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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA 

 
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – CAPDA, realizada em 12 de dezembro de 

2011, às 10:00 horas, no Auditório da SUFRAMA, Manaus, AM. 

 

 

 
Membros presentes à reunião:  

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA) 
Marcos Vinicius Souza (MDIC) 
Elilde Mota de Menezes – SUFRAMA 
Valéria Silveira Bentes 
 
Odenildo Teixeira Sena – Governo do Estado do Amazonas 
Ana Paula Silva – BNDES 
Carlos Alberto Pittaluga Niederauer – CNPq 
Oduval Lobato Neto (Banco da Amazônia S.A.) 
Cristina Valente – FINEP 
Júlio César Imenes Medeiros – FINEP 
Manoel Soares – Comunidade Científica 
Adalberto Afonso Barbosa (MCTI) 
Edleno Moura (Comunidade Científica) 
 
Convidados 

Fernando Frota – Procurador da SUFRAMA 
Fábio Alexandre Barreto da Silva – MCT 
Dalton Chaves Vilela Junior – SECT/AM 
 
Coordenação Geral do Conselho de Administração da SUFRAMA – CGCAS: 
Luciano Jorge Muelas – SUFRAMA 
Claudio Pereira Machado – Analista 
Aldevandra Andrade - Analista  
 
Coordenação Geral de Gestão Tecnológica – CGTEC: 

Alexandre José Antunes Neto 
Kátia Lorena dos santos Esteves 
William Kashimura 
Rômulo Rodrihues  
Valclides Kid Fernandes dos Santos 
Kelry Laborda da Silva 
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Nelson Akio Fujimoto (Coordenador do CAPDA): iniciou a reunião 

cumprimentando os membros presente e solicitou que todos os membros fizessem 
uma pequena apresentação, o que foi feito. Finalizado as apresentações passou de 
imediato para a pauta do dia, tendo como primeiro item a discussão e votação da Ata 
da última reunião. 

I. EXPEDIENTE 

 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada 

em 07 de dezembro de 2010, na cidade de Manaus/AM. 

- Aprovado por unanimidade, com as ressalvas da representante da FINEP, a 
senhora Cristina Valente. 

 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): após a aprovação da Ata da reunião 

anterior continuou a reunião passando para o próximo item da pauta, ORDEM DO 

DIA.    

II - ORDEM DO DIA 

Coordenador continuou passando a palavra para a representante da FINEP para 

expor a situação das ações aprovadas, referente ao item 2 da ORDEM DO DIA:  

“Apresentação pelas Agências FINEP e CNPq da situação das ações aprovadas em 

exercícios anteriores”. 

- Apresentação das informações - Cristina Valente (FINEP): mostrou as ações 

aprovadas ainda em 2008, informando que todas estariam contratadas, com três 

encomendas com recursos das ações transversais, para o edital foi o recurso das 

ações verticais, BIONORTE, com as liberações dos recursos na normalidade e as 

instituições estariam realizando suas ações normalmente, citando os programas. 

Passou para o ano de 2009, explicou que houve apenas um projeto, que 

corresponderia à continuidade das ações de um projeto maior, extração de óleo de 

Dendê. Explicou que esta ação estaria com problemas com relação às condicionantes 

para realização de um projeto básico, prova efetiva do terreno onde será desenvolvido 

o projeto, as obras previstas e a licença ambiental pela executora que é a EMBRAPA. 

Colocou que as ações aprovadas pelo Comitê em 2010, no segundo semestre do 

ano, com a demora em encaminhar os Termos Referências e dos Projetos, explicou 

que estes foram tratados na FINEP a partir de 2011 em diferentes graus de relação e 

execução. Lembrou que na LDO de 2011 houve uma vedação a contratação de 

projetos de Fundações que estivessem com duas ou mais prestações de contas em 

aberto, em qualquer órgão Federal, e que teriam alcançado dois projetos destes, 

Centro Vocacional do Alto Solimões e o da Fibra de Curauá em conjunto com o CBA. 

Ressaltou que a FINEP conseguiu alterar este item na LDO e que não existirá mais 

em 2012. Continuou explicando as demais ações, informando que a ação, de Eventos 

Extremos na Bacia Amazônica da Fundação Muraqui, devido às discrepâncias entre o 

que foi estimado no Termo de Referência e o que foi apresentado em Projeto, foi 

arquivada e que a FINEP sugeriu que esta ação fosse desenvolvida junto ao MCT 

dentro de uma ação maior de projetos para “Monitoramento dos Efeitos da Mudança 

Climática”. Continuou, explicando a situação de mais dois projetos, o da 

reestruturação da FUCAPI para prestar serviços de metrologia e certificação, 

informando que houve problemas de discrepâncias entre o Termo de Referência e o 
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Projeto, mas que foram resolvidas, inclusive com recomendações de pareceristas 

externos e poderia ser aprovado e contratado ainda 2011. Com relação ao último 

projeto, CVT, de lapidação, estaria com problema de licença ambiental, a dispensa, 

que demorou a ser concedida, mas que após a dispensa este também será aprovado 

e contratado. Completou a apresentação com informações sobre o Pro-Ti que teria 

sido desembolsado quase que completamente e que no inicio de 2012, com 

aprovação do orçamento, será todo desembolsado.   

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): questionou sobre o montante de recursos 

do Pro-Ti, o que foi respondido pela representante da FINEP, no montante de R$ 8. 

860 mil reais e que já teriam sido liberados para uma ação na FAPEAM. 

Marcos Vinícius Souza (MDIC): solicitou maiores informações sobre o programa 

Pro-Ti. 

Edleno Moura (Comunidade Científica): respondeu que o programa estaria 

direcionado apenas para a tecnologia de informação e que seriam lançados quatro 

editais, sendo que um dos editais seria para incentivar os alunos e professores do 

ensino médio na área de Ti, com bolsas (Projetos de Tutorias). Continuou, informando 

que ainda teriam editais, para 12 bolsas de doutorados, outro edital para atrair 

profissionais recentemente doutorados, com bolsas maiores que as ofertados 

atualmente, inclusive para profissionais de outros países e o último edital seria para 

atrair pesquisadores renomados e seriam bolsas de curta duração com objetivo de 

atrair linhas de cooperação após os seis meses. 

Odenildo T. Sena (Governo do Amazonas): reforçou as colocações do 

representante da Comunidade Científica, explicando alem da atração de profissionais 

recém-doutorados e o financiamento dos dozes bolsas, o Pro-Ti estaria criando uma 

cadeia de formação importante desde o ensino médio. Ressaltou a implantação de 

outro programa do Governo do Estado, SECT/FAPEAM, que seria o Pro-Engenharia, 

com lançamento de editais, seleção de 40 alunos do ensino médio, com coordenação 

de um pesquisador, acompanhando-os até o momento de ingresso na universidade e 

a pós-graduação. 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): continuou reforçando a importância do 

Pro-Ti, com manifestações dos representantes do MCT, senhor Adalberto Barbosa, 

do representante da SUFRAMA, senhor Elilde M. de Menezes, lembrou que até o 

momento, com as glosas, até agosto de 2011, já estariam disponibilizados 4 milhões 

para o Pro-Ti e a situação das atividades CBA e suas Fundações. Finalizou as 

discussões sobre o assunto sintetizando as informações sobre o programa.  

Edleno Moura (Comunidade Científica): sugeriu que seja passada para os 

membros do Comitê a Portaria da SUFRAMA que regulamenta o programa. 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): colocou que devido a peculiaridade do 

programa, Pro-Ti, que sua sugestão seria para que durante as reuniões do Comitê 

fosse realizado um informe sobre o mesmo, sobre a receita acumulado. 

Odenildo T. Sena (Governo do Amazonas): questionou a FINEP, sobre o problema 

das prestações de contas em aberto que seriam penalizadas em função da FINEP 

não ter, em tempo hábil, analisadas estas contas. 
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Cristina Valente (FINEP): respondeu que não seria uma situação exclusiva da 

FINEP, exemplificando a questão da LDO, que pegaria todos os projetos em qualquer 

órgão federal nesta situação. 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): ponderou que estes problemas na FINEP, 

graves, estariam sendo resolvidos junto a FINEP com um redimensionamento da 

capacidade de processamento do órgão. Passou de imediato para os segundo tópico 

da ORDEM DO DIA, apresentação do Orçamento 2011 para o FNDCT, realizado pela 

representação realizada pelo senhor Carlos A. Pittaluga Niederauer. 

- Apresentação das informações - Cristina Valente (FINEP) conforme item em 

anexo. 

- Apresentação das Aplicações dos Recursos para 2011/2012 em anexo. 

 

Odenildo T. Sena (Governo do Amazonas): informou que a BIONORTE teria 

aprovado seu programa de doutorado junto a CAPES. 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): colocou que para o ano de 2011 seriam 

um total de 1,88 milhões. Passou de imediato a palavra para o representante do 

MCTI, senhor Fábio Barreto. Lembrou sobre a importância do movimento sobre o 

Fundo do Petróleo, que os Estados teriam que criar um Fundo Social o que 

ocasionaria uma perda de recursos disponibilizados para pesquisa e 

desenvolvimento, ainda em discussão no Congresso.  

- Apresentação das informações sobre Plano de Investimentos aprovado pelo 

Conselho Diretor do FNDCT (MCTI) – Fábio Barreto (MCTI) conforme item em 

anexo: iniciou explicando a formação do FNDCT, que os recursos para o ano de 2011 

foram muito contingenciados, impactando a disponibilidade destes recursos, sobrando 

para investimentos apenas R$ 173 milhões. Na apresentação dos recursos do CT-

Amazônia, se comprometeu para a próxima reunião separar o montante referente ao 

Pro-Ti. Informou que para investimentos para 2011 R$ 3,23 milhões, em novas ações 

reforçou que para utilizar estes recursos haveria alguns impedimentos aos 

instrumentos utilizados, como encomendas e editais, pois não haveria tempo hábil. 

Colocou que foi sugerido para todos os Comitês a utilização destes recursos em 

ações já em andamento. Ponderou que o trabalho do Comitê seria alocar estes 

recursos nas ações propostas no item 4 da Pauta, lembrando que os recursos para 

2012 ainda não se saberia o que vai acontecer. 

Nelson A. Fujimoto (Coord. do CAPDA): colocou que o Comitê teria que deliberar 

sobre a aplicação de R$ 3,23 milhões para 2011, em um conjunto de projetos em 

andamento que a FINEP já relatou, projetos do CNPq, passando de imediato para o 

item 4 da ORDEM DO DIA, a Discussão das propostas para 2011.  

Propostas: 

 Apoiar ações transversais aprovadas pelo Comitê de Coordenação dos Fundos 
Setoriais em consonância ao Plano de Investimentos aprovado pelo Conselho 
Diretor do FNDCT e que tenham aderência ao Fundo Setorial em questão; 

 Destinar recursos para viabilizar a contratação de propostas qualificadas, mas 
não apoiadas pela falta de recursos previstos em chamadas públicas /editais já 
julgados, observada a aderência às finalidades dos respectivos fundos 
setoriais; 
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 Apoiar a contratação de propostas qualificadas no âmbito do Edital Universal 
2011 – CNPq, observada a aderência às finalidades dos respectivos fundos 
setoriais; 

 Antecipar pagamentos a serem efetuados em 2012 (de TRs aprovados), 
liberando mais recursos para o próximo ano; 

 Prorrogar projetos com encerramento previsto em 2011.  

 

Conforme sintetizado pelo representante do MCTI, senhor Fabio Barreto, o Comitê, 

das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia – CAPDA, decidiu 

postergar a contratação de dois projetos aprovados em 2010 para 2012. As ações 

ainda estão em processo de contratação na agência FINEP. As instituições 

executoras estão com prestação de contas em aberto, o que impede o repasse de 

recursos conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2011. As parcelas 

previstas desses projetos para o ano de 2010 no valor de R$ 1.930.000,00 (um 

milhão novecentos e trinta mil reais) serão adicionadas ao montante disponível 

para novas aplicações, totalizando um valor de R$ 5.160.000,00 (Cinco milhões e 

cento e sessenta mil reais) que serão aplicados da seguinte forma: 

 Suplementar o Edital Universal do CNPq de 2011 no valor de R$ 3.960.000,00 

(Três milhões novecentos e sessenta mil reais), os projetos contemplados 

serão escolhidos de uma lista inicial de 129, pré-aprovados e já recomendados 

pelos Comitês de Julgamento. Estes projetos são todos da Região da 

Amazônia Ocidental.   

 Apoiar o projeto “Programa Estratégico de Inclusão á Formação em 

Engenharias – PRÓ-ENGENHARIAS”  a ser executado pela Fundação de 

Amparo á Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM , no valor total de R$ 

1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais). A representante da Finep, 

Cristina Valente, irá verificar a viabilidade operacional até o dia 28 de outubro 

de 2011. Caso não seja possível contratar esse ano, dever-se-á utilizar 

integralmente os recursos para o pagamento de projetos aprovados no âmbito 

do Edital Universal 2011 do CNPq. 

Os projetos postergados aprovados em 2010 e que serão contratados em 2012 são 

os seguintes: “Centro Vocacional Tecnológico do Alto Solimões CVTAS” e o “Projeto 

Curauá - Desenvolvimento de sistemas de produção do Curauá (Ananas erectifolius) 

para pequeno e médio produtor na Amazônia, e ampliação de sua aplicação e usos 

em segmentos industriais”. O Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

na Amazônia formou uma comissão para conduzir o processo de construção de um 

novo Documento de Diretrizes em conjunto com o CGEE. Esta comissão terá um 

prazo de 15 dias para elaborar uma minuta para subsidiar o Comitê Gestor.  A 

Comissão será formada pelos seguintes representantes  

 Marcos Vinícius – MDIC 

 Fábio Barreto – MCTI 

 Edleno Moura – Comunidade Científica 

 Julio Cézar Imenes – Finep 

 Elilde Menezes  - Suframa 

 Manoel Soares – PIM 
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 Dalton Chaves Vilela – Governo do Estado do Amazonas 

A próxima reunião do CAPDA será realizada entre os dias 05 a 09 de dezembro de 

2011 em Manaus –AM. Caso seja realizado o Seminário Integrado dos Fundos 

Setoriais, o local da reunião será em Brasília-DF. 

 

III - ASSUNTOS DE ORDEM GERAL 

 

O senhor Nelson A. Fujimoto, Coordenador do CAPDA, agradeceu a participação de 
todos e deu por encerrada a reunião.  

 
Manaus, Am, 09 de dezembro de 2011. 
 
 
 Elilde Mota de Menezes 
Secretário Executivo – CAPDA 

 

Nelson A. Fujimoto 

Coordenador do CAPDA 


