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O Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA) realizou nesta 
segunda-feira (17), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), sua 
41ª Reunião Ordinária, discutindo, entre outros assuntos, a previsão de orçamento para 2013 e a 
situação dos investimentos que deverão se consolidar ainda neste ano. A reunião foi presidida 
pelo secretário de inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), Nelson Fujimoto, e contou com a participação do superintendente adjunto de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional da SUFRAMA e secretário-executivo do CAPDA, 
senhor José Nagib da Silva Lima, além de representantes das classes empresarial, acadêmica e 
científica, agências de fomento e financiamento e órgãos governamentais.  
 

I - EXPEDIENTE 

 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DA ATA (Síntese) da 40ª Reunião Ordinária do Comitê 
das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Ama zônia - CAPDA , realizada 
em 25 de setembro de 2012, no CNPq, Brasília/DF. 

- Aprovada com uma ressalva da FINEP com relação a observação sobre quadro com 
três ações, as três foram destinadas para a FINEP, a Rede de Biodiversidade foi 
encomenda para FINEP e não para o CNPq.  

 
(inaudível) 
 
Nelson Fujimoto (Presidente): ....dia 13, ainda não receberam na Gerência e um deles ainda 
em tramitação aqui. Perguntou qual seria o prazo para que essa “assinatura” ocorra e o que 
aconteceria se não houver continuidade. (Questionando a FINEP, via videoconferência)  
 
Cristina (FINEP):  prazo informado a FAPEAM seria hoje, dia 17/12/2012, informando que a 
Diretoria da FINEP estaria em reunião nesta data e na próxima segunda feira, lembrando que os 
mesmos devem ser analisados juridicamente antes da reunião.  
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  questionou a Secretaria Executiva do CAPDA sobre a situação 
destes projetos. 
 
Secretaria Executiva (CAPDA):  respondeu que um estaria para assinatura e liberação. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que a tramitação seja o mais breve possível, com a 
assinatura do documento e o encaminhamento para FINEP por SEDEX. 
 
Saleh (PIM):  questionou sobre a aprovação, a deliberação pelo Comitê sobre os três projetos 
apresentados. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  lembrou, conforme registrado em Ata, durante a discussão do 
orçamento 2012, estes três projetos foram deliberados, mas se não conseguissem ser 
aprovados tecnicamente o Comitê faria adesão ao Edital Universal do CNPq. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  reforçou a colocação do Coordenador quanto a 
escolha dos projetos, ainda, lembrou da relevância dos três projetos para o Estado. Agradeceu 
inclusive do empenho na apreciação destes projetos em Brasília, DF, com a ajuda dos técnicos 
da FINEP. 
 
(inaudível) 
 
Secretaria Executiva (CAPDA):  ressaltou que todos os documentos passados pelo senhor 
Fábio foi disponibilizado para os demais comitentes. 
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Nelson Fujimoto (Presidente):  colocou que tenha ocorrido um problema de procedimento 
interno no Comitê, lembrando que existe uma proposta para os procedimentos no CAPDA que 
permitirá um controle melhor das ações discutidas durante a reunião e a tramitação dos 
documentos e que a Secretaria Executiva do CAPDA realize uma varredura sobre todos os 
procedimentos deste Comitê. 
 
Roberto Lavor (PIM):  ponderou que o problema maior seria quanto a não realização das 
reuniões agendadas do que problemas de comunicações. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  finalizou, colocando que os projetos estavam encaminhados e 
seriam assinados na semana seguinte e solicitou o empenho de todos nos procedimentos, para 
que não se perca os recursos. 
 
Maurício (FINEP):  lembrou dos problemas ocorridos neste ano com todos os Fundos, não foi 
exclusividade do CAPDA e da importância do planejamento das atividades de um ano para outro 
e das dificuldades de governança do sistema do FNDCT. 
Nelson Fujimoto (Presidente):  passou de imediato para o item 2 da ORDEM DO DIA, 
antecipando a apresentação do CNPq, enquanto as informações da FINEP fossem xerocopiadas 
para distribuição para os Comitentes, passou a palavra para o senhor Fábio, representante do 
CNPq. 
 

2. PLANO DE INVESTIMENTO DO FNDCT / CT-AMAZÔNIA PARA 2 012 

• Balanço das ações do Fundo no âmbito do CNPq; 

Fábio Barreto (MCTi):  informou que o representante titular o senhor Paulo Sérgio Lacerda 
Beirão e seu suplente o senhor Onivaldo Randing. Colocou que em relação a 2012, o CNPQ não 
implementou nenhuma ação nova. As três ações aprovadas foram operacionalizadas pela 
FINEP. A última ação do CNPq foi o Edital Universal de R$ 5 milhões, empenhado e pago, com 
109 projetos. Projetos são de dois anos e estão em andamento, não havendo nenhum recurso 
para ser pago, com tudo pago em 2011. Em 2012 o CNPq estava apenas operacionalizando o 
Edital Universal. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente): questionou sobre o orçamento de 2012. 
 
Fábio Barreto (MCTi):  explicou que o orçamento empenhado para 2012 seria R$ 4,980 milhões 
que corresponderiam ao saldo para novas aplicações em 2012, referente aos três projetos, Pro-
TI, Pro-Engenharia e BIONORTE. Informou ainda que existiriam compromissos de exercícios 
anteriores – 2008, 2009, 2010 que ainda estão em execução, referente a seis projetos e dois em 
contratação.  
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que para próxima reunião seja apresentado pelo CNPq 
ao Comitê um balanço da execução destes projetos acordados nos anos anteriores, bem como 
no âmbito da FINEP. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas): FAPEAM aprovou uma contrapartida de R$ 2 
milhões, complementando os recursos de R$ 4,9 milhões. Na verdade, os projetos totalizam R$ 
6,9 milhões com a contrapartida da FAPEAM, sendo R$ 1 milhão o de Engenharia, R$ 500 mil 
para o Pro-TI e R$ 500 mil para o BIONORTE. 
 
 

• Balanço das ações do Fundo no âmbito da FINEP;  
 
Cristina Valente (FINEP): informou que todos os projetos recomendados pelo CAPDA estão 
com empenhos assegurados em seus valores integrais e dependem apenas da conferência de 
documentações e demais trâmites técnicos para seguirem à fase de contratação.  
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Colocar o material entregue na reunião.  
 
Cristina Valente (FINEP):  
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  questionou a FINEP a possibilidade, dentro do quadro 
apresentado, separar os convênios com dificuldade de execução. Resumiu que na FINEP, no 
orçamento de 2013, existem R$ 5,05 milhões, referente aos projetos pendentes, no item 
“Compromissos de exercícios anteriores” que estão consumindo parte dos orçamentos de saldo 
disponível de R$ 15,25 para 2013, consignados em restos a pagar. Reforçou a necessidade dos 
cuidados que se deve ter com a elaboração das TRs, que sua execução seja efetiva, bem como 
na avaliação e acompanhamento pelo CAPDA do que foi aprovado no Comitê. Identificando os 
projetos em dificuldades para que tome as providências técnicas cabíveis.   
 
Roberto Lavor (PIM):  colocou a necessidade de se determinar um limite de tolerância com 
relação às pendências dos projetos aqui aprovados, prejudicando novos projetos, criando 
mecanismos de avaliação da eficiência e eficaz de todos estes projetos. Posteriormente, como 
também responsabilizar legalmente as entidades.  
 
Edleno Moura (Comunidade Científica):  ressaltou o quanto é perigoso adotar uma política de 
projetos pontuais sem utilizar o mecanismo dos editais. 
 
PROBLEMA no áudio da videoconferência.   
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  colocou a dificuldade na operacionalização e 
acompanhamento destes projetos pela FINEP em todo o Brasil. Concordou que deve existir um 
limite para essa situação. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  resumiu a situação, colocando que os projetos com recursos em 
resto a pagar durante vários anos o Comitê entende que o CAPDA deve ser mais rigoroso, 
adotar os editais, na seleção e análise das TRs, inclusive com ajuda da FINEP. Ressaltou a 
importância do melhor acompanhamento destes projetos, mais apurada, que permita a 
identificação dos projetos que possam ser cancelados, através de critérios claros e objetivos. 
Encaminhou, sugerindo que durante a discussão do manual operativo e o regimento 
contemplarem as orientações colocadas pelos Comitentes, já na próxima reunião, o que foi 
aceito por todos. 
 
Roberto Lavor (PIM):  reforçou o encaminhamento sugerindo a determinação de uma data para 
efetivação destas alterações. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  sugeriu que o Comitê não se analise e aprove novas 
TRs enquanto não forem determinadas estas alterações sugeridas.   
 
Nelson Fujimoto (Presidente): encaminhou para deliberação o que foi aceito pelos Comitentes, 
com uma ressalva do representante do MCTi, senhor Adalberto Barbosa com relação a sugestão 
do representante do Governo do Estado do Amazonas, professor Odenildo Sena.  (inaudível). 
Ponderou ainda, que estas regras não sejam aplicadas pelo o Comitê, no prazo estabelecido 
para discutir estes documentos, que seria na próxima reunião. O que foi aceito por todos.  
 
Carlos Eduardo Sartor (FINEP):  informou que a FINEP já estaria revendo estes critérios e de 
uma forma geral toda a carteira, ressaltando que não seria simples, pois existem regras gerindo 
estes contratos. Colocou que estariam levando estas preocupações do CAPDA a FINEP. 
Concordou na utilização de editais para contratação de projetos. Solicitou maiores informações 
sobre as proposições colocadas em pauta (inaudível) que correriam risco da Agência não se 
manifestar a tempo. 
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Fábio Barreto (MCTi):  reforçou a colocação dos demais comitentes informando que o regimento 
interno que será discutido determina o papel do Gestor, entre outras coisas, o acompanhamento 
destes projetos, de acordo com a Lei e as Instruções Normativas vigentes.   
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  ponderou que os projetos devem ter as exigências formais para 
deliberação e acompanhamento no Comitê. Sugeriu na próxima reunião, com as propostas, 
sugestão dos procedimentos e acompanhamento dos projetos, dos Comitentes e a ajuda do 
MCTi, o Comitê possa discutir de forma mais sistêmica estas propostas, na próxima reunião, em 
março. Passou de imediato para outro item da Pauta.  
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  sugeriu que a primeira reunião do ano o Comitê 
discuta exaustivamente essas questões, as questões estruturantes do CAPDA, inclusive com a 
presença, convidado, de alguns pesquisadores ou entidades. Ponderou que mesmo na ausência 
do Presidente e de seu suplente o Comitê discuta e aprove na reunião seguinte. 
 
 
(Inaudível) 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  manteve o encaminhamento, de abertura de prazo para todas 
as questões, envio de sugestões pelos Comitentes, sobre o procedimento de análise, avaliação 
e deliberação dos projetos no CAPDA, bem como o acompanhamento, que sejam encaminhadas 
para serem sistematizadas pela Presidência, Secretaria Executiva e o MCTi, para a próxima 
reunião, ressaltando que poderá haver durante o ano reuniões extraordinárias para colaborar 
com essas análises, deixando claro que a Secretaria Executiva do CAPDA possa solicitar 
reuniões não deliberativas quando for necessária. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  manteve a proposta anterior quanto a participação ou não do 
Presidente e seu suplente, reforçando que na ausência de ambos a Secretaria Executiva realize a reunião, 
não deliberativa, mas que na reunião seguinte os assuntos discutidos e resolvidos sejam colocados em 
votação (reunião deliberativa) de forma breve e rápida. Mediante a solicitação do Presidente, o 
representante formulou seu encaminhamento: que na primeira reunião do ano seja reservada 
exclusivamente para discussões estruturantes do CAPDA, como procedimento de análise, avaliação e 
deliberação dos projetos, bem como o acompanhamento. Ainda que até uma determinada data os 
Comitentes enviem suas sugestões para sistematização pela Presidência, Secretaria Executiva e o MCTi. 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que essas sugestões sejam enviadas até duas semanas antes da 
próxima reunião, para que a Secretaria Executiva possa consolidar uma apresentação. Passou para o item 
de pauta: Cenário de Investimentos para 2013, passando a palavra para o representante do MCTi, senhor 
Fábio Barreto. 
 
3.CENÁRIO DO ORÇAMENTO DO FNDCT E PLANO DE INVESTIM ENTO PARA 2013  

• Diretrizes para o Planejamento das Ações no exercíc io 2013 

Material distribuído (colar) 
Fábio Barreto (MCTi):  apresentou três tabelas aos Comitentes, informou que representaria Projeto de Lei 
Orçamentária que está no Congresso e dependente de votação, não aprovado. Colocou que a notícia boa, 
otimista, que não tenham contingenciado, nem limitado o empenho e que possa utilizar o montante de 4,4 
bilhões integralmente, estando a Amazônia está dentro desse grande cenário do FNDCT. O CT-Amazônia 
com orçamento proposto de R$ 16 milhões, com as taxas, sobra R$ 15,25 milhões, compromissos 
anteriores de R$ 5 milhões e R$ 0,36 do CNPQ (bolsas dos projetos), sobra para investimento em 2013 
R$ 9,84 milhões, mostrando um acréscimo com relação ao ano de 2012, que foi de R$ 4,98 milhões. Em 
que o CT- Amazônia, com depósitos trimestrais, no valor de R$ 5,67 milhões e R$ 4,17 milhões para Pro -
Ti, totalizando R$ 9,84 milhões para 2013, se for aprovado no Congresso Nacional. 
Nelson Fujimoto (Presidente):  questionou os Comitentes sobre o assunto. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  questionou sobre impacto da retirada de algum dos 
projetos de pauta sobre o montante final disponível, o que seria mais uma razão para analise 
dos mesmos. 
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Nelson Fujimoto (Presidente):  questionou, no quadro I, o que seria aplicações pré-definidas e 
que o CAPDA estaria em ações especificas dos Fundos Setoriais.  
 
Fábio Barreto (MCTi) e Cristina Valente (FINEP):  resposta (inaudível)  
 
Nelson Fujimoto (Presidente): resumiu a formação dos recursos para o orçamento de 2013 do 
FNDCT, totalizando 4,462 bilhões. Deste, R$ 16,05 milhões seriam do CT-Amazônia para 2013, 
descontando o trabalho da FINEP, 0,80%, restaria R$ 15,25 milhões. Continuou, colocando que 
este valor retirando as obrigações anteriores, fica disponível no orçamento R$ 9,84 milhões para 
discussão aqui no Comitê. 
 
 
Cristina Valente (FINEP):  lembrou que este orçamento poderá contemplar dois anos. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que neste próximo orçamento o Comitê procure discutir 
as áreas que serão priorizadas pelo CAPDA e com planejamento o Comitê possa definir 
possíveis editais nestas áreas, assim como os períodos de vigência destes projetos, um ou dois 
anos. 
 
Cristina Valente (FINEP):  sugeriu que seria ideal lançar os editais, concorrência pública, até o 
final do primeiro trimestre ou início do segundo, para se ter um tempo hábil para abrir a 
concorrência, os prazos para recursos e finalizar com a contratação com orçamento do ano. 
 
 
Final da primeira parte da gravação e início da par te final (recuperada) 
         
 
Roberto Lavor (PIM):  ... que a regional estivesse em sintonia com a nacional. 
 
Roberto Lavor (PIM):  relembrou sobre a provação no Comitê das reuniões itinerantes. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  lembrou que para incluir e retirar membros depende da 
alteração do Decreto. Propôs, o que é padrão nos demais fundos, a realização de quatro 
reuniões anuais. 
 
Roberto Lavor (PIM):   sugeriu que as reuniões fossem durante o dia todo, com uma parada 
para o almoço. 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  sugeriu que se faça um esforço para que sejam 
realizadas seis reuniões, onde duas reuniões sejam utilizadas para apresentação de resultados 
dos projetos em andamento. 
 
Saleh (PIM):  sugeriu as reuniões itinerantes. 
   
 

5. DOCUMENTO DE DIRETRIZES: 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu a definição sobre o assunto para a próxima reunião. 
Passou para o próximo item de pauta que seria a discussão do documento de Diretriz, observou 
que este documento só seria discutido se o Comitê aprovasse uma Nota Técnica do MCTi, 
informando inclusive que não teve tempo para ler todo o documento, sugerindo que até março 
fosse apresentado um novo documento pela CGE incorporando os elementos, a Estratégia de 
Ciência e Tecnologia e o Plano Brasil Maior, portanto retirou de pauta. Passou de imediato para 
o item de proposições na Pauta, pedindo que a Secretaria Executiva do CAPDA para expor esse 
ponto de Pauta. 
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N° 001/12 - Solicitação de credenciamento de Instit uições com base na Resolução CAPDA 
N° 05, de 07 de dezembro de 2010: Instituto de Pesq uisa e Desenvolvimento Triad 
Systems - ITRIAD; 
 
N° 002/12 - Avaliação Projeto “Metodologia para Det erminar o Índice de Sustentabilidade e 
Ativos Ambientais das Empresas do Polo Industrial d e Manaus”, encaminhado pela 
Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPF), com vis tas a receber apoio financeiro do 
CT-Amazônia. (Termo de Referência); 
 
N° 003/12 – Avaliação Projeto “Capacitação e Certif icação do Comércio Eletrônico no 
Brasil”, encaminhado pela Fundação Centro de Anális e, Pesquisa e Inovação Tecnológica 
– FUCAPI com vistas a receber apoio financeiro do C T-Amazônia. (Termo de Referência); 
 
N° 004/12 – Consulta sobre a substituição da Fundaç ão de Apoio Institucional Rio 
Solimões – UNISOL pela Fundação Universidade do Ama zonas – FUA como coordenadora 
dos Programas Prioritários PRODEAM e PRODEBIO e cor respondente alteração da 
Resolução n° 02, de 12 de março de 2004; 
 
 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  levantou uma questão de ordem, lembrando o 
Presidente que o Comitê não apreciasse nenhum projeto até que se definissem as questões 
estruturais colocadas anteriormente, o que acontecerá na próxima reunião. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  lembrou ao representante do Governo do Estado projetos estavam ali       
para discussão sobre a luz do orçamento de 2013, que não teria como incluí-los em 2012, com objetivo de 
tentar empenhar, com os contratos em andamento, propondo a discussão posteriormente, sugerindo 
incluir uma entidade e a votação de apenas os itens N° 001/12 e N° 004/12, onde as Proposições 002/12 e 
003/12 seriam analisadas após a apreciação final das diretrizes. Deu continuidade colocando em 
discussão os itens 001/12 e 004/12 das Proposições. 
(Falou o representante do PIM, senhor Saleh, sobre a necessidade de pelo menos um dos projetos, 
buscar indicador de sustentabilidade para o modelo ZFM, fosse priorizado, o que seria uma forma de 
mensurar o que esse modelo de desenvolvimento possa trazer de preservação.) 
Secretaria Executiva (CAPDA):  fez a apresentação dos itens N° 001/12 - Solicitação de credenciamento 
de Instituições com base na Resolução CAPDA N° 05, de 07 de dezembro de 2010: Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento Triad Systems - ITRIAD e N° 004/12 – Consulta sobre a substituição da Fundação de 
Apoio Institucional Rio Solimões – UNISOL pela Fundação Universidade do Amazonas – FUA como 
coordenadora dos Programas Prioritários PRODEAM e PRODEBIO e correspondente alteração da 
Resolução n° 02, de 12 de março de 2004, sugerindo a aprovação dos mesmos. 
Nelson Fujimoto (Presidente):  colocou em votação, inicialmente o item nº. 001/12 o que foi aprovado, 
com duas ausências, a do representante do Governo do Estado e de um dos representantes do PIM, 
senhor Manuel Soares. Continuou, solicitando a apresentação do segundo item nº. 004/12 pela Secretaria 
Executiva do CAPDA, o que foi feito e abriu as discussões, ressaltando que na verdade o que estava 
sendo solicitado seria uma autorização do Comitê para o descredenciamento da Fundação de Apoio 
Institucional Rio Solimões – UNISOL, que não estaria atendendo os requisitos da Lei e a nomeação de 
outra entidade coordenadora. 
Saleh (PIM):  questionou se haveria amparo jurídico para o Comitê deliberar desta forma. 
Secretaria Executiva (CAPDA):  lembrou que existiria uma Resolução do CAPDA aprovando os 
programas prioritários e nomeação de seus respectivos coordenadores, portanto, no entendimento da 
secretaria, somente o CAPDA poderia nomear um novo coordenador. 
Nelson Fujimoto (Presidente): colocou que a questão seria administrativa e que não haveria 
necessidade de passar pelo Comitê, ainda, que a Secretaria Executiva do CAPDA deveria solicitar da 
UFAM a indicação de um novo coordenador. 
Odenildo Sena (Governo do Amazonas):  ponderou que a questão estaria no Comitê pelo fato do mesmo 
ter aprovado nestes termos, incluindo a entidade receptora de recursos e que a Secretaria Executiva do 
CAPDA estaria solicitando a deliberação do Comitê para delegar a mesma a competência para aceitar 
todas as formalidade e realizar a substituição da entidade, da UNISOL para Fundação Universidade do 
Amazonas – FUA. 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que a Secretaria Executiva do CAPDA resolva o problema e 
apresente uma solução, indicando que a solução seja encaminhada para os comitentes por e-mail. Passou 
de imediato para discussão do calendário das reuniões para 2013. 
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N° 005/12 – Calendário de Reuniões em 2013. 
 
Nelson Fujimoto (Presidente):  sugeriu que não se defina as datas de todas as reuniões para 
2013, mas apenas a de março, ficando para este mês a definição das demais reuniões. O que foi 
aceito por todos os comitentes. Finalizou a reunião agradecendo a presença e as manifestações 
de todos, desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.   
   
 
 
Manaus, AM, 14 de março de 2013. 

 

VISTO: 

José Nagib da Silva Lima 
     Secretário Executivo – CAPDA 

 
 
 
 
DE ACORDO: 
 
Nelson Fujimoto 
Coordenador do CAPDA 
 


