
Ata da Reunião Extraordinária n° 074 do Conselho de Curadoresda Fundação Parque de
Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências, Fundação PATRIA, realizada em 11 de
setembro de 2020, por videoconferência, utilizando recursos da rede mundial de computadores
(aplicativo Cisco Webex Meetings).

Participaram: Vice-Almirante Noriaki Wada, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha
em São Paulo e Presidente do Conselho de Curadores; Sr. Valdo Manoel Gomes, Suplente do
Curador Representante da Prefeitura Municipal de Iperó; Dr. Rodolfo Politano, Curador
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Vice-Almirante (EN)
Guilherme Dionizio Alves, Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo; Vice-Almirante (RMl) Newton de Almeida Costa Neto, Curador Representante da
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; Contra-Almirante (EN) Flávio Antoun Netto,
Curador Representante do Centro de Tecnológico da Marinha em São Paulo; Capitão de Mar e
Guerra (EN) Salvador Ramos da Silva Neto, Curador Representante do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo.

Também compareceram: Contra-Almirante (RM1) Newton Calvoso Pinto Homem,
Diretor-Presidente da Fundação PATRIA; Sr. Ricardo Gonçalves Gomide, Diretor de Técnico da
Fundação PATRIA; Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN) João Luís Marins, Diretor
Administrativo da fundação PATRIA; Sra. Ana Elis Lopes Cláudio, Diretora Financeira da
Fundação PATRIA:~e Capitão .de Mar e Guerra (RM1-FN) Wagner dos Santos Gagliano,
Assessor de ConfOnhidade e de Controle Interno da Fundação PATRIA.

A reunião iniciou-se às 09:32 horas com o Presidente do Conselho de Curadores dando a
palavra ao Diretor-Presidente.

O Diretor-Presidente da Fundação PATRIA, então, iniciou a apresentação, comentando os
principais tópicos da ata da reunião anterior:

- Em relação ao SICAP 2018, ele informou que o TCE oficiou a Prefeitura solicitando
informações sobre se a Prefeitura financia a Fundação. A Fundação assessorou a Prefeitura na
elaboração da resposta, mas não recebeu nenhum retomo do TOE ainda;

- A situação administrativa e o estudo de cargos e salários serão discutidos em tópicos
mais adiante nesta reunião; e

- O andamento das metas de 2020 será tratado na reunião ordinária do mês de outubro.
Como próximo tópico, foram apresentadas as principais mudanças incluídas na Sétima

Alteração do Regimento Interno que está sendo proposta. Esta versão foi aprovada na 11a

Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 09 de setembro de 2020. Foram
reorganizados todos os artigos e incluídas seções com:

- os valores da Fundação e com a Responsabilidade Social; crt
- a estr~btu~ade gdestãode c~nvJên~od~; d C I I d G ",0
- as atn uições as assessona un lca, e ontro e nterno e e overnança; e t'

- as atribuições na gestão de Acordos Administrativos. ~
O Diretor-Presidente lembrou que o novo regimento realmente representa a atual estrutura

organizacional aprovada no Estatuto Social. Após isso, passou a palavra ao Membros do ~fV'i,i
Conselho para comentários. O Curador representante da Amazul chamou à atenção que o .
Regimento apresentado pela Fundação foi analisado pela área jurídica da Amazul, que
considerou que o mesmo está pronto para votação. Sem outras manifestações do Conselho, o f
Presidente do Conselho colocou o Novo Regimento Interno em votação, que foi aprovado por
unanimidade. '

Como próximo tópico, o Diretor-Presidente apresentou o lano de Cargos e Salários (PCS)
da Fund ão. O plano foi aprovado pela Assessori~ídia d FundaçdP- pelo Controle Interno
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da Fundação, pelo escritório de Contabilidade FAMA e pela Diretoria Executiva, em reunião
extraordinária no último dia 09/SET. A motivação para a elaboração do plano foi a observação
do escritório de Contabilidade em relação a Engenheiros que recebiam salários diferentes
estando na mesma função, o que pode levar a problemas trabalhistas. Essa cobrança ficou maior
quando, em março, foi estabelecida a Seção-de Recursos Humanos da Fundação. O Diretor-
Presidente explicou os objetivos e os principais pontos do PCS, que são:

- define 3 carreiras: Executiva (gestão) - (Diretores, Gerentes e Assessores Permanentes)
cargos de confiança, Administrativa (administração dos Acordos) e Técnica (aplicação nos
objetos dos Acordos);

- descreve cargos, requisitos para seleção e atribuições;
- estabelece os benefícios previstos na legislação e nos acordos coletivos de trabalho:

auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida, adicionais por tempo de
serviço; e

- estabelece critérios de avaliação, progressão e promoção, criando um calendário de
eventos e uma comissão encarregada da avaliação.

O Diretor-Presidente mencionou que a implantação do PCS acarretará um aumento
imediato para três Funcionárias da Fundação que exerciam funções de Assistentes, mas serão
enquadrados como Encarregados de Seção. Essa diferença de R$ 1.542,00 já havia sido
autorizada na reunião de 26 de maio. Além disso, também acarretará aumento para alguns
Funcionários de Convênios com CTMSP que estão recebendo abaixo do piso salarial de
Engenheiro de São Paulo. Neste caso, a negociação deve ser feita com cada Convênio para a
inclusão dos aumentos nos Planos de Trabalho. E, por isso, as Tabelas de Salários serão emitidas
por portaria e estão desvinculadas do PCS.

A longo prazo, todos os Funcionários poderão receber aumentos de acordo com a avaliação
de desempenho recebida, desde que haja previsão no Plano Orçamentário Anual aprovado pelo
Conselho de Curadores (caso de Funcionários das carreira Executiva e Administrativa da
Fundação) ou nos Planos de Trabalho assinados pelos partícipes (caso dos Funcionários da
carreira Técnica dos Convênios). Foi apresentada, então, a-Tabela de Salários da carreira
Administrativa com a indicação das posições ocupadas pelas 3 Funcionárias que serão
enquadradas. O Diretor-Presidente passou a palavra ao Membros do Conselho para comentários
e nenhum dos Membros do Conselho se manifestou. O Presidente do Conselho colocou o Plano
de Cargos e Salários em votação, que foi aprovado por unanimidade.

Com terceiro tópico, o Diretor-Presidente apresentou a evolução do Convênio USEXA.
Este Convênio tem um valor aproximado de 60 milhões de reais e prazo de 26 meses. O
Convênio já foi aprovado pelo cm, seção de São José dos Campos, e encontra-se em análise no
Gabinete do Comandante da Marinha, com expectativa de entrar em vigor este ano. A Fundação
está se preparando para esse desafio que exige uma estrutura administrativa capaz de responder
às demandas do projeto. Isso obrigará Fundação a ter uma equipe dedicada à USEXA. FOit
contratado o Engenheiro Walter, Supervisor dedicado Convênio, que já preparou três editais, o
que garante que teremos uma velocidade inicial bem alta, logo após a assinatura do Convênio. ,tI

Mas a Fundação precisará de uma equipe maior. A equipe prevista é de mais um Líder de
Convênio dedicado, alguém para cuidar dos processos na Obtenção, dois tecnólogos para j
avaliação dos Projetos Básicos e uma Assessoria Jurídica com especialização em licitações e
contratos que poderá ser por pessoa física ou jurídica. A ideia da Fundação é contratar os dois "
primeiros (Líder e Obtenção) mesmo antes da assinatura do Convênio, com reserva orçamentária
e, após a assinatura, eles seriam pagos, especificamente, com dinheiro do Convênio. Jr

Como reflexos imediatos da assinatura da USEXA, o Diretor-Presidente apontou:
- aumento dos gastos de custeio da Fundação (luz, água, limpeza, transporte, etc.);
- necessidadede aquisiçãodemobiliárioe eq~am#tos 'de ijfl nnáti~.~ 7
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- necessidade de ampliação e reorganização do espaço físico da Fundação.
Para esse último item, 2 linhas de ação (LA) estão sendo estudadas:
- a realocação dos Funcionários no espaço laboral já existente. Nesse caso, existe uma

probabilidade de a Fundação vir a perder o auditório e uma sala de aula; e
.~

- o aluguel ou compra da casa ao lado (ainda em estudos de viabilidade e exequibilidade).
Foi feito um primeiro contato e a Fundação está estudando como seria realizado o processo de
compra. Na próxima reunião, serão apresentados mais detalhes dessa negociação.

A palavra foi passada ao Conselho para comentários. O Presidente do Conselho comentou
que o Convênio USEXA vai mudar o modus operandi da Fundação e trará um futuro muito
promissor para a mesma. Lembrou que é um Convênio complexo e que a planta opera há quinze
anos e ainda não produziu nada. E recomendou que a aprovação desse item trará grandes
vantagens para acelerar os processos relativos ao Convênio.

O representante da Amazul pediu que fosse explicado exatamente o que seria votado. O
Diretor-Presidente esclareceu que a solicitação submetida ao Conselho é que sejam autorizadas:
a contratação imediata do líder de convênio e do auxiliar de obtenção e a autorização prévia para
contratação dos dois tecnólogos e da assessoria jurídica, condicionada à assinatura do Convênio
USEXA, sem a necessidade de convocação de uma nova reunião do Conselho de Curadores. O
Presidente do Conselho colocou essas contratações em votação, que foram aprovadas por
unanimidade.

Como penúltimo tópico, o Diretor-Presidente prosseguiu com a situação do pessoal da
Amazul. Esse tópico foi trazido na reunião de abril. A Fundação utiliza alguns Empregados da
Amazul, que trabalham no CTMSP cooperando com a Fundação como Analistas de Convênios e
de Processos de Obtenção. A ideia era fazer a substituição deles de acordo com o cronograma
acordado entre a Fundação e a Amazul que permitisse a transmissão do conhecimento para os
substitutos. Entretanto, foi constatado que esse modo de operação poderia estar contrariando
algumas legislações, de modo que se tomou necessário agilizar a reintegração desses
Empregados à Amazul. Passada a palavra ao representante da Amazul, ele explicou que a
Amazul está trabalhando nos termos jurídicos e que já conversou com o Diretor-Presidente,
solicitando que seja antecipado ao máximo o retomo dos Empregados da Amazul, para evitar
implicações legais. O Diretor-Presidente agradeceu ao representante da Amazul e explicou que,
com essa antecipação, toma-se premente a contratação de pessoal que possa assumir as funções
daqueles Analistas. Sendo assim, a ideia é substituir os oito Empregados da Amazul que vem
prestando serviço para a Fundação, atualmente, por- quatro Funcionários contratados pela
Fundação: a Encarregada da Seção de Obtenção, Renata, foi contratada, pois já havia autorização
desde a 723 Reunião; a Engenheira Andressa está sendo contratada e dois Auxiliares de Projetor
que vão substituir os Analistas. Esses dois últimos serão os dois primeiros Estagiários da .
Fundação, que trabalham aqui desde março e serão efetivados. Essas contratações dariam um -Ó,

custo mensal de aproximadamente R$ 24.000,00, que não leva os gastos a ultrapassarem o limite
de crédito autorizado do orçamento anual. O Diretor-Presidente explicou que a solicitação ao
Conselho é a de autorizar essas contratações para que, ao final de outubro, a Fundação tenha
conseguido liberar todos os Empregados da Amazul para a reintegração e esteja andando por si
só, com uma equipe própria. Para terminar, agradeceu ao CTMSP e à Amazul por todo o apoio
prestado até o momento.

A palavra foi passada ao Conselho para comentários. O representante da Amazul lembrou
que a reintegração já foi iniciada e também agradeceu o esforço da Fundação PATRIA na
solução desta situação. O Presidente do Conselho colocou essas contratações em votação, que
foram aprovadas por unanimidade.

O Diretor-Presidente declarou a palavra aberta, agradeceu o apoio constante do Conselho
de Curadores às propostas que a Diretoria Executi~.{md ão tem esentado e afirmou
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que, a partir de agora,
atribuições.

Finalizando, o Presidente do Conselho pediu que a próxima reunião seja presencial e que
se a Fundação PATRIA considerar que não há espaço para manter o devido distanciamento
social na Sede para isso, ele sugere, com a concordância do CMG(EN) Salvador, a utilização do
auditório central do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA). O Diretor-Presidente observou
que esta opção seria adequada porque a sala de reunião da Fundação é bem pequena e se colocou
à disposição para a coordenação de quaisquer acertos necessários. O Presidente do Conselho
aproveitou para, caso a reunião seja em Aramar, convidar a todos para uma visita ao LabGENE,
onde poderão ser vistos os avanços do empreendimento nuclear.

O Diretor-Presidente informou que a próxima reunião ordinária tratará da proposta
orçamentária de 2021 e, por isso, deve ser agendada para o final de outubro. E, também, lembrou
que em outubro, no dia 15, a PATRIA completa 28 anos de existência e que já estão sendo
planejadas as comemorações.

O VAlte Noriaki deu por encerrada a reunião, às 10: 16 horas.
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