
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA – COMCIT

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 8h30, na sala de reuniões

da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  -  SEMPLA,  situada  na  Rua  Dr.  Ewerton

Dantas Cortez, 1432, Tirol, ocorreu a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal

de  Ciência  e  Tecnologia  -  COMCIT,  sob  a  presidência  do  senhor  ALEXSANDRO

FERREIRA  CARDOSO  DA  SILVA.  Estiveram  presentes  os  seguintes  conselheiros:

CARLOS  ANDRÉ  GUERRA  FONSECA,  suplente  da  UERN;  ITHAMAR  DANTAS

CORTEZ NETO, titular da FUNPEC; GEORGE RAMALHO VIEIRA, titular da Fecomércio,

SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da FIERN; SUELDO MEDEIROS, titular da

Câmara Municipal  de Natal,  LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA,  titular da SBPC,

ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA, titular da PMN; FRANCISCA ALVES NETA DE

MESQUITA, suplente da PMN e RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN. Participaram

como convidados: EDMILSON JOVINO OLIVEIRA, SEMUT. A reunião teve como pauta:

Alteração do Decreto  da Lei  do Parque Tecnológico  Nº 11.378;  Relatório  da SEMUT;

Parecer da Comissão; Seminário – Plano Diretor de Natal. O Presidente ALEXSANDRO

FERREIRA CARDOSO DA SILVA iniciou a reunião resumindo o trâmite do processo de

alteração do decreto do Parque Tecnológico para que todos os conselheiros pudessem ter

conhecimento. Em seguida fez a leitura do relatório entregue pela SEMUT contendo as

informações sobre as questões tributárias e fiscais referentes as empresas credenciadas

ao  Parque  Tecnológico  Metrópole  Digital,  e  o  funcionamento  do  processo  dentro  da

SEMUT,  explicando  inclusive  que  existe  uma  comissão  interna  composta  por  três

auditores que se reúnem uma vez por mês e que analisam todo o trâmite referente a

esses processos do parque tecnológico. Relatou também que em 2018 foram analisados

37 processos, sendo 19 deferidos e 18 indeferidos, os deferidos são referentes a ISS e

TLL, não foram concedidos benefícios de ITIV e IPTU. Os motivos para indeferimento

são:  empresas  pertencentes  ao  simples  nacional  que  portanto  não  cabem;  falta  de

certidão  negativa  e  tributos  municipais  e  pleitos  genéricos,  como  por  exemplo,  o

requerente não identifica o imóvel. Em 2019, 10 processos foram deferidos e 1 processo

indeferido. A SEMUT relatou ainda as dificuldades e as perspectivas quanto os processos.

Na oportunidade, o presidente solicitou que o senhor  EDMILSON OLIVEIRA explicasse

essa  dificuldade  junto  a  SEMURB,  uma  vez  que  essa  secretaria  precisa  autorizar  o

requerimento  no  caso  dos  processos  do  ITIV  e  IPTU.  Nesse  momento  o  presidente



ALEXSANDRO FERREIRA sugeriu que a SEMUT incluísse na comissão existente, um

membro da SEMURB para que essa dificuldade pudesse ser revertida. Durante a fala do

senhor  Edmilson  Oliveira,  alguns  conselheiros  aproveitaram a  oportunidade  para  tirar

dúvidas. O representante da SEMUT destacou que existe uma minuta já acordada entre a

secretaria municipal de tributação e o IMD contendo as alterações. Mas, apontou que o

IMD gostaria  de  outras  alterações que necessitam alterar  a  Lei  e  que nesse caso é

obrigatório ser aprovado pela Câmara Municipal de Natal. Portanto, o senhor EDMILSON

OLIVEIRA sugere que primeiro faça a alteração no decreto, uma vez que é algo mais

simples e fácil de ser resolvido e em seguida faz essa proposição que necessita modificar

alguns pontos da lei.  Logo após, o presidente sugeriu que os membros da comissão,

representado  nesta  reunião  pelos  senhores  SUELDO  MEDEIROS e  GEORGE

RAMALHO, apresentassem o relatório contendo o posicionamento sobre a alteração de

alguns  pontos  do  decreto  da  lei  do  parque  tecnológico,  o  qual  consta  um  parecer

favorável aos três pontos debatidos, que são:  1) Adequações do texto legal do Decreto

que tratam da concessão do regime tributário, para melhorar a compreensão do texto e

ajustar  a  estrutura  do  Decreto;  2)  Inclusão  de  Servidores  Públicos  na  condição  de

acionistas, cotistas ou comanditários; e 3) Ampliação do Raio de Abrangência da área do

Parque, passando de 1,5 km atuais para 2,0 km. Concluindo a pauta sobre o decreto do

parque  tecnológico,  os  conselheiros  recomendam  uma  adequação  da  legislação  do

parque tecnológico. E como membro do COMCIT, o vereador  SUELDO MEDEIROS  se

propõe a elaborar e apresentar em 2020 essa nova proposta na Câmara Municipal de

Natal  que altera  a  lei  nos  termos do decreto.  Assim,  as  alterações do decreto foram

aprovadas pelos conselheiros, porém vale ressaltar que todos os trâmites relacionado a

esse processo será informado aos membros do COMCIT. Resumindo a reunião sobre

essa pauta, destaca-se que a comissão considera relevante as alterações do decreto e

que  pode  ser  encaminhado  e  aprovado  pelos  conselheiros;  a  SEMUT destacou  que

também concordam com as alterações do decreto, mas fala da importância e do cuidado

de retirar os pontos que conflitam com a lei; e por fim, o vereador SUELDO MEDEIROS

como membro do COMCIT e legislador da Câmara Municipal de Natal propôs em ver

essa questão de adequabilidade da lei e levar esse projeto de lei para ser discutido e

aprovado.  Todo  esse  processo  e  adequações  serão  analisadas  pelo  executivo  e

legislativo. O outro ponto de pauta discutido da reunião foi sobre o Seminário do Plano

Diretor  que  acontecerá  no  dia  18  de  janeiro  de  2020  e  que  necessita  do  apoio  e

participação  de  todos  os  conselheiros  do  COMCIT.  Na  ocasião,  o  presidente

ALEXSANDRO  FERREIRA  fez  duas  propostas  aos  conselheiros,  cada  um  olhar  o



conteúdo  e  enviar  sugestões  ou  definir  dois  ou  três  conselheiros  que  analisassem o

material e ajudasse a enviar sugestões e fazer uma proposta para ser apresentada pelo

presidente  do  COMCIT  no  seminário.  Assim,  ficou  definido  que  apenas  alguns

conselheiros  ajudariam e  a  comissão escolhida  foi:  Susie  Alves e  Ithamar  Dantas.  O

Vereador Sueldo Medeiros também ficou de colaborar, visto que trata do Plano Diretor. O

Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA, agradeceu a

presença de todos e encerrou a reunião, cuja ata  seguirá assinada, por ele e demais

presentes.

Natal, 19 de dezembro de 2019.
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