1

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA - COMCIT

3
4

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de 2017, 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 55ª 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: RODRIGO SIQUEIRA

9

MARTINS, suplente do IFRN; CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, titular da

10

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

11

FREIRE, suplente do SEBRAE; LAUMIR ALMEIDA BARRETO, suplente da

12

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

13

MARIA BERNARDETE C. DE SOUSA, titular da SBPC; JOHN FONTENELE

14

ARAÚJO, suplente SBPC; RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da PMN;

15

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

16

LEITE, titular da PMN, IRANI SANTOS, Secretária Executiva do COMCIT. Também

17

participaram como convidados: GUSTAVO F. R. CÔELHO da UFRN; ANDERSON

18

PAIVA CRUZ da UFRN, MARIA JOSÉ DE MEDEIROS da Semtas; DANIELE RUFINO

19

VIEIRA da Sempla; POLLYANA CRYSTINA SOARES PINHEIRO ROSA da Sempla.

20

A reunião teve como pauta: Aprovação da 54ª Ata da Reunião Ordinária; Conclusão

21

do mandato dos conselheiros período 2015/2017; Proposta de regulamentação da Lei

22

complementar nº 167/2017 - Parque Tecnológico; Informes. A Sra. GLENDA DANTAS

23

FERREIRA saudou os presentes e submeteu à apreciação do colegiado a Ata da 54ª

24

Reunião Ordinária, que seguiu aprovada sem alterações. Na sequência, fez referência

25

ao trabalho desenvolvido pela Sra. MARIA BERNARDETE C. DE SOUSA

26

agradecendo toda a colaboração dispensada, ao longo dos anos que permaneceu na

27

condição de vice-presidente do conselho. A Sra. MARIA BERNARDETE C. DE

28

SOUSA agradeceu a oportunidade, bem como, todo o carinho recebido dos colegas

29

conselheiros. Disse da energia e da motivação que sentia em contato com o grupo do

30

COMCIT. Concluiu sua fala, colocando-se à disposição para continuar na luta em prol

31

da Ciência, Tecnologia e Inovação do município e do estado. O segundo ponto de

32

pauta tratou da conclusão do mandato dos conselheiros, referente ao período

33

2015/2017. Sobre o assunto, a presidente do colegiado informou que o prazo para

34

nomeação dos novos conselheiros é quinze de setembro, sendo essa data o limite

35

para as instituições encaminharem os novos nomes aptos a recondução ou

36

substituição. Citou os nomes dos conselheiros que não poderão mais ser

37

reconduzidos, em virtude do que reza o Regimento Interno em vigor, e agradeceu as

38

contribuições de todos no desenvolvimento das ações municipais relacionadas à área

39

de CTI. Na sequência, convidou o Sr. ANDERSON PAIVA CRUZ para apresentar a

40

proposta de regulamentação da Lei complementar nº 167/2017 que dispõe sobre

41

incentivos fiscais para a criação de Parques Tecnológicos em Natal. O Sr.

42

ANDERSON PAIVA CRUZ mencionou sobre a importância de como os trabalhos vem

43

sendo conduzidos junto ao COMCIT, e sobre o papel do colegiado no que diz respeito

44

ao credenciamento dos parques tecnológicos que se instalarão no município, principal

45

ponto a ser tratado. Disse que a minuta do decreto foi formatada em diálogo com

46

IRANI SANTOS e com o apoio da SEMPLA e SEMUT. Apresentou o documento

47

através da leitura de todos os artigos, explicando-os de forma clara e objetiva. Durante

48

a apresentação houve intervenções dos presentes, de forma intercalada entre os

49

artigos. As Senhoras MARIA BERNARDETE C. DE SOUSA e GLENDA DANTAS

50

FERREIRA sugeriram que fossem verificadas as “grandes linhas” da CAPES, em

51

interação com as áreas de conhecimento que corresponde a vocação dos Parques

52

Tecnológicos. Sobre o inciso IV do Art. 2º em discussão, chegaram a conclusão pela

53

alteração na flexão da palavra, passando do singular para o plural "da(s) área(s)",

54

nesse caso optou-se pela manutenção do artigo. Dando continuidade à leitura e

55

discussão dos artigos, foi observada a necessidade de correção, quanto a sequência

56

da numeração, imediatamente corrigida. No Art. 5º §1º foi sugerido que fosse

57

estendido o prazo para o COMCIT “apreciar a proposição” de 30 para 60 dias,

58

sugestão acatada por todos. O Sr. LAUMIR ALMEIDA BARRETO sugeriu que no

59

decreto também fosse abordado o credenciamento das empresas junto a SEMUT, pois

60

entendia que qualquer procedimento que fosse criado deveria está claro na proposta.

61

O Sr. ANDERSON PAIVA CRUZ explicou que o decreto trata do credenciamento dos

62

parques junto ao COMCIT, como reza a Lei, e que foram considerados os pontos

63

existentes na legislação aprovada. No que diz respeito ao credenciamento das

64

empresas junto a Tributação, está sendo construído um modelo específico com a

65

SEMUT, baseado num sistema automatizado próprio. A Sra. MARIA BERNARDETE

66

C. DE SOUSA sugeriu inserir um texto para fechamento da proposta com adição dos

67

procedimentos que estão em andamento junto a SEMUT. A Sra. GLENDA DANTAS

68

FERREIRA sugeriu que o conteúdo da proposta fosse aprovado até o Art. 7º com

69

adição do texto de fechamento, remetendo-se ao que está sendo tratado junto a

70

SEMUT. A sugestão foi acatada por todos, e, o decreto, após apreciação e discussão

71

foi aprovado naquilo que compete a deliberação do COMCIT. A pauta do dia foi

72

concluída com os seguintes informes: O Sr. JOHN FONTENELE ARAÚJO informou

73

que a SBPC entregará no dia 04 uma carta em manifesto aos cortes de verbas

74

específicos das ICTs. O Sr. JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE REZENDE convidou a

75

todos para participar, no próximo dia 05, da apresentação do relatório referente ao

76

Estudo de Viabilidade do Parque Tecnológico do Estado “Poty Parque”, feito pela

77

Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI - empresa vencedora da licitação junto ao

78

Banco Mundial, no programa governo Cidadão. O Sr. LAUMIR ALMEIDA BARRETO

79

informou que a próxima edição do “Motores de Desenvolvimento” será organizada

80

pela FECOMÉRCIO no dia 18 de setembro, e trará como tema a “Crise Fiscal” do RN.

81

O Sr. RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA informou que a SME está realizando a

82

formação de professores em “objetos digitais de aprendizagem”, o projeto visa

83

estimular soluções criativas na área educacional. O Sr. ANDERSON PAIVA CRUZ

84

aproveitou para agradecer pela oportunidade e espaço concedido para apresentação

85

realizada. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho, solicitou que, eu,

86

IRANI SANTOS, lavrasse Ata que, achada conforme, seguirá assinada por ela, por

87

mim e por todos os conselheiros presentes.

88
NATAL, 30 de agosto de 2017.
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