1

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA - COMCIT

3
4

Aos quinze dias do mês de março do corrente ano, às 9:00hs, na sala de reuniões

5

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

6

Dantas Cortez, 1432 ocorreu a 53ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

7

Ciência e Tecnologia - COMCIT, sob a presidência da senhora GLENDA DANTAS

8

FERREIRA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: CARLOS ANDRÉ

9

GUERRA FONSECA, titular da UERN; FELIPE DE SOUSA FERRUCIO DA

10

ROCHA, titular da UnP; GUMERCINDO FERNANDES DE AMORIM FILHO, titular

11

da Funpec; ITHAMAR DANTAS CORTEZ, suplente da Funpec; JOÃO BOSCO

12

CABRAL FREIRE, suplente do Sebrae; LAUMIR ALMEIDA BARRETO, titular da

13

Fecomércio; JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE REZENDE, suplente da Fapern;

14

MARIA ANGÉLICA TEIXEIRA E SILVA, suplente da FIERN; NEY LOPES JÚNIOR,

15

suplente da Câmara Municipal de Natal; MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE

16

SOUSA, titular SBPC; RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da PMN; LÍVIA

17

MARIA MARTINS DA SILVA, titular da PMN; JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA LEITE,

18

titular da PMN. Também participaram como convidados: SUELDO FLORÊNCIO DE

19

MEDEIROS COSTA da Câmara Municipal de Natal; ANNA GISELE C. D. R.

20

RIBEIRO, da Câmara Municipal de Natal. A reunião teve como pauta: Informes;

21

Aprovação da ata 52ª Reunião Ordinária; Apresentação do Plano Plurianual

22

Participativo e proposta de novo cronograma de ações do Comcit 2017. A presidente

23

do conselho GLENDA DANTAS FERREIRA abriu os trabalhos do dia assumindo,

24

pela primeira vez, a presidência do conselho na condição de atual Secretária

25

Municipal de Planejamento, função que lhe permite, regimentalmente, o posto de

26

presidência. A Secretária agradeceu a participação de todos e fez uma breve

27

apresentação pessoal, relatando a sua trajetória profissional e a sua experiência e

28

formação acadêmica ligada a área de Políticas Públicas. Disse que era uma honra

29

se integrar ao seleto grupo colegiado e se colocou à disposição para dar celeridade

30

as pautas em discussão. Em seguida, houve uma apresentação pessoal e

31

institucional de cada conselheiro presente. Na sequência tomou posse, na condição

32

de conselheiro suplente da Câmara Municipal do Natal - CMN, o Vereador NEY

33

LOPES JÚNIOR. Na oportunidade foi justificada a ausência do Vereador ROBSON

34

CARVALHO titular da CMN, representado no ato, pelo Vereador SUELDO

35

FLORÊNCIO DE MEDEIROS COSTA que foi apresentado como possível substituto

36

do titular. IRANI SANTOS solicitou que o nome de SUELDO FLORÊNCIO DE

37

MEDEIROS COSTA fosse oficialmente encaminhado para a posterior publicação no

38

Diário do Oficial do Município - DOM. Obedecendo a pauta, ocorreu a manifestação

39

dos presentes quanto aos informes: NEY LOPES JÚNIOR informou que estava

40

sendo criada a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito da

41

CMN, sendo essa iniciativa uma forma de divulgação mais ampla das ações de CTI

42

no município. Deu ênfase a sua trajetória relacionada a área e a disponibilidade em

43

contribuir com possíveis articulações junto ao MCTIC e demais órgãos vinculados,

44

na tentativa de promover as ações demandadas pelo COMCIT. Também colocou à

45

disposição a TV Câmara e outros espaços do legislativo municipal. SUELDO

46

FLORÊNCIO DE MEDEIROS COSTA comunicou que a Comissão de Ciência e

47

Tecnologia da CMN estava incorporando a componente de “inovação” em sua

48

nomenclatura para trazer ao debate a temática, tendo em vista a necessidade de

49

incorporar novos conceitos e seguir a pauta municipal e nacional. O Sr. JÚLIO

50

FRANCISCO DANTAS DE REZENDE informou sobre o evento internacional

51

“Marcha pela Ciência” que ocorrerá simultaneamente em várias cidades, a exemplo

52

de Natal e São Paulo, no dia 22 de abril, com programação prevista no Parque da

53

Cidade e UFRN. Falou também sobre o projeto “Espaço Marte”, trata-se de um

54

museu que apresenta informações sobre o planeta Marte por meio de maquetes e

55

painéis explicativos. O espaço conta com professores e monitores que explicam aos

56

visitantes sobre a exploração do planeta vermelho. O museu iniciou suas atividades

57

no prédio do Núcleo de Pesquisa de Engenharia da Produção (Nupep) da UFRN e

58

visa aproximar as escolas do ensino fundamental e médio no processo de

59

disseminação da informação sobre o planeta. MARIA ANGÉLICA TEIXEIRA E

60

SILVA destacou o Edital de Inovação para a Indústria 2017 a ser lançado em Natal

61

no dia 19 de abril no Espaço Cultural Candinha Bezerra, da Casa da Indústria. O

62

lançamento contará com a apresentação das informações sobre o programa e as

63

oportunidades e incentivos assegurados aos projetos inovadores. O Edital é uma

64

iniciativa para estimular a capacidade inovadora das empresas. A estrutura de apoio

65

da Rede SENAI nesta ação do Sistema Indústria envolve os 26 Institutos do SENAI

66

de Inovação (ISI) e os 60 Institutos SENAI de Tecnologia (IST), além da parceria

67

com o Sebrae. O Sr. RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA disse que a Prefeitura,

68

através da Secretaria de Educação, assinou termo de parceria com a Claro e Net TV

69

para uso de internet nas escolas e formação de mídias educacionais completando

70

as ações que já estão previstas através da Rede Giga Metrópole, que conecta todas

71

as escolas públicas municipais e das ações do Programa Natal Cidade Inteligente e

72

Humana, que também atua junto ao Instituto Metrópole Digital e Instituto Santos

73

Dumont levando educação inovadora as escolas. A Sra. GLENDA DANTAS

74

FERREIRA informou sobre a realização do evento REGIMES URBANOS E

75

GOVERNANÇA METROPOLITANA (Encontro Nacional da Rede Observatório das

76

Metrópoles) que ocorrerá em Natal nos dias 29 a 31 de março na UFRN. O debate

77

sobre o Direito à Cidade apresentará um quadro atualizado da pesquisa em estudos

78

urbanos e regionais, com ênfase na Governança e nos Regimes Urbanos. A Sra.

79

MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA sugeriu que, sobre o cronograma

80

de reuniões de COMCIT para 2017 fosse mantida a última deliberação do colegiado

81

quanto a realização das reuniões na penúltima quarta feira de cada mês, sendo

82

realizada bimestralmente, ou quando necessária reunião extraordinária. Quanto as

83

reuniões das comissões de elaboração do Plano Municipal de CTI e da Lei de

84

Inovação seriam combinadas com os membros de cada comissão. A sugestão foi

85

acatada por todos os presentes. Dando prosseguimento a pauta, a Sra. GLENDA

86

DANTAS FERREIRA procedeu com uma breve apresentação do Plano Plurianual

87

Participativo de Natal 2018-2021, o qual a SEMPLA é responsável e vem

88

trabalhando diretamente junto as demais secretarias municipais e municípios da

89

Região Metropolitana na capacitação, estruturação, organização e estratégias,

90

pensando de forma compartilhada o planejamento do município no contexto

91

regional. Abordou as etapas do processo e enfatizou a importância da participação

92

do conselho, no que diz respeito as contribuições nas diversas áreas contempladas

93

e principalmente no Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação que trata das

94

ações e projetos demandados pelo colegiado. Ressaltou sobre a necessidade de

95

divulgação entre as instituições para ampliar a participação nas mídias e nos meios

96

virtuais e presenciais de debates. Disse que o final de maio é o prazo previsto para

97

conclusão e encaminhamento para a Câmara Municipal de Natal, sendo assim

98

necessário uma forte mobilização para ampliar o debate e legitimar o processo.

99

Concluiu sua fala agradecendo a presença de todos e, nada mais havendo a tratar

100

solicitou que, eu, IRANI SANTOS, lavrasse ata que seguirá assinada por ela, por

101

mim e pelos conselheiros presentes.

102

Natal/RN, 15 de março de 2017.

103
104
105
106

GLENDA DANTAS FERREIRA
Presidente do Comcit

IRANI SANTOS
Secretária executiva do Comcit

CARLOS ANDRÉ GUERRA
FONSECA
titular da UERN

FELIPE DE SOUSA FERRUCIO DA
ROCHA
titular da UnP

GUMERCINDO FERNANDES DE
AMORIM FILHO
titular da Funpec

ITHAMAR DANTAS CORTEZ
suplente da Funpec

JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE
suplente do Sebrae

LAUMIR ALMEIDA BARRETO
titular da Fecomércio

JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE
REZENDE
suplente da Fapern

MARIA ANGÉLICA TEIXEIRA E
SILVA
suplente da FIERN

NEY LOPES JÚNIOR
suplente da Câmara Municipal do
Natal

MARIA BERNARDETE CORDEIRO
DE SOUSA
Vice-presidente do Comcit e titular
SBPC

RUDSON EDSON GOMES DE
SOUZA
titular da PMN

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA LEITE
titular da PMN

LÍVIA MARIA MARTINS DA SILVA
titular da PMN

