ATA DA XXXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 13 de maio de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
O Prof. Paranhos pediu a inversão de pauta iniciando a reunião pelo item 02 – Convênio
PMCG. Em seguida, informou que a Gerente já conseguiu agilizar toda a documentação
exigida tendo sido, inclusive, já protocolada no Setor de Convênio da Procuradoria Geral do
Município. O Sr. Orlando Portugal indagou se não seria na Controladoria o setor de entrega
da documentação. A Gerente esclareceu que não, segundo os trâmites a documentação
deve ser entregue na Procuradoria. O Sr. Orlando Portugal informou que este documento
será o instrumento provocador para a liberação de orçamento para a Secretaria de
Desenvolvimento, uma vez tratar de uma secretaria nova não obtém, ainda, orçamento
próprio. O Recurso aprovado no orçamento de 2008 para incubadoras foi direcionado para a
Secretaria de Trabalho e Renda, mas que o Secretário de Desenvolvimento, Sr. Eraldo
Bacelar, se reunirará na próxima segunda-feira, 18/05/09, com a Prefeita para saber de onde
saíra à verba. O Prof. Paranhos acha que diante dos fatos deveriam providenciar recurso
para pagamento de pessoal em 1º de junho. Pediu ao Sr. Helio Gomes para verificar com a
Fundação CEFET se não poderia arcar com esta despesa.
Item 01 – Demandas Empresas Associadas e Empresas Incubadas – o Prof. Paranhos
disse está preocupado com dificuldade de manter as empresas associadas na TEC
CAMPOS. Precisa de parceiros para ajudar nas ações de interesses dos incubados. Hoje a
TEC CAMPOS conta com três empresas associadas que se encontram contribuindo
mensalmente, a saber:
a) RECICAMPOS – no momento, conta com uma estagiária do curso de Engenharia de
Produção trabalhando na Incubadora, preparando o Plano de Negócios simplificado
para reciclagem do lixo de construção civil.
b) CENTRO DE INFERTILIDADE – no momento, conta com o apoio da Incubadora na
preparação/elaboração de um Plano de Trabalho para apresentação na PMCG e
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elaboração de documentos oficiais. A incubadora está buscando contatos com
profissionais na área de embriologia da UENF para firmar parcerias.
c) Construtora Massari – foi feito contato coma Profa. Janie Jasmim, responsável pelo
Projeto FIBRA VERDE, para verificar possibilidade de parcerias. Mas não obtivemos
sucesso, uma vez que a mesma não poderá assumir compromissos no momento.
No momento, aguarda novos projetos de pesquisa para desenvolvimento.
O Prof. Paranhos informou ainda ter duas empresas que foram selecionadas, mas não
firmaram compromisso com a Incubadora, a FILTREX e a T&T AUTOMAÇÃO. A Filtrex
ainda enviou um e-mail informando suas dificuldades, acredita que ainda não entendeu o
papel da Incubadora. A T&T Automação disse não ter condição financeira para arcar com a
despesa de R$ 400,00 mensais. Diante dos fatos, acha que quanto a Construtora Massari,
poderia, novamente, buscar contato com o Prof. Jonas para uma nova aproximação.
Identifica um problema de relacionamento entre os dois que poderá ser contornado. O Sr.
Orlando Portugal sugeriu que a TEC CAMPOS fizesse visitas as empresas que estão
afastadas, e se prontificou em colaborar com a FILTREX. O Prof. Paranhos considerou a
proposta interessante a partir de que os membros do Conselho participassem. O Prof. Helio
disse que poderia fazer contato com a Sr. Massari, uma vez que estão executando obras no
IFF. O Sr. Sérgio Linhares acredita que para manter as empresas na Incubadora deve-se ter
sinergia o tempo todo. Sendo assim, após as discussões, ficou definido que a Gerente
agendaria um horário para uma visita da TEC CAMPOS, sendo representados pelo Sr.
Orlando Portugal e a Gerente, junto a FILTREX. Bem como, viabilizar uma aproximação
entre o Sr. Hassib Massari e o Prof. Helio Gomes. O Prof. Paranhos se prontificou em
procurar o Prof. Jonas para tentar uma outra aproximação.
A Gerente apresentou proposta de alunos de engenharia da UENF buscando apoio
financeiro à realização do 100º EENGE, onde envolve alunos dos cursos de Engenharias de
todas as Universidades de Campos. Esclareceu que no evento do ano passado a TEC
Sr.Sérgio Linhares
CAMPOS participou com a palestra do Prof. Paranhos sobre Incubadora, mas que recurso
não teria para fornecer. O Sr. Sérgio Linhares ficou de verificar junto ao Sindicato de Açúcar
e do Álcool possibilidade de atendimento.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 15 horas e trinta minutos e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata.
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