
PRÓ-MEMÓRIA   

Data: 29.04.2015  

Local: MCTI, Sala dos Conselhos, 5º andar, Brasília. 

Presentes pelo MCTI: Emília Cury (SEXEC), Armando Milioni (SETEC), Douglas Silva (SECIS), 

Osvaldo Moraes (SEPED), Virgílio Almeida (SEPIN), Carlos H. Cardim (ASIN). 

Presentes pela FIESP: Rodrigo Loures (Conic), Celso Barbosa (Conic), Roberto Paranhos(Conic), 

Renato Corona(Decomtec), Maurício Mendonça(Conic), Juliana de Souza(Decomtec). 

1ª Reunião de trabalho do CT MCTI – FIESP 

Na abertura de boas-vindas, após a apresentação dos participantes, o secr. Milioni fez 

um relato das conversas mantidas entre o Ministro Aldo Rebelo com o Pres. Paulo Skaf 

ocorridas na FIESP no início de março de 2015. 

 O Osvaldo Moraes, diretor do SEPED, dirige os programas e políticas de Ciências e 

temáticas do MCTI; 

 O Embaixador Cardim, atua como assessor do Ministro em assuntos 

Internacionais; 

 Douglas Falcão, cuida do Depto. de Divulgação e da Secretaria de Inclusão  Social; 

 O Virgílio Almeida, é diretor da Secretaria de Informática e muito conhecido por 

sua atuação na área de TI;  

 O Milioni, além de prof. do ITA na área de matemática e estatística, atuou na 

criação da UF do ABC e da Unifesp. Está no MCTI desde janeiro de 2014; 

 A Secr. Emília Cury, teve longa atuação nos órgãos públicos, sempre em Brasília, a 

citar:- CNEN, MEC, MA e Min. Interior. Na gestão do Pres. Lula, foi assessora da 

Pres. do Senado, Anatel e Chefe de Gabinete do Senado. 

 

A Secr. Emília, antes de se ausentar por compromissos de agenda, fez os seguintes 

comentários: 

 

- A parceria que se propõe entre o MCTI e FIESP é uma parceria de amigos; 

- O Min. Aldo está muito preocupado com a desindustrialização; 

- Seu estilo sempre foi o de “arregaçar as mangas” e fazer as coisas mesmo que corra risco 

de dar errado, ou seja é fortemente contraria ao imobilismo; 

- Suma meta é concretizar tudo o que inicia; 

- Pretende que o MCTI tenha uma atuação mais ampla e com maior cobertura; 

- Pelo que tem visto nos poucos dias no MCTI, está muito preocupada com a indústria 

brasileira.  

- Está tentando elevar a isenção de licitação para equipamentos científicos importados 

para as ICTs de R$ 8 mil para 80 mil e se nacionais para R$ 300 mil. 

- O Min. Aldo está muito dedicado ao MCTI, trabalhando num ritmo “24x7”; 

- O Min. Aldo está com um excelente canal com a Pres. Dilma, despachando com ela ao 

menos uma vez por semana e a Pres. Dilma, numa chamada “agenda rápida”, a qual tem 



se mostrado muito interessada nos assuntos. No próximo domingo, o Min. Aldo fará uma 

apresentação à Pres. Dilma sobre os programas do MCTI. 

 

  

O Secr. Milioni, pediu para incluir no início da agenda da reunião a fala do Embaixador 

Cardim sobre as visitas do Ministro Aldo ao exterior bem como as visitas que teremos no 

País. O Embaixador Cardim apresentou um cronograma das visitas já confirmadas do 

Ministro ao exterior ao longo de 2015 (ver anexo abaixo). A visita aos EUA no final de maio 

será preparatória da visita da pres. Dilma no meio do ano. Entende que a FIESP pode 

contribuir muito na preparação das agendas dessas visitas. Citou que o Min. Aldo tem um 

apreço muito grande com o Paraguai. 

O Pres. do Conic Rodrigo da Rocha Loures e seu Vice-presidente Roberto Paranhos, 

comentaram que o DEREX e o Embaixador Rubens Barbosa da FIESP deverão ser 

envolvidos no assunto. Rodrigo ainda ressaltou a importância das visitas aos EUA pelo o 

que esse país tem feito recentemente tanto em reindustrialização e modernização da 

indústria como na área de inovação e empreendedorismo de alto desempenho. Chamou a 

atenção para a visita da Pres. Angela Merkel, que segundo a Secr. Emília, fará uma visita ao 

Brasil não como chefe de Estado, mas sim para discutir política com o Brasil. Igualmente 

importante é a visita do Min. C&T da China ao Brasil. Maurício Mendonça (Conic -FIESP) 

ficou de obter maiores informações dessa primeira viagem aos EUA que ocorrerá daqui um 

mês. 

O secr. Milioni fez um comentário de que na reunião de ontem de elaboração da pauta 

da reunião com a pres. Dilma de domingo, ocorreu um questionamento sobre quem seria 

o interlocutor da indústria, CNI ou FIESP. O Min. precisa ter apenas um canal. Rodrigo 

comentou que a indústria tem recortes regionais e até setoriais e que por isso existe mais 

de uma interlocução. 

Após a apresentação do objetivo e metas do convênio, o Milioni disse que o conteúdo 

no geral está alinhado como que o Ministério pensa. Virgílio comentou que na área de 

empreendedorismo a iniciativa Startup Brasil é um exemplo da atuação do MCTI e que a 

Fiesp pode dar maior escala e corpo ao programa. Osvaldo questionou o tópico a) do 

convênio sobre o significado de “revisão institucional”. Rodrigo esclareceu que esse item 

na sua essência trata da maior participação empresarial nas Políticas Públicas. Mendonça 

acrescentou que não é mexer na estrutura do MCTI mas sim uma maior participação 

contributiva e efetiva e não meramente formal dos representantes da indústria. Citou até 

usar o mecanismo de “comitê de busca” para a escolha do representante do setor 

empresarial seria um mecanismo interessante. O Embaixador Cardim lembrou que já 

existe um grupo de estudos estratégicos que é o CGEE (http://www.cgee.org.br/) e que 

pode ter um papel importantíssimo nesse aspecto e sugeriu que ele tenha uma 

participação nas discussões. 

No final das discussões Milioni sugeriu o encaminhamento da minuta de convênio ao 

CETEC, que é um grupo de acompanhamento de propostas legais, para uma segunda 

versão. 

Mendonça sugeriu e todos concordaram que temos que focar nas ações que estejam 

no “espaço do possível” de atuação do grupo ( MCTI +FIESP) e que resultem em resultados. 

Citou que devemos trabalhar no conceito para criar musculatura e agir em 30 a 60 dias. 

http://www.cgee.org.br/


Citou o ditado “let’s catch the lower fruits”. Renato Corona comentou que já temos pleitos 

objetivos na área de regulamentação da lei do Bem. 

 

Abaixo segue a memória da reunião elaborada por Milioni e enviada no dia 

30.04.15 e a agenda de compromissos internacionais de 2015. 

------ 
 

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GT MCTI – FIESP 

I – DADOS GERAIS: 

Data e Horário: 29 de abril de 2015, das 14h00 às 16h30. 

Local: Sala dos Conselhos, 5º andar, MCTI, Brasília, DF. 

Presentes pelo MCTI: Emília Cury (SEXEC), Armando Milioni (SETEC), Douglas Silva (SECIS), Osvaldo 

Moraes (SEPED), Virgílio Almeida (SEPIN), Carlos H. Cardim (ASIN). 

Presentes pela FIESP: Rodrigo Loures, Celso Barbosa (ANPEI), Roberto Paranhos, Renato Corona, 

Maurício Mendonça, Juliana de Souza. 

II - ASSUNTOS TRATADOS 

1. A reunião teve início com as boas vindas dos representantes do MCTI aos visitantes da FIESP e as 

apresentações individuais de cada um dos participantes. 

 

2. Visitas do Ministro ao Exterior: 

a. O Embaixador Cardim apresentou um cronograma das visitas já confirmadas do Ministro 

ao exterior ao longo de 2015 (todos receberam cópia – ver anexo). 

b. Seguiu-se discussão a respeito das possibilidades de contribuição da FIESP em cada caso. 

c. Maurício (FIESP) e Milioni (MCTI) aceitaram as designações de interlocutores das partes 

para tratar desse assunto. 

 

3. Discussão do acordo de cooperação entre FIESP e MCTI: 

a. Texto proposto pela FIESP foi apresentado e lido pelos presentes. 

b. Houve concordância quanto às linhas gerais (e.g., acordo de grande abrangência, com a 

perspectiva de inclusão de aditivos específicos, conforme surjam as oportunidades) 

seguida de alguma discussão em torno de pontos específicos. 

c. Milioni ficou encarregado de fazer uma revisão do texto e encaminhar aos presentes à 

reunião, visando convergência.  Uma vez atingida, o documento será encaminhado à 

Consultoria Jurídica (CONJUR) do MCTI. 

 

4. Organização da forma de trabalho do GT e seus participantes: 

a. Será feito um esforço para que as reuniões sejam mensais. 

b. Milioni enviará duas alternativas de datas e local para a próxima reunião. 

Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 



 

 
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação 

Assessoria de Assuntos Internacionais 
 

 

AGENDA 2015 

 

Washington, Estados Unidos - Reunião Comista.  

Data: 28 e 29 de maio de 2015.    

 

Lisboa, Portugal - Visita de trabalho junto ao Ministério da Educação 

e Ciência. 

Data: 24 e 25 de junho de 2015. 

 

Moscou, Rússia – Visita de trabalho ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia da Rússia.  

Data: 26 a 28 de junho de 2015. 

 

Argentina – Visita de trabalho 

Data: 09 a 10 de julho de 2015. 

 

A definir datas:  

Paraguai 

Mercosul 

BRICS.  

 

 

Conferência do Clima. 


