Ata Fevereiro 2018

RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO
Fundos Patrimoniais e Fundos Privados

A Fernanda Póvoa nos contou sobre o andamento dos projetos de Fundos Patrimoniais, a saber:
PL 4643/2012 (Dep. Bruna Furlan) e PLS 16/2015
(Sen. Ana Amélia). O PLS já tramitou no Senado.
Projeto da Deputada Bruna é menos restritivo,
apenas vincula o recurso à Universidade. Ambos os
projetos valem tanto para as instituições públicas
quanto aquelas que de interesse público. Há tentativa do MEC e do CRUB em andamento de unificar os dois na Câmara. Nesses projetos, qualquer
CNPJ ou CPF pode doar e teria redução fiscal. Há
questões de autonomia universitária para a gestão dos recursos. No entanto, a Fernanda esclarece que não há qualquer ferramenta nos projetos
para evitar o contingenciamento de recursos para
a instituições que tiverem vultuosos fundos patrimoniais. A Fernanda explica que o projeto da Dep.
Bruna é mais direcionado a uso em Ciência, Tecnologia e Inovação. O Projeto da Senadora Ana Amélia vai ser distribuído na CD e o da Dep. Bruna vai
para a Comissão de Educação (terminativo) sob a
relatoria do Sen. José Agripino. Nenhuma das duas
autoras abre mão de seus projetos, mas o da Dep
Bruna está tramitando mais rapidamente. Ambos
os projetos devem sofrer aversão pela Receita Federal, em função da isenção de imposto. Discussão sobre o andamento dos projetos como complementares, como saída para garantir as autorias,
levando em conta que os projetos estão andando
em casas separadas. Fernando Verissimo falou do
projeto da CAPES de fundo privado, que está na Ca-

sa Civil, e lembrou que não há nos projetos de Ana
Amélia e Bruna proteção contra redução no exercício posterior de dotação do tesouro.
A proposta da CAPES envolve a criação de fundo privado com Conselho Curador formado pela
CAPES, CNPq, Associação Brasileira de Agências de
Regulação - ABAR, CNI, CNA, SBPC e ABC. A vantagem é que liberaria as empresas doadoras das obrigações de agências reguladoras. Com compromisso de investimento contínuo de um percentual de
50% por no mínimo 5 anos. A motivação do projeto
é porque as empresas não têm conseguido ob-ter
projetos de inovação em número suficiente para
usar todos os recursos obriga-tórios por lei. Gesil
chamou atenção também sobre o desconto orçamentário no exercício posterior, e a dispensa das
obrigações devidas as agências reguladoras. Além
disso, poucas entidades tiveram acesso ao projeto
da CAPES. Fernando sugeriu que a Coordenação do
ForumCTIE chamasse a CAPES para ser mais atuante em nossas reuniões.

Abertura e boas-vindas
Abriu os trabalhos o representante da RNP, Pilar de Almeida. Eduardo Grizendi, Diretor de Engenharia e Operações da RNP apresentou um Position Paper da RNP, e a Rede como plataforma de
desenvolvimento de Inovação no país. A Rede RNP
não apenas conecta a comunidade acadêmica,
mas oferece serviços e plataforma para inovação.

Nesta data, de manhã, no Palácio do Planalto aconteceu o ato
de as-sinatura do Regulamento do Marco Legal para CT&I. A própria Cynthia, Coorde-ladora-Geral-Adjunta do ForumCTIE representou a nossa entidade. Ela relatou que todas as falas foram positivas, e em especial houve reconhecimento da parti-cipação do
Forum, através do trabalho do Gesil e do Gerson, respectivamente o Coordenador-Geral do ForumCTIE e seu antecessor imediato. Foi lembrada a ne-cessidade da tramitação do PLS 226.
O Carlos Américo Pacheco, diretor da FAPESP, que estava presente aquela cerimonia da manhã, havia lembrado da importância do “day after” e da importância de fazer valer o Marco.
Cristina Assimakopoulos pergunta se há necessidade de atuação do Fórum pelo PLS 226 (Reposição dos Vetos). Cynthia confirma que há possibili-dade para as entidades e o Fórum agirem.
Gerson ressalta que a ação tem que ser coletiva, o que dá mais
força para o trabalho nas comissões. PLS226 vai para CAE e depois CCJ. Na CAE é possível contato com as Senadoras Simone Tebet e a Rose de Freitas. Na CCJ Eduardo Braga e Simone Tebet,
Acir Bon Gas e Lu-cia Vania. Cynthia vai tentar contato com a assessoria da Bon Gas.
Gesil falou do potencial problema do parágrafo 1º do art 45 do
Decre-to, que só foi encontrado depois.

Prognóstico das Comissões do
Congresso para 2018
A Cynthia previsão como seria a divisão das comissões na Câmara dos Deputados: CCJC (PP), CAPADR (PMDB), CTASP (PT),
CMADS, Ciência e Tecnologia não está definido e Educação sem
definição
Elton teria no ato destacado da tentativa de recomposição de recurso, com possível nova liberação em março, possível crédito suplementar de 400milhões. U descontingenciamento recolocaria o
recurso no patamar de exe-cução de 2017. Dá a impressão que Elton pode acabar sendo ministro interino.

Assuntos Gerais
Cynthia noticia que a Prefeitura de SP
está cedendo a área da CEA-GESP para
empreendimento científico com recurso a ser destinado a fundo para pesquisa agropecuária. Não há legislação que
viabilize. Deputados chegaram a perguntar se com a verba do CEAGESP poderiam esquecer a dotação orçamentá-ria da EMBRAPA. Cynthia fala do Decreto 9243/2017, que cria a Sala de Inovação que coordenará as ações de atração
de centros estrangeiros de pesquisa, alternada-mente coordenado por MDIC e
MCTIC. Ainda sobre a cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação
do Marco Legal, a Mariana Mazza contou
que o Ministro Gilberto Kassab, na ceri-mônia, chegou a citar a privatização da
Eletrobrás como fonte de recursos para
o setor (inicialmente como ideia solta),
e posteriormente, na coletiva com os repórteres, falando de política, Kassab falou como se fosse algo acordado com as
entidades. Nesse momento, ele foi corrigido pelo Ildeu Moreira, Presidente da
SBPC, já que as entidades não se pronunciaram acerca disso. G1 já publicou matéria colocando a impressão de que isso
foi posição acordada com as entidades.
Ela chamou a atenção que é necessário
tomar cuidado com as declarações, especi-almente em ano eleitoral.
Gerson falou da sua atual posição no
ForumCTIE, já que não repre-senta mais
formalmente o CNPq, mas prevê que em
breve retornará representan-do uma outra entidade.
Fernando indagou a ANPEI sobre a hospedagem da reunião. Cristina respondeu
que ainda aguarda a formalização do
aceite pela Direção da Associa-ção.
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