
CCT — PARANA
IV REUNIAO OIRDINARIA

ATA DO CONSELNO PARANAENSE DE GlENdA E TECNOLOCIA

DATA, HORA E LOCAL DA REAUZAçA0: 10 do abril do 2001, as OShOD, nas

dependOncias do Instituto do Teonologia do Paraná - TECPAR, situada na Av. Munhoz

Maedor, Cidade Industrial 3775, Cidade Industrial, Curitiba-PR. QUORUM: 70% dos

Membros do Conselho. COMPOSIçAO DA MESA: RAMIRO WAHRHAFTIG, Seoretario do

Estado cia Ciència, Teenologia e Ensino Superior — SEll, substiluto legal do presidente do

CCT-PR; representante do corpo docente das InstituiQOes de Ensino Superior; prolossor

MARC(O JOSÉ DE ALMEIDA; representantes da cornunidade tecnológica paranaense:

MAURO KATSUSHI NAGASHIMA e EDUARDO ALVIM LEffE; representante empresarial,

pertencente ao setor agricola: GUNTOLF VAN K4ICK; representantes cia Comunidade

Trabathadora, sindcalisla senhor LUIZ ARY GIN e 0 sindicalista senhor ANTONIO

ZARANTONELLO. ORDEM DO DIA: MATERIA DELIBERATIVA a) exarne, discussão e

aprovação do RELATORIO FISICO-FINANCEIRO DO SERVIçO SOCIAL AUTONOMO

PARANA TECNOLOGIA!2000 a PLANO DE APLICAçA0 DO FUNDO PARN/V2001; b)

exame, dscussäo e votaçao do ralatório do exocucao financeira da FUNDAçAO

ARAUCARIN2000. corn recursos do Fundo Paraná; c) PROPOSTA ORçAMENTARIA E

PLANO DE ATIVIDADES DA FuNDAçA0 ARAUCARIN200I; MATERIA PARA

CONHECIMENTO - a) alteraçao na composiçao do COOT-PR; b);proposta de alteraçáo da

/
I:



2 3

Le n0 12020198. no Quo lange a Fundaçáo A,aucária: c) Apresenlaçao do INVESTEOPH

- Fur.co Ce Cai:aI do Asco; Assuntos Gerais DELIBERAOES: Aberta a sessäo pelo

senhor Ramro Wahrha’1i. na quelida’Je Is substir.o lecal do Pres;aente Co OCT-PR,

C-ovecnado, Jaine Loner. thndo as boas-vindas aDs Conseiheiros e cwwidadDs

presentes, lembrando da origem do representaQão do cada Membro no Conselheiro 0

justilicando a ausencia momentanea do titular do OCT-PR, senhor governador JAIME

LEANER, haja vista quo o presidente acompanha, naquele momento, 0 MinLstro da

Educação senhor PAULO RENATO DE SOUZA. que Se encontra no Parana pam

ançamer,to do Program.a Familia na Eseoa. Iritorma que ale C fina] da reuniao C sennor

govenador estará ,esete, —cuindo nessa ager.Ca a inaugL2ci Co Instituto do

8oecnIog.a Molecular Co ?araná - IBMP, Justf cot, ama, que U represerlante da

comundade empresarial senhor FRANCISCO CUNHA PEREIRA e do representante da

comunidade cienfifica e tecnolágica do Estado, reLtor CARLOS ROBERTO ANTUNE S DOS

SANTOS e do representante do Poder Exocutivo, Secretário de Estacia do Planejamento a

CorCeiaçãc Geral. senhor MIGUEL SALOMO. Comentou sobre a renovaçao do

Coriselho. corn a ingresso do sefihor MAURO KATSUSHI NAGASHIMA. en susstibjição

Conseireiro IRAJA SUCH RIBAS qje assuriiu elevada funçao flu Embraet Passcu-se a

O,cem do Die, e,laizando quo 0 Paran va so posirisnar rapidarnonle no contexto

nacional no carnpo do desenvolvLmento cientifico e IecnolOgico, em função das politicas

adotadas e dos recursos atualmente alocados pelo Governo do Estado nesse setor. Antes

do iniciar Os trabalhos da pauta, 0 presidente pods aDS Gonselheiros quo tenhan, uma

nuao prO-elva, no semido do aaresenlarem propostaa oue possnn’ ser mpJsnladas s/ow
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corrLgidas no árnbito do Fundo Paraná e solicilou so Diretor do Administraçao e Finances,

senhor GERSON KOCH. co Paranã Tecno’oça. qe fzesse reato Co heii 1) da pauta:

RELATORIO DE A11V1DADES — EXERCICIO 2000 0 PLANO DE APUCACAO DO

FUNDO PARANA PARA 0 AND 2001. 0 Senhor Gerson nciou a matéria re.atando as

Programas. Projetos e AçOes desenvolvidos en, 2000, conforms Contrato do Gestão,

celebrado Corn 0 Governo do Estado em 14 do abril de 2000 e quo tiverarn a dotagao

orçamonlária do Fundo Paruná no valor do R$67.500.000.00 (sessenta e sete rnilhOes e

nuinhenlos mil reals). Desles recursos iorarn destinados R$17.l00.000,00 (dezessete

miMes e cew mil reais) pare procrarnas. orojetos e acOes as desenvovp’nemo centico.

cenforTne det5lham,entO apresentado e aprovado na uhirra rejnpáo ceste COT, realizaaa

cm 03 de agosto Ce 2.000. Saiientou quo durano -i ao do 2000, 0 ParanE Teenologia

anahsou em torno de 60 solicitaçOes de apoio financeiro, comprometendo-se corn 52

programas, projetos e açOes, todos do acordo com 05 OLX0S priUritarios de

desenvulvimento cientifico e tecnolágico definidos polo CUT-PR. As principais açoes

1inaniadas corn recursos do Fundo Parariã no anD de 2.000 foram: Recursos

transferidos ao TECPAR - ate 20% do Fundo Paraná - Lei 12.020! Artigo 5°. Inciso II:

Recursos reoassadcs RS 3018.381.08; Recurses en translerercia: RS 561.618:92:

Tolal dos recursos previstos para 2000: R$ 3.60000000. Reoursos lransfthdos a

Fundação Araucária - ate 30% do Fundo Paraná - Le 12020, Artlgo 5°, Inciso I:

Recursos repassados em 2000: R$ 1292.857,14, Recursos em translerencia: As

3.707.142,86; Total dos recursos previstos para 2.000: RS 5.000000,00. flecursos

dastinados a Projetos EstiatAgicos — au 50% do Fundc P!rana — Lel 12.020 Artigo
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5°, Ii;clso III: Recursos repassados em 2000: R$ 6.574.984.44; Recursos em transterência:

RS 1.925.015.56: Total dos recursos preistos para 2.000: Ps 8.500.00000. Solicitado

escLarecimoruos, polo Conseiheiro Marco Arreoa, soars 0 quo signCcaria reotrsos em

transferéricia, pois notou-se flue a Fundaçao Acaucãria, par exemplo, po$sui urn vaor

baslante elevado nesse item. 0 senhOr Gerson esclareceu que, são recursos em fase do

IransterOncia. incl!iindr Os recursos em restos a pagar pela SEFA e eslao disporiveis na

conta do Fundo Faraná. lntcrmcu que esses roctrsos a forarn transicridos so Fundo

Paraná no p.in’eiro mrnestre de 2.cl. Danlo prosseguirnenlO 30 deia’r,arnentc dos gaSOS

do Fundo Paraná, no exerclcio de 2000, complemontou: flepasses Orcamefltários do

Fundo Paraná pare atividades clentificas e tecnologicas em organlsTnos de pesquisa

e ensino: Insittulo d9 Teenclogia do Paraná: R$ 9.291.729,00; Unive,s.cade Esladual

de Lonorina: RS 15.384.511.00 Universidade Estadual to Mahngá: R$ 4.723.760.00;

UniversLdade Estadual do Ponta Grossa: R$ 3000.000,00; Inslituto Agronônico do

Paraná: R$ 8.000.000,00. TransferêflCla de Ativos — atA 1% do Fundo Parané — Lei

12.020, artigo 3D: TrarsterOrca de ecuDanlen:oS do metecroloça do APAR para a Fur-co

Parar,á ara serem utilizados ao’o SIMEPAP. en rãm,,te junlo ass setores iuiccos cas

entidades envolvLdas; AS 10.000.000,00. Total do Orçamento do Fundo Paraná em

2.000: RS 67.500.000,0b. 0 senhor Gerson Koch, relalou. anda. que houve urn

acrescima de R$ 14.676.24,00 en reacao a orevsäo orçarnellT&a, em, ftincac de

supe,ávit Ce arra•sadaço tributária B) PLANO DE APUCAçAO DO FUNDO PARANA

PAPA 2001, ELABORADO COM BASE NA PREVISAO DE ARREcAOAçA0

EXPLICITADA NA LEI 0RcAMENTARIA DO ESTADO: PARANA TECNOLOGIA PS

/
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35.346.160,00, incluindo apoio aos projetos estratégicos: REDE PARANAENSE DE

?ESQUISA GENOMICA: CLASSE MUNDIAL EM TEONOLOGIA DE NFORMAQAO E

coMuNlcAçAo; PARANA ALJTOTECH. COMSTRI)BISINESS: IECNOPARQUE

GURn1BA: LONDRINA TECNOPOLS E UNIVEASIUADE ELETRONICA DC PARANA.

REPASSES 0RçAMENTARI0S DO FUNDO PARANA PARA ATIVIDADES CIENTIFICAS

E TECNOLOGICAS EM ORQANISMOS DE PESQUISA E ENSINO: Instituto de

Tecnologa do Paraná: R$ 4 50.000,00; Universidade Estadual Ce Landdna: RS

9.500,000,00; Universidade Estacua de Martngâ: PS 6.200.000.00; Urtve,skiade Estadual

do Ponta Grossa: As 4.150,000,00; Instituto AgronOn,ico do Parana: P5 10.500.000,00;

TOTAL DE REPASSES: R$ 34.500.00000. TOTAL DO FUNDO PARANA PARA 2001:

PS 69.848.160,00. C) presiceite Co Conselho, coloou a n’ateria em votacâo, tendo soo

so)ic,taco infwrnactes. polo Gonseiheiro Gunlot Van Kaick, sobre percenuaJ do recursc-s

liberados para a iniciahia privada. 0 presidents ntormou que Os projetos apoiados: Paraná

Autotec, Paraná Classe Mundial. dentre outros, são da inicEativa privada e tern afinidade

GUm 0 oeserNo;vme,to cer,titico no Estado. Oubts apoos forarn canalizacos, via

.‘iversidades. No en!snt, S ..cicJ aD Paraiá Tenolsgia que etelue levanlamento a

respeito cia proporcionaLLdade dos apoios efetuados. Nao havendo nenhurna outra

consideraçao ou objoção, lornm aprovados. sem restrição, 0 relalório linanceiro do Paraná

TecnologL do 2r0 Co 2000 e 0 P1590 do Aplicaçao do Fundo PararS, para 0 SflO do 2001.

Item 2 da patna) RELATORIO DE ATIV1DADES DO EXERCCIO 2000 E PLANO DE

TRABALIIO DA FUNDACAO ARAUCARIA PAPA 2001: Relatado pelo Presidents da

Fundaço. senhor Gonçalo SignoreHi Farias, quo Conlorme aprovado pelo COT-PR, em

—

H
H

H( I



reuniäo do 02.08.2000, a Fundaçao Araucaria rnplementou açôes do fomento a pesquisa

ceqtifica o IecnologIca no Parana, beneuiciando 122 projetos do pesquisa cienhifica no valor

•ie AS e ES apolo a everirns C rublicacOes cien,rfis. no va,or as RS

461.00000. A.óm disso, imojementou 0 Procran’a co Extcnsãn Univers.tana Vilas Rjrais.

em parceria curT-i a Cohapar e Paran Tecno[o9ia, no valur total de R5 30000000

(Irezentos mil reaLs). Apresentou 0 PIano Orçamontario e do Atividades para 2001

detaLhando os seguintes programas: a) PROGRAMAS REGULARES: PROGRAMA DE

AIJXIUOS A PESQUISA BASICA E APUCADA - destinado a l1nanciamen:o do proetos

do pesçusa. nr;.rcos Ge dernarca esoontânea. 0 valor alocado neste prograT.a O AS

4.000000,00, sendo AS 2 milhOes para projetos novos e A$ 2 rnilhOes para Os projetos

qualiticados mas nan apoiados no Edital 01/2000 por felts do rocursos linanceiros;

PROGRAMA DE DISSEMINAçAO CIENTIFICA - desiinado a auxilin financeiro (limilado a

urn teto do R$ 15.000.00) a entades Ce ens.no;pescuisa. scdecades

bentificas/organizacoes congêneres 0 escusacOes pam orga-1zacao a patciacáo do

eventos cientilicos (congressos, workshops, Mc) e para edição do publicacOes cionlificas.

Valor do Programa fl$ 1000.00000; PROGRAMA DE AUXILIO A INSTALAçAO DE

RECEM-DOUTORES - deslinado a aux[lio linanceiro (limitado a Urn total de AS 15.00000)

a pesquisadores egressos ha pouoo empo cc prograrnas Ce pos-graduação no nivel cc

dvutrado, con- o cbjelo do D’oTnver sue integracao;reintegracão an a-ruiente do

pesquisa atravs da aquisiçáo de maleriais/equipamentos especit[cos. Valor do Progrartia

RS 1.000.00000; PROGRAMAS INDIJZIDOS: PROGRAMA DE EDITAIS TEMATICOS -

oslo proarama financiará projetos do Desquisa quo respondari, a lemas especiais, do
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interesse estratOgico para 0 dosonvolvirnento ciontilico paranaense 0 para a soLuçao do

problarnas relevantes apontados pea sociedaoe onde a Ciencia tenha efetiva contribuiçáo.

Seu taco do ataçAo sara atravs co Editais Pnos e Selecäo do F’roj&os, a eren

acadcs durente ese ano. Valor Co Prograrra RS 1..0OO.0D; PROGRAMAS

ESPECIAIS: PROGRAMA SUL DE PESQUISA E Pos-GAADUAçA0, Oslo prograrna dará

continuidado so programa quo vinha sondo executado pela Secretaria do C&T e Ensno

Superior, em cooperacao corn a CAPES en CNPq. Terá dues verleriles: un,a, do auxilios a

pesqusa en oarceria coir a CNPq pam apoio a projetos ja aprovados po esta agéncia no

Edital especilcarnente lanco pare este Im; oulm Ce auxlics a pbs-gradusçäo sfricto

sunsu na modalidade intor-nstitucional, em parceria corn a CAPES (cujos rocursas, da

ordem do As 1 rni[hao estão disponIvois).Valor do Programa AS 1500.00,00. (AS S00 mu

pars o componente Pesquisa RS I mnuLháo pars 0 componenle POs-GraduacM);

PROGRAMA DE COOPERAçA0 CIENTIFICA INTERNACIONAL - oujet[a 0 lorrento a

intercàTb’o berrilico enlre a Eslado co Paraná e as Reoeb.;cas Ca Po’oma e da Ucrãnia.

dados Os antecendentes histórico-cu[turaus e o interesse dernonstrado pelas partes em

missoes recentes no Paraná. Devera oporar ha forms bolsas/auxilios ara pesquisadoros

visitanles en ambes Os sentidos: Valor do Programa R$ 500.00000: ADMINISTRAçAO

INFAESTRIJTIJRA, CUSTEID E INVESTIMENTO, (es:e corresponde a 5% dos recursos da

:esquisa) E RESERVA TECNICA: RS1.286.tO.0O. VALOR TOTAL RS1O.286000,00. 0

Conselheiro Marcio Airneida solicitcu a palavra para propor remanejamento do recursas dos

programas aprosontados, corn o objetivo de alocá-los nos projetos quo toram classilicados

no rréritc ce’tit}co no edital 00112000 e cue r,o Torarn contralados, po, lajia do recursos.
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PopOs quo sea estudada a pcssibUdado do Jeslocar recursos dos Prsgramas:

Dissrtin8cflC Cintjflcs, Re:Am Dot’lor enu Reserva Tecnica Dara atendo. crace ,afle

dos projetos em carteira, na Eundaçäo Araucaria. 0 Secretãrio Ramira, cuncordou corn as

obseivaçbes 0 solicitou a Direçao da Fundaçao AraucárEa quo vabiiize a conlralaçAo

imodiala do tais projetos, ate o final do rnés do rnaio próxlmo, para a parlir de então. lancar

nevo Eciilai. 0 Conselheiro Márcio ce Almoida pete a ualavra para registrar suas

coraalu!acoes eia stuacâo da Frcaçao Asaucàia nosle prirroiro anode existOna, polo

esiorço demonstrado na efeivaçao do seu Piano do Trabaiho e pelos procedimentos

adotados para viabilizar a entidade. No entanto, sugoro quo a Comité Assessor seja meihor

equilibrado na cornposição do seus membros, lendo em vista a atual estrutura dosse

CCTte oue apresenia a maioria carlpusta par membros Ca UFPR e iWTSêIl, poles

coordenadores cue pertence. a naioria a essa universidade. Sugere. ainda. que 0 prOxEmo

ea’a contemple pequenos auxilios a grupos ornergentes C Socretário Harniru peje quo

seja inclukia essa proposta nas atividades da Fundaçho para Oslo ano. 0 Conselheiro

Gunto!I sugere quo a Fundaçao inclua editais induzidos sobre saUde pLblica, em funço da

preocupaçao subre a grave situacâo corislalada no Brasil, sobre a dongue. Justificou quo

Lrta açao dessa natureza vha ao erro’lo cos interesses Co meio jral e Co proprio Poder

PLuco. no que diz respero a oevençaD contra Lna possivel epicei-a do ce’gJe no

Paraná, 0 prosidenle concarda corn a proposla e solicita que a FundaçAa Araucária busque

enlendimento cam a Secretaria do Eslado da SaUde o priorize a lançamento de edital, ate

linal do maio, sobre esse assunlo. Além desse lema, pede para incluir 0 tema Sagurança

PLb’ica. em eclal de iamada a projetos. AoOs esses ccmentärias, loram aaravadcs 0
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Relatário Ce AtiMaces de 2000 e a PIano Orçamentário a de Aicades para Mo de

2001. MATERIAS PARA CONHECIMENTO. 0 Secelãrj Paniro pete ao se,hor Gançalo

Sigriorelli do Farias paa expUcar obre a a) PROPOSTA DE ALTERAçAO DA LEI N’

12.020198. Detalhou-se que, em Iunçao das imperieiQOes jurIdicas apresentadas na

rogulamentaçao da Lei no. 12.020)98, re[alivamenle a constituiçào da Fundaflo Araucária,

apes as ajustes efetuados e aprcvadcs neLa Prcmctc-da das Fjndaes do MinistErio

Publico Estadual, ba., COT urna lacuna na si cijaca e cue. por reccmendação do Tribuna:

cc Cantas do Eslaco foi encaminhado, recenlemenle, anle-projeto Ge iei madijicativa no

quo lange a Fundaçao Araucária, com 0 objetivo do clarilicar as relaçOes entre 0 Fundo

Paraná e a Fundagao. 0 ConseiheIro Gunloll pede quo seja rornetido Estatuto da

Fundaoáo Araucana ra conhecin’enlo de lodos Os conseiheiros. b) FUNDO MIJTUO DE

INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES DEBASE TECNOLÔGICA (INVESTEC

PR), apresentado polo Dircior cc Operacôes do Paraná Tecoogia. senho’ EDUARDO

MARQUES DIAS, que relalou da finalidade e forma de funcionarnento do (NVESTEC-PR

como sondo fruto do estudos do prospecqao bastante acurada, inclusive 0Dm anahse jun10

a instituiçOes internaDionais semelhantos nessa alividade. Salienlou quo o projeto hi

aesenvalvco cc acoco cant a lnstwção 209 Ca GyM. coorce’ado soFa Parana Tecnclogia

oem colaso,acao corn a C&D — Disliiou,cora do Titulos e Valoes Mobiliãrlos Lica. a a CRP

— Companhia Riograndense de ParticipaçOes, que prove a valor do R$24 milhOqs em dais

anos 0 deve luncionar corn as seguintes caracteristicas; a) Investimento em açOes e

debentures, num prazo máximo de 10 anos, em empresas cam ale 100 empregados e

faturarento iiouido aiu& räx;’ro do RS15 ,nilhbes; b) Esttflura societâria contano awn
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divrsas ouotas. entre eles o Faraná Tecnologia, que d.snonibilizará carca Jo FiSi .5

nilh5es Fm sr.T.ora emissc- Co qUDta; C) Sera sempre a’itado per pesquisus e

prospeccöes unto a empresas paranenses, baseando-se, principalniente, no potencial

das iricubadoras tecnoLOgicas do Estado, Em pesquisa A realizada constatou-se que em

urn unLverso de 110 empresas vLsitadas, I B possuem alto potencial para investimento

imediato e 29 apreserilam potencial médio. Os valores rnédios pam coda investimenlo são

em ‘orno de R$ 000.000.00. A m.ao,.a dcs inveirneIos esta no semi tecooloqia da

ln4orrnação e ComunicacAo e as empresas localizani-se. princloalmenie. em Curitoa.

Lnndrjna, Ma—cA Pam Bra,co. Foz Co lguaçu. Gascavel, P9raraiuá e São Malets do

Sul, Os setores potenciais são: software; multimfdia, equiparnentos, ser’vços, engenhara

de maleriais, agroindUstita. telecomunicagOes, bioteenologia e ndüstria moveleira. E de

interesse do Paraná Toenologia lançar 0 Investec-PR ate o final deals exercicio. 0

Conselheiro Guntolt pede quo se estude uma forma de parflcpaçAo las cooperativas

paana€nses nesse inves:imen;o, pos polo atua! nodelo do Iurc.onamento do hveste:-PA.

as cooerauvas - ce uossuen’ cerca de corn mil associados e isLe é bastante

epresentativo no Estadu - em Lrcáo lu 50u pequeno spital. estariam fcra dos beeticios

quo a lnvestec-PR ira proporcionar. 0 Canselheiro Eduardo Alvin solicitcu ntormaçOes

sobre a taxa do relorno do investimento, 0 senhor Eduardo Marques fez uma projegao do

18% so ano, ASSUNTOS GERAIS: a Conselheiro Marcia do Almeida salientou que nao ha

documenlo expresso quo define uma Politica do Cincia 0 Tecnoloia no Paraná,

.ns:rumeno ctaco na Iei do ciaçäo cc Fund Pa’ar.A. 0 Dresidenle consttt U, então. u’n&

con’tssAo, presidida pelo senhor Goncalo Signere” de Farias e tendo o orof. Marco do

—t -

Almeida con- 0 conse’nero ,ara apresentarorn docurnenlo que tradu,.a as diretrizes

celinidas rte ormenle polo presidente Co Censelho, Govemado- Jaine Leme, 0 que Ia

estão sendo implemertadas pelo Fundo F’araná. Ficcu estabelecido que na proxima

reuniào do CCT-PR, rnarcada para o dia 31 de agosto práxrno, as 9 horas, em local a ser

definido, será discutido esse docurnenlo. Esgotada a Ordern do Dia, o presidente colocou a

palavra livre e no h3vendo nenhuma oulra nianifeslaçAo. foi declarada .alendida par

co’rs’eto a OMen cc Dia 0 encerraca a reuniao. A presente ata serä assentaca no livro

n°. 01 Co RegisgQ do Alas Ce CO CCT-PAFIANA. Ariete Dias do Moraes, Secreraria Ad. Hoc.
.<‘_---
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Curitibc’t,O de do 2001 (a.a.)

Rarniro Wahrhaftig

A

Mao JDe do A1u’m’da

MadrA Kalsushi Naqashi’iã
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Gunta,)r Vqrf’aick
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Edua”lo Alvirn Leite


