ATA DA VIII REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TEC-CAMPOS.
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dezesseis
horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões
da TEC CAMPOS, para a sua oitava reunião, estando presentes os membros e
convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS: Prof. Helio Gomes –
Representante da Presidenta do Conselho e Representante do IFFluminense,
Professor Roberto Moraes Pessanha – Representante do IFF-Campos, Magnífico
Reitor da UENF Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Representante da
UENF, Sr. Sérgio Linhares -Representando a FUNDENOR; Prof. Manuel Antônio
Molina Palma – Representante da UENF, Sr. Etevaldo Marques
Pessanha –
Representante do ISECENSA, Prof. Ronaldo Pinheiro Paranhos – Presidente da
TEC CAMPOS; Sr. Luiz Mário Concebida, Diretor Administrativo da TEC CAMPOS,
Sr. Fábio Fagundes - Representante da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes- Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Campos dos Goytacazes,
Sr. Gilberto Soares – Diretor Regional SEBRAE-Campos/RJ, Sr. Carlos Augusto
Couto Reis, consultor SEBRAE-Campos/RJ e a Senhora Adriana de Campos Crespo –
Gerente da TEC CAMPOS, que secretariou a reunião. Pauta: Item 01- Aprovação da
Ata anterior; Item 02 - Prestação de contas do exercício anterior e
respectivo Relatório Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS; Item
03- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes
e metas do exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor; Item
04 – Outros assuntos. Item 01- Aprovação da Ata anterior - O Prof. Helio
Gomes abriu a reunião, pedindo a devida licença ao Magnífico Reitor da UENF,
informou estar representando a Presidenta do Conselho, a Profa. Cibele Daher
Monteiro, Magnífica Reitora do IFFluminense; Item 01- Aprovação da Ata
anterior: O Prof. Helio submeteu à aprovação a ata anterior, tendo sido
aprovada por unanimidade. Após, pediu inversão de pauta, para que o
representante do Conselho Fiscal da TEC CAMPOS pudesse chegar. Sendo assim, o
Item 02 - Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório
Anual de atividades desenvolvidas pela TEC CAMPOS, será tratado no final da
reunião. Item 03 Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e
estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte, com base na proposta do
Conselho Diretor: O Prof. Helio passa a palavra ao Prof. Ronaldo Paranhos,
como Presidente da TEC CAMPOS, para se manifestar sobre o assunto. O Prof.
Paranhos comentou que com muito orgulho conseguiram superar as dificuldades
financeiras da TEC CAMPOS. Acredita que a TEC CAMPOS será a porta de entrada
dos empresários locais. Em seguida distribuiu e apresentou o Relatório dos
Resultados da TEC CAMPOS em 2010(doc. anexo), o Balancete referente ao
exercício de 2010 (doc. anexo) e o Balancete Provisório referente ao
exercício de 2011 (doc. Anexo). Assinalou o ano de 2010 um ano de trabalho,
simbolizando-o de “formiga”, visando buscar resultados. Acha que em 2011
será o ano de colher resultados, simbolizando-o de “cigarra”. Disse ainda
que alguns resultados já podem ser mostrados, apresentando a todos relação

dos novos empreendimentos e de empresas de base tecnológica e da economia
tradicional, selecionados recentemente, em dezembro/2010. Sendo 08 (oito)
projetos para o Programa de Pré-Incubação, 11(onze) projetos para o Programa
de Incubação e 03 (três) empresas para o Programa de Empresas Associadas.
Após a apresentação dos resultados adquiridos no ano de 2010 concluiu que,
atualmente, a TEC CAMPOS, com somente dois anos de existência, já abriga 39
(trinta e nove) empreendimentos/empresas. E no que tange a melhorias da
infra-estrutura a Incubadora teve um crescimento de 63 m2 de espaço físico.
Após, o Sr. Luiz Mário pediu a palavra e fez referências à importância da
Incubadora na região. O Prof. Almy identificou o avanço da Incubadora
enfatizando que o papel da Universidade é persistir naquilo que acredita. No
entanto, não deve-se criar expectativas. Informou que o Conselho Executivo da
UENF aprovou a concessão de um espaço físico para a implantação da Agência de
Inovação. Fez referência ao papel do SEBRAE de que não realiza sonhos e sim
negócios. Acredita na necessidade de contar com apoio dos poderes públicos.
Disse ter solicitado a FUNDENOR que apoie à Incubadora. Trata-se de um
processo que deve caminhar. Sugeriu também atrair a OAB para a Incubadora e
buscar fazer um trabalho no sentido de evitar que as instituições parcerias
se afastem do processo. O Sr. Gilberto (SEBRAE) enfatizou a importância da
Incubadora na região e sugeriu a realização de um Seminário em 2011 voltado
para o Desenvolvimento e qual o papel da Incubadora neste contexto. Após as
discussões, o Prof. Helio submeteu à aprovação do Conselho o Plano de Ação de
2011 e o Orçamento 2011 com a devida inclusão no Plano de Ação 2011 do item
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inovação/empreendedorismo. Retornando ao Item 02 da pauta - Prestação de
contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades
desenvolvidas pela TEC CAMPOS (doc. anexo): o Prof. Helio passou a palavra ao
representante do Conselho Fiscal para se manifestar quanto à analise das
contas da TEC CAMPOS. Em representação ao Sr. José Carlos Menezes, membro do
Conselho Fiscal da TEC CAMPOS, o Sr. Sérgio Linhares apresentou ao presente
Conselho documento (doc. anexo), devidamente assinado pelos seus membros
efetivos do Conselho Fiscal, e fez o relato “consoante exame do Livro Diário
e Balanço e Demonstrativo de Resultados, recomenda a aprovação das contas da
TEC CAMPOS pertinentes ao exercício de 2009. O Prof. Helio submete à
aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida abre a
pauta no Item 04 – Outros assuntos: com a palavra o Sr. Márcio J. Gomes
Barros, Assessor Técnico do Programa Quissamã Empreendedor, que informou e
apresentou cópia (doc. anexo) da Lei Geral Municipal de Quissamã aprovada que
regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
assegurando às Microempresas, Empresas de pequeno Porte e ao Empreendedor
Individual. Tendo sido criado o Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas
Empresas, ao qual caberá gerenciá-las, competindo a este dentre outras ações,
coordenar parcerias necessárias ao funcionamento da Sala do Empreendedor.

Sendo assim, se coloca à disposição da TEC CAMPOS para o estabelecimento de
futuras parcerias/ações específicas voltadas ao empreendedorismo. Às
dezessete horas e quarenta e cinco minutos o Prof. Helio encerrou a reunião,
convidando a todos para a inauguração das novas salas da incubadora e, Eu,
Adriana de Campos Crespo, secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

