ATA DA XX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 12 de junho de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Adriana

Próxima
reunião

Foi apresentado e avaliado o Plano de Trabalho da Gerente relativo aos
meses março, abril, maio com sua programação cumprida em quase sua
totalidade, porém com algumas ressalvas, a saber:
 Formação de equipe de trabalho – ainda não pode ser atendida em
sua totalidade devido à deficiência de liberação de mão de obra das
instituições parceiras;
 Elaboração de orçamento – ainda não pode ser cumprida devido a não
liberação de recursos para Incubadora;
 Viabilização de convênios com a PMCG – ainda não pode ser
cumprida, por motivo de força maior, devido os transtornos políticos da
região.
 Viabilização de convênio com a SEBRAE/APL, relativo a recurso para
viabilizar o pagamento da Gerente por um ano – ainda não pode ser
cumprida, devido a não assinatura por parte da Petrobrás. No entanto
ficou acordado com o Sr. Gilberto que se responsabilizou em assumir
o pagamento da Gerente até que se estabeleça o convênio.
 Elaboração de convênios com os parceiros – ainda não pode ser
cumprida, devido a não determinação, por parte das instituições
parceiras, do que poderá contribuir com a Incubadora.
Após as explanações, a Sra. Gerente preparará outro Plano de Trabalho
por mais três meses: Junho/Julho/Agosto de 2008, com a inclusão das
pendências anteriores e outras atividades.
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Liberação de mais um (01) bolsista da FENORTE, informado, pelo Sr. José
Alves, considerando a necessidade de formação de equipe de trabalho na
Incubadora.
A Sra. Carla Patrão se responsabilizou em envidar esforços visando a
liberação de um estagiário na área de informática para a Incubadora, a fim de
atender às necessidades na área.
O Sr. Luiz Eduardo sugeriu que o Prof. Paranhos verifique junto ao Secretário
Municipal de Indústria e Comércio a possibilidade de liberação de
prestadores de serviços da Secretaria para atender à Incubadora.
Prof. Paranhos informou que já solicitou à FUNDENOR o fechamento para
prestação de contas do orçamento, referente ao recurso recebido da
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 68.000,00.
Prof. Paranhos informou quanto ao convênio da FUNDENOR x PMCG no
valor de R$ 40.000,00, está se programando para que, em torno de dez (10)
dias, possa vir a finalizá-lo com a aquisição de Data show, Flip Sharp,
instalação de telefone e pagamento da anuidade da ANPROTEC.
O Sr. Luiz Eduardo informou, quanto ao andamento para o recebimento da
segunda parcela no valor de R$ 74.000,00, do convênio estabelecido entre a
FUNDENOR x PMCG x Sec. Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, a
necessidade de formalizar um novo convênio, envolvendo novas regras
ditadas pela PMCG. Se prontificou em repassá-las à Gerente a fim de agilizar
os trabalhos. Etevaldo sugeriu que mantivesse contato com o Subsecretário
de Bioenergia e Petróleo que também se encontra viabilizando recursos para
a Incubadora, a fim de operacionalizá-los com mais agilidade junto à
Prefeitura.
A Gerente informou que o Plano de Trabalho concernente ao Convênio
FUNDENOR x PMCG x Secretaria Municipal de Bioenergia e Petróleo,
visando recurso para viabilização da Incubadora, encontra-se ainda
tramitando na Controladoria Municipal, a posteriori, será encaminhado à
Secretaria Municipal de Fazenda para liberação.
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O Prof. Paranhos fez referência à questão já discutida na última reunião do
Conselho Deliberativo, de que cada Instituição parceira determine a
contribuição para a incubadora, visando à elaboração de convênios com a
TEC CAMPOS. O Sr. José Alves mencionou que Carina havia solicitado
Carina
30/06/2008
cópia do convênio firmado com a UENF, como modelo, para
Adriana
encaminhamento ao Setor Jurídico da FENORTE, visando à elaboração de
convênio tendo como objetivo a liberação do Colégio Agrícola para atender
às empresas incubadas.
O Prof. Paranhos propôs a elaboração de Editais um para Empresas
Adriana
Associadas, na área de Petróleo de Gás e outro para Incubação de
Gláucia - CEFET
Empresas. Foi constituída uma Comissão visando à preparação de uma
Margot-Fundenor
A definir
minuta para apresentação no Conselho Diretor. A idéia inicial que estes
FENORTE
editais possam a vir serem publicados em Novembro de 2008.
(a definir)
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária
ad hoc, lavrei a presente ata.
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