assinatura do Contrato de Gestão firmado em 14/04/2000 corn 0
Governo do Estado, instrumento esse que tern como objetivo regular as relaçoes
do Fundo Paraná corn o Governo do Estado, salientando que essa fonte financeira
destina para o ano de 2000 o valor total de R$ 52.823.760,00, assim distribuldos:
SIMEPAR - ativos - equipamentos: R$ 10.000.000,00; TECR - recursos
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orçamentários: R$ 3.000.000,00; (APAR - recursos orçamentários: R$
8.000.000,00; INSTITUIOES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR - IES -

recursos - orçamentários: R$14.723.760,00; PROGRAMAS E PROJETOS
ESTRATEGICOS - recursos orçamentários R$ 17.100.000,00. ApOs o
detaihamento das metas e objetivos propostos para a aplicação desses recursos.
o PIano de Aplicação fol aprovado por unaminidade, passando-se ao item
seguinte; b) em relaçao ao exame do relatório fIsico-financeiro do Servico Social

Autônomo Paraná Tecnologia o Secretário Executivo do COT-PR esclareceu que

foram executados os seguintes projetos corn os respectivos valores: 1)

INSTALAAO E MANUTENAO DA UNIDADE GESTORA, no valor de R$

248.492,81; 2) PROJETO 21T - INSTITUTO DE INOVAcAO TECNOLOGICA

(antigo Projeto 31T - Instituto Internacnal de Inovação TecnolOgica, no valor de

R$ 200.000,00;3) LONDRINA TECNOPOLIS, sob a coordenação da ADETEC,

no valor de R$ 31 .964,00. Cornentou que ha previsão de R$ 60.000,00 para este

ano, neste projeto; 4) PROGRAMA PARANA CLASSE MUNDIAL EM

SOFTWARE E COMERCIO ELETRONICO, coordenaçao do TECPAR, valor R$

185.000,00, corn previsao de R$ 350.000,00 para este ano; 5) FUNDO DE APOIO

A EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA, sob a coordenação da Paraná

Tecnologia, no valor R$ 185.000,00, corn previsao de R$ 350.000,00 para este

ano; 6)PROGRAMA NOVOS TALENTOS, coordenado pela PUC-PR, no valor de

R$ 235.070,00, projeto encerrado; 7) PROGRAMA PARANA

AGROINDUSTRIAL, coordenado pelo TEOPAR, no valor de R$ 20.562,09, corn

previsão de acréscimo de R$ 400.000,00 para este ano; 8) REDE ZERI PARANA,

coordenado pelo TECPAR, no valor de R$ 137.790,00, corn previsão de

acréscimo de R$ 150.000,00 para este ano; 9) PROGRAMA DE

ACOMPANHAMENTO E AVALIAAO DOS PRINCIPAlS INDICADORES -

UNIVERSITARIOS/ A1,JTONOMIA, coordenado pelo CITPAR!SETI. No valor de R$

204.247,26, corn previsão de acréscimo de R$ 300.000,00 para 2000; 10)

PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS CIENTIFICOS, coordenado pela SETI, no

valor de R$ 43.337,80; 11) PROJETO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no

valor de R$ 86.868,00, corn previsão de acréscirno do R$ 1 .000.000,00 para este

ano; 12) FORUM DE C&T, coordenado pela SETI, no valor de R$ 45.586,36; 13)

ESTUDODE VIABILIDADE DE IMPLANTAAO DA UNIDADE GESTORA DA

FUNDAçAO ARAUCARIA, no valor de R$ 45.586,36; 14) PROGRAMA DE

AUXILIO DIVERSOS, coordenado pela SETI, no valor de R$ 20.000,00 ; 15) _—J
PROJETO FORUM DE GESTAO UNPIERSITARIA, coordenado pela SETI, sem LI
valor financeiro para o Fundo Paraná; 16) FORUM DE PRO-REITORES DE POS

GRADUAcAO E PESQUISA, sern valor financeiro; 17) CENTRO DE DESIGN DO

PARANA, no valor de R$ 17.555,00, coordenado pelo Tecpar, corn previsão de

acréscimo de R$ 240.000,00 para este ano; 18) INSTITUTO DE BIOLOGIA

MOLECULAR, no valor de R$ 72.264,00, corn previsão de acréscirno de R$

1.600.000,00 para esté ano; 19) PROJETO PARANA IMUNOBIOLOGICO,
coordenado pelo TECPAR, no valor de R$ 3.600,00 corn acréscirno previsto de R$

2.000.000;00 para este ano; 21) REDE PARANAENSE DE INCUBADORA

TECNOLOGICAS, coordenado pela TECPAR/INTEC, no valor de R$ 25.952,87,

corn previsão de acréscimo de R$ 50.000,00 para este ano. 22) REDE INTRANET

PARANA, coordenado pela Secretaria Especial de Assuntos tr egicos, no
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valor de R$ 6.910.966,83. ApOs análise dos Conselheiros, foi aprovado o relatório
fIsico-financeiro da Paraná Tecnologia, sern restrição. Prosseguiu-se corn a pauta
do dia, esclarecendo que em função das imperfeicoes jurIdicas apresentadas na
regularnentaçao da Lei no. 12.020/98, relativamente a constituicao da Fundaçao
Araucária, conforme pareceres da Procuradoria Geral do Estado e do Ministério
Püblico, iniciou-se estudos jurIdico que viabilizou a criacao de uma entidade corn
capacidade de atuar a semelhança daquela prevista da Lei no. 12.020/98, para
em parceria corn a comunidade cientIfica e tecnologica e corn o Poder Püblico
Estadual, implementar os objetivos de desenvolvimento cientIfico e tecnologico no
Estado, sem, no entanto, elevar os custos administrativos do Estado, haja vista a
necessidade de o Estado rnanter o equilIbrio orçamentario irnplicito nas leis
vigentes. Assim, a comunidade cientIfica demandante dos benefIcios da Lei no.
12.020/98, no que ser refere a capacitação em ciència e tecnologia, em conjunto
corn o Servico Social AutOnomo Paraná Tecnologia, corn o Conseiho Paranaense
de PrO-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduaçao e corn a Associacao Paranaense
de lnstituiçaes de Ensino Superior Püblico - APIESP, apás aprovaçao expressa
sob no. 045/99 do Ministério Püblico do Estado do Paraná, por rneio da Promotoria
das Fundaçoes Privadas, instituiu a Fundaçao Araucária, entidade privada, sern
fins lucrativos, fiscalizada diretamente pelo Ministério Püblico do Paraná e pelo
Tribunal de Contas do Estado, que busca captar recursos e aplicar no fornentar a
pesquisa cientIfica e na capacitaçao tecnolOgica do Paraná, cuja proposta de
Trabaiho para o ano de 2000 apresenta para aprovação do COT-PR, após
detaiharnento a ser efetuado pelo representante da entidade, senhor Gonçalo
Signorelli de Farias. Dando prosseguirnento ao assunto, o diretor presente da
Fundaçao Araucária relatou a proposta de trabalho a ser executada se aprovada
corn os recursos do Fundo Paraná. Delineou o novo modelo de atuação
operacional da Fundaçao que tern a rnesma finalidade e diretriz da n Lei
12.020/98, salientando que a Lel é fonte financeira, dentre outras fontes encetadas
a Fundaçao. Inforrnou que a Fundaçao tern corno sede adrninistrativa a Av.
Cornendador Franco, 1481, no Jardirn Botânico, em espaco cedido gratuitamente
pela Federacao das lndüstrias do Paraná (CIETEP). Detalhou a Proposta de
Trabalho para financiarnento dos seguintes prograrnas eprojetos: I) PROGRAMA
DE APOIO A PESQUISA E DE CAPACITAcAO EM CIENCIA E TECNOLOGIA;
II) PROGRAMADE DISSEMINAçA0 CIENTIFICA; Ill) PROGRAMA SUL DE
POS-GRADUAçAO, IV - GESTAO DA FuNDAçA0. lnformou que os programas
institucionais de pesquisa se inserem nas áreas.estrategicas de desenvolvimento
cientIfico e tecnologico do Estado definidas pelo COT-PR, e que sornam R$
5.000.000,00 para o prirneiro ano de funcionamento, incluindo os recursos para
implantaçao de sua infra-estrutura. Colocada em votaçao a proposta, após
pronunciarnento do Secretário Miguel Salornão que fez algurnas consideracoes
gerais sobre a situaçao financeira do Estado, dizendo que recomenda a
Fundaçao Araucária, muita criatividade na busca de novos recursos, pois Os
dernandantes dos recursos para pesquisa irão buscar cada vez mais apoio da
Entidade para consolidar a pesquisa no Paraná. Recomendou que se institua urn
“Cornitê Adrninistrador”, para encontrar oportunidade de negócios que visern
afocar rnais recursos da Fundaçáo. Após análise do PIano de Trabaiho da
Fundaçao Araucária, a proposta foi aprovada, sem restrição. Corn a palavra 0
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presidente do CCT-PR, Governador Jaime Lerner, informou aos conseiheiros, daproposta que levou ao Presidente da Repüblica sobre a inspecao veicular queainda nao foi regularnentada - pois necessita-se de concessáo do GovernoFederal, mas que ele está otimista corn a possibUidade dessa regularnentaçaopara que o Estado possa alocar novos recursos para a promocão da cléncia, datecnologia e da capacitação cientIfica no Paraná. Esgotada a Ordem do Dia, oPresidente do CCT-PR, colocou a palavra livre e náo havendo nenhuma outramanifestaçao, foi declarada atendida por completo a Ordern do Dia, deciarandoencerrada a reunião. A presente ata é cOpia fiel da ata contida no livro n2. 01 doRegistro de Atas CsCCT-PA9NA, registrada por Arlete Dias de Moraes,Secretária Ad.

Curitiba, 03 de agosto
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CarlosRoberto Santos


