
 

 

 

 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO ForumCTIE DE ABRIL DE 2017 
 

Coordenador do Evento: Grupo FarmaBrasil  
Anfitrião: SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
 
 

Às 14:30 horas do dia 19 de Abril de 2017, reuniram-se na Sede 
Nacional do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, em Brasília/DF, sob a coordenação do Grupo FarmaBrasil, os 
seguintes representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE - Fórum de 
Assessorias Parlamentares de Entidades de Ciência Tecnologia, Inovação e 
Educação: 

 
 
Representantes:  
 
Agnaldo Dantas .................................................. SEBRAE 
Alexandre Lopes ................................................ SEBRAE 
Carlos Frausino .................................................. CONFIES 
Cíntia Dias .......................................................... CNEN 
Cynthia Cury ....................................................... EMBRAPA 
Débora Beze ...................................................... FINEP 
Débora Carvalho ................................................ CNI 
Elaine Benite ...................................................... INPE 
Ellen Sampaio .................................................... INPI 
Felipe Cardoso ................................................... EMBRAPA 
Fernando Pinto ................................................... CRUB 
Fernando Veríssimo ........................................... ABC 
Gerson Lourenço ................................................ CNPq 
Henrique Nascimento ......................................... AEB 
João Bin ............................................................. AEB 
Marcello Maia ..................................................... SEBRAE 
Marcelo Arguelles ............................................... CNI 
Mariana Mazza ................................................... SBPC 
Rafael Andrade .................................................. CNPq 
Tatiana Nogueira ................................................ GFB 
Tatiane Oliveira .................................................. NUCLEP 
Zacarias Moura .................................................. ABIPTI/ANPROTEC 

Abertura e boas-vindas 

Abertos os trabalhos pelo Coordenador-Geral do ForumCTIE, deu-se 
a mensagem de boas-vindas, proferida por Tatiana Nogueira, Representante do 
Grupo FarmaBrasil, coordenador da reunião. Em seguida foram dirigidas algumas 



 

 

 

 

palavras a todos os presentes por Agnaldo Dantas, representante do SEBRAE, 
anfitrião do evento.  

Ainda dentro desse bloco chamou-se a atenção para a Memória de 
Reunião de Março de 2017 e quanto ao conteúdo do Relato de Atividades do 
ForumCTIE, ambos distribuídos na pasta dos participantes, com ênfase para os 
aspectos mais importantes, solicitando aos presentes que estes documentos 
fossem considerados lidos e apresentados No primeiro caso, foi fixado um prazo 
de cinco dias úteis para eventuais contribuições, antes da divulgação da versão 
final, que seria tida como automaticamente aprovada, na forma das regras fixadas 
em regulamentação interna..   

Com as apresentações de praxe dos presentes na reunião, deu-se 
sequência à programação, com destaque para os registros que seguem. 

Comunicação e relacionamento eletrônico das entidades-membro  

Para condução do assunto foi dada a palavra a Fernando Veríssimo, o 
qual destacou que o Comitê do ForumCTIE vem fazendo grande esforço de levar 
ao grupo dados e notícias sobre os temas de interesse, o que por vezes tem 
gerando grande volume de informação, nem sempre assimilada com a facilidade e 
e rapidez desejáveis.  

Diante da questão, foi avaliado pelo Comitê Executivo que duas 
ferramentas poderiam contribuir para melhorar a comunicação, no âmbito do 
grupo: de um lado, a ampliação do uso rotineiro do sitio eletrônico, já existente, do 
ForumCTIE mas com experiência em progresso bastante avançado, para 
informações de caráter ilustrativo e permanente, franqueadas ao público em geral, 
propiciadoras de informações básicas e melhor conhecimento do ForumCTIE; e, 
do outro, a utilização intensiva do Slack, ferramenta eletrônica que começa a 
ganhar muito espaço, no suporte á operação de grupos virtuais de razoável porte 
e complexidade. 

Esta última opção foi debatida, preliminarmente, em reuniões 
anteriores, quando se combinou a sua implantação um projeto piloto-piloto, que 
em função da aceitação e convencimento do grupo, poderia se tornar eventual 
substituto do grupo no WhatsApp, hoje em franca operação, cuja manuseio 
frequente  permitiu reduzir bastante as demandas sobre o e-mail, na comunicação 
e troca de informações, otimizando esse processo, entre os representantes de 
entidades -membro.  

Como este instrumento possui filtros capazes de classificar a 
postagem e acesso de material em canais específicos, voltados para temas 
definidos, tende a imprimir maior fluidez e objetividade ao processo, servindo à 
circulação e divulgação de conteúdos de caráter mais restrito.. 

Em seguida, o representante do SEBRAE, Agnaldo Dantas, fez 
apresentação sobre a ferramenta, bem como prestou esclarecimentos sobre seu 



 

 

 

 

uso. Destacou-se que a grande vantagem do aplicativo refere-se à possibilidade 
de inscrição em canais, de forma que o usuário pode selecionar as recepção de  
informações apenas acerca de seus temas de seu interesse, não contaminados 
pelo costumeiro excesso no volume de dados recebidos. 

Diante das perguntas e interesse manifestado, decidiu-se prosseguir 
na implementação dessa solução, Para tanto, os representantes do ForumCTIE 
que ainda não baixaram o aplicativo em seus celulares e desktop, em breve 
receberão convite para participação no time do Slack do ForumCTIE. 
Adicionalmente, será preparado texto com informações, esclarecimentos e 
motivação para migração do grupo para usufruir desta possibilidade. 

Para oferecer motivação e eficácia à mudança, sugeriu-se que o 
Comitê Executivo estabeleça data para cessar a utilização do WhatsApp, 
migrando todo o trabalho para o Slack, o que recaiu  em 30/04/2017. 

Contexto de restrições fiscais e orçamentárias 

Conduzindo o debate, Fernando Veríssimo destacou a complexidade 
do cenário brasileiro sobre a questão, passando de imediato a palavra à 
representante da SBPC, Mariana Mazza, que fez apresentação de slides sobre o 
Orçamento do MCTIC para o ano de 2017, com resumo das liberações e cortes na 
área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi destacado que 89,24% das verbas 
inicialmente destinadas as Organizações Sociais, Administração e Bolsas foram 
para a “Fonte 900”, que implica em condicionantes de receita para seu uso, sem 
descrição objetiva e transparente  do significado dessa restrição.. No que se refere 
ao Orçamento Geral do MCTIC, foi destacado que o total previsto na LOA 
ultrapassava R$ 15 bilhões, no entanto, descontados montantes relativos a 
pessoal e encargos sociais e reserva de contingência, o total de despesas 
contingenciáveis do MCTI refere-se a pouco mais que R$ 5 bilhões, valor “real” do 
orçamento disponível para movimentação daquela pasta. 

Foi destacada pelos presentes a situação caótica do orçamento, tendo sido 
proposto que o grupo analise a LDO, para avaliar a possibilidade e cabimento de 
emendas, especialmente no que se refere ao anexo II, sobre metas e prioridades, 
ressalvando os valores de Ciência, Tecnologia Inovação  de contingenciamento. 
Por fim, informou-se sobre convite da Frente Parlamentar C,T&I para discussão 
sobre os cortes no orçamento da matéria. 

Diante do pouco tempo disponível e da disposição de entender e discutir as 
informações então colocadas, aventou-se a possibilidade de voltar trata do 
assunto na próxima reunião. 

 



 

 

 

 

Fatos e tendências recentes da Regulamentação do Marco Legal de C,T&I 

Conduzindo o debate, de imediato, a coordenação do evento passou a 
palavra ao representante do FORTEC, Gesil Amarante, para apresentação de 
informações sobre os avanços nas discussões e cotejo de posições, bem como 
perspectivas imediatas de evolução e previsões sobre a regulamentação do novo 
Marco legal de C,T&I. 

Gesil informou sobre proposta inicial elaborada pelo Governo,  
enviada para discussão de entidades não governamentais, que foram,  
organizadas em grupo de trabalho avaliar  e  apresentar contribuições sobre o 
documento. Deste esforço decorreu contraproposta, que apreciada pelo Governo  
ensejou a produção  de novo texto, recentemente devolvido em 23/03,  com 
parcial acolhimento das sugestões do grupo. No dia 11/04, as  entidades 
reexaminaram a matéria nesta forma e repassaram ao Governo suas últimas 
postulações ao governo. O prazo para a publicação do Decreto, segundo foi 
anunciado, deve se verificar nas vizinhanças de 06/05/2017. 

O texto já foi fechado e seguiu para a Casa Civil, o que deve dar 
margem para reunião entre ministros para alinhamento final. Estima-se que na 
próxima reunião do CDES o Presidente Michel Temer apresente informações 
sobre a questão. 

Gesil destacou a importância de atenção ao PL 226/2016, que aborda 
os pontos vetados no Marco Legal de CT&I e que vem merecendo 
acompanhamento coletivo, de algum tempo . Chamou-se atenção ainda para 
cartilha publicada pela ANDES com visão negativa sobre o novo marco legal. É 
preciso monitorar tal questão, frisando o que é relevante para o ForumCTIE na 
legislação, tendo em vista que ruídos como este podem gerar alarde e prejuízo no 
andamento dessa matéria. Foi ponderada a importância de alinhamento entre as 
instituições relacionadas às universidades em defesa da nova legislação, para 
minimizar estes efeitos, e da publicação da regulamentação com a maior 
brevidade possível. 

Por fim, no que se refere à estratégia sobre o trabalho em PL 
específico acerca dos pontos vetados na legislação, foi destacado que ainda há 
dúvidas sobre a conveniência e perspectivas de sucesso de tal iniciativa, tendo em 
vista as últimas tendências envolvendo a questão, que pode passar por uma 
limitação do escopo sobre a qual esta vinha sendo encaminhada junto ao Relator. 

Ocorrências significativas no processo legislativo 

Foi destacada pelos presentes como movimentação significativa a 
tramitação do PL 5133/2013, que trata de rotulagem de produtos oriundos de 
nanotecnologia, para o que foi feito trabalho conjunto de entidades, resultando na 
apensação do PL 6741/2013, que estabelece a Política Nacional de 
Nanotecnologia, o qual será objeto de avaliação em Comissão Especial.  



 

 

 

 

Também foram enfatizados outros projetos  de lei tidos como 
significativos entre os quais se incluem: 

PLS 16/2015, que trata da criação e o funcionamento de fundos 
patrimoniais, vinculados ao financiamento de instituições públicas de ensino 
superior, para receber e administrar doações de pessoas físicas e jurídicas; 

PLS 758/2015, que autoriza a dedução de doações destinadas à 
pesquisa científica básica do Imposto sobre a Renda. 

Levantamento e encaminhamento de proposições prioritárias 

O condutor do debate e representante da CNI, Marcelo Arguelles 
destacou lista de PL propostos para priorização pelo ForumCTIE, com algumas 
sugestões de encaminhamento.  

Dentro dessa proposta, foi sugerido que seja elaborada tabela com 
informações objetivas e simplificadas sobre as propostas, que servirão para o 
monitoramento de sua tramitação e a adoção das providências resultadas cabíveis 
com bases nesses inputs. A partir das discussões, com ampla participação, foi 
definida, para fins de acompanhamento, chegou-se a lista de proposições 
legislativas, que inicialmente comporão a agenda prioritária do ForumCTIE e que, 
em função do respectivo monitoramento, passarão por novos debates, inclusões, 
exclusões e além de apreciação dos respectivos encaminhamentos, de caráter 
coletivo, segmentado  ou individualizado a depender do consenso que vierem 
agregar: 

PLS 226/2016, que trata dos pontos vetados no novo marco legal de 
C,T&I. Foi destacada como ponto altamente prioritário a alteração sobre o art.18 
da Lei. Deverão ser feitas articulações com o Senador Cristóvão Buarque (Relator) 
e acerca da audiência pública, com requerimento já apresentado. 

PL 6461/2016  que altera as Leis nº 8.010/90, 8.934/94, 8.958/1994, 
10.973/04, e 13.019/14, para instituir medidas de desburocratização no segmento 
de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

PL 2644/2015, que trata de alterações sobre a nova legislação de 
Acesso à Biodiversidade. O PL foi objeto de requerimento que solicita sua 
tramitação por mais comissões. 

PLS 547/2011, que dispõe sobre o FNDCT, especificamente sobre o 
financiamento de start ups. Será ponto focal para as tratativas deste PL a FINEP. 

PLS 181/2016, que dispõe sobre a destinação de parcela do Fundo 
Social relacionado ao Pré-Sal para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

PLS 6741/2013, que dispõe sobre nanotecnologia. 



 

 

 

 

PLS 4602/2017, que dispõe sobre a autonomia financeira do INPI. 

PEC 15/2017, que institui o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

PLP 358//2017, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para 
instituir vedação à limitação de empenho do FNDCT. 

Novas rodadas de informação e de esclarecimento terão lugar, a cada 
reunião, para fins de exame da evolução desse rol de matérias, mantido em 
constante observação, sem prejuízo de outras que venham a ser identificadas e 
sem prejuízo de eventuais alterações, que possam melhorar a eficácia desse 
instrumento, com apresenta o intuito de racionalizar esforços de avaliação, 
discussão e acompanhamento de um conjunto mínimo de proposições legislativas.  

Nesse fluxo, haverá a aferição das necessidades de atualização da 
tabela, além das definições da sua condução que forem consideradas cabíveis, de 
acordo com o empenho, de muitos anos, que o ForumCTIE vem atribuindo a esta 
possibilidade de organização, sem implicar em qualquer obrigação ou 
condicionante a qualquer uma de suas entidades-membro, que decidirão caso a 
caso, como se conduzir, ante cada proposição. 

Encerramento 

Nada mais havendo a tratar, a reunião teve seus trabalhos encerrados 
às 17:30 horas, lembrando que a próxima reunião ficaria sob a coordenação do 
FOPROP e que aconteceria nas novas instalações do CRUB, de acordo com o 
Calendário Anual em vigor. 

 

Tatiana Nogueira 
Coordenadora do Evento 
Representante do Grupo 

FarmaBrasil 

 Gerson Lourenço 
Coordenador-Geral do 
Comitê Executivo  do 

ForumCTIE 
 


