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REUNIÃO ORDINÁRIA DO ForumCTIE DE JUNHO DE 2017 

 
Coordenador do Evento e Anfitrião: AEB – Agência Espacial Brasileira 
 
 

Às 14:30 horas do dia 18 de Junho de 2017, reuniram-se na Sede 
AEB – Agência Espacial Brasileira, em Brasília/DF, sob a coordenação da própria 
AEB, os seguintes representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE - Fórum 
de Assessorias Parlamentares de Entidades de Ciência Tecnologia, Inovação e 
Educação: 

 
Representantes:  
 
Alexandre Gromann de Araujo Góes ................. CNEN 
Cynthia Vidal ...................................................... CNPq 
Débora Beze ...................................................... FINEP 
Elaine Benite ...................................................... INPE 
Felipe Cardoso ................................................... EMBRAPA 
Fernando Verissimo ........................................... ABC 
Gerson Lourenço ................................................ CNPq 
Gesil Amarante Segundo ................................... FORTEC 
Henrique Nascimento ......................................... AEB 
Hilton Chi ............................................................ CNEN 
João V. Bin ......................................................... AEB 
Laudir F. Schmitz ............................................... AEB 
Marcello Maia ..................................................... SEBRAE 
Marcelo Arguelles ............................................... CNI 
Mariana Mazza ................................................... SBPC 
Pedro Fonseca ................................................... ABIIS 
Raquel Minas ..................................................... SEBRAE 
Tatiane Oliveira .................................................. NUCLEP 
Vagner Cavenaghi .............................................. ABENGE 
Zacarias Moura .................................................. ABIPTI/ANPROTEC 

 

Abertos os trabalhos pelo Presidente da Agência Espacial Brasileira, 
José Raimundo Braga Coelho, que imediatamente proferiu suas palavras iniciais 
de boas-vindas. Em especial, o Presidente demonstrou preocupação com a atual
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situação do Programa Espacial Brasileiro que vive um dos piores momentos desde 
o seu início, celebrou a presença dos assessores parlamentares nas 
dependências da AEB, e lançou um desafio ao ForumCTIE: a formalização da 
estrutura, o registro oficial e a criação de uma associação de assessores 
parlamentares. 

Em seguida, o Coordenador Geral do ForumCTIE, Gerson Lourenço, 
fez a apresentação dos representantes das entidades que estreavam nossas 
reuniões. Vagner Cavenaghi e Alexandre Groman e Hilton Chi, da CNEN, e 
Raquel Minas, do SEBRAE, fizeram uma breve apresentação sobre suas 
entidades e as respectivas funções exercidas nelas. 

A Coordenação Geral do Comitê Executivo, no uso da palavra, fez 
relatos importantes sobre o cenário político visto em Brasília. Também lamentou a 
paralisação ou grande diminuição das atividades parlamentares em função da 
crise política que tem se agravado cada vez mais, o que cria dificuldades para a 
tramitação de proposições legislativas, mas também cria oportunidades a serem 
monitoradas e aproveitadas para a melhoria das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento científico-tecnológico, de inovação e de educação. 

A pedido, o Representante da EMBRAPA relatou a visita que, 
juntamente com a Coordenação Geral do ForumCTIE, efetuou à Consultoria de 
Orçamento da Câmara. Apesar de considerada tecnicamente defensável a 
proposta de ressalva de contingenciamento mais extensa, até como forma de 
preparar o futuro, foram alertados de que esta solução encontraria muita 
dificuldade de ser aprovada no Congresso e elevado risco de ser vetada pelo 
Poder Executivo. Também foram prevenidos de que uma proposta desta 
magnitude, no atual momento, se aprovada, tenderia a provocar possível efeito 
rebote, configurado pelo eventual enxugamento no orçamento da área de CT&I, 
como reação esperada do MPOG à redução da margem para contingenciar esses 
recursos, em caso de necessidade. 

De qualquer modo, as entidades presentes foram convidadas a 
realizarem uma análise técnica mais apurada da proposta trazida ao grupo pela 
EMBRAPA, depois da visita feita aos Consultores de Orçamento, para ensejar 
novas discussões na próxima reunião do ForumCTIE, de modo a evoluir no seu 
aproveitamento, senão agora, numa melhor oportunidade. 

Depois do intervalo, Elaine Benite e João Valentim Bin, 
respectivamente representantes do INPE e da AEB, fizeram apresentações sobre 
suas entidades. O INPE concluiu que o grande gargalo do seu programa de 
pesquisa espacial é a falta de reposição do pessoal técnico do Instituto que se 
aposentou ou está em processo natural de aposentadoria. Em suma, esse 
conhecimento técnico pode ser perdido e com ele muito do investimento efetuado 
na formação e aperfeiçoamento dos seus detentores, agravado pela dificuldade de 
repassá-lo àqueles que o substituirão, dentro de um processo que não contempla 
esta necessidade de forma planejada. Por sua vez, a AEB concluiu que o principal 
problema pela qual a organização passa é a falta de priorização política e 
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continuidade do programa espacial brasileiro, que também esbarra nos entraves 
da atual lei de licitações e de outras normas, que não se adaptam às 
especificidades do programa espacial. Também ressaltou as incertezas nos 
investimentos governamentais e as dificuldades nas contratações de projetos de 
caráter tecnológico. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião teve seus trabalhos encerrados 
às 18horas, lembrando que a próxima reunião ficaria sob a coordenação da 
FINEP, de acordo com o Calendário Anual em vigor. 

 

Henrique Nascimento 
Analista em C&T 

AEB 

 Fernando Veríssimo 
Representante do Comitê 
Executivo do ForumCTIE  

 
 


