ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – COMCIT
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2019, às 9:00hs, na sala de reuniões
da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, situada à Rua Dr. Ewerton
Dantas Cortez, 1432, ocorreu a 59ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia - COMCIT, sob a presidência do senhor ALEXSANDRO
FERREIRA CARDOSO DA SILVA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: JOÃO
TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, suplente do IFRN; CARLOS ANDRÉ GUERRA
FONSECA, titular da UERN; ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO, titular da FUNPEC;
JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE, suplente do SEBRAE; JÚLIO FRANCISCO DANTAS
DE REZENDE, suplente da FAPERN; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da
FIERN; RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da PMN; FRANCISCA ALVES
NETA DE MESQUITA, suplente da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN;
HÉLIO FALCÃO SALES, suplente da PMN. Participaram como convidados: JOANNA DE
OLIVEIRA GUERRA, da SEMPLA; ANA CAROLINA GUILHERME COELHO, da
SEMPLA; HUDA ANDRADE SILVA DE LIMA, da SEMPLA; DANIELE RUFINO VIEIRA,
da SEMPLA, FILIPPO PEDROZA DAMÁSIO, da SEMPLA, e ZELANI PAULINO DOS
SANTOS, da SMS. A reunião teve como pauta: Apresentação do novo Secretário de
Planejamento do Município do Natal e Presidente do COMCIT, professor Alexsandro
Ferreira Cardoso da Silva; Posse dos novos Conselheiros da STTU e SEMURB;
Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do COMCIT; Indicação de um membro
titular do COMCIT para compor o Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor de Natal;
Andamento do processo referente a Lei de Inovação e do Plano Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação; Apresentação, por parte do senhor Filippo Pedroza Damásio,
Gestor

do

Termo

de

Fomento

nº

001/2018,

e

submissão

a

Comissão

de

Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do Termo (Portaria nº 010/2018 –
GS/SEMPLA), para homologação do Relatório técnico de Participação da Prefeitura do
Natal na Campus Party 2018; Informes sobre a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia
e Inovação; outras questões pertinentes. O Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO
FERREIRA CARDOSO DA SILVA, agradeceu a presença de todos e fez uma breve
explanação de sua trajetória profissional e de sua experiência e formação acadêmica
ligada a área de Políticas Públicas. Disse que era uma honra se integrar ao grupo
colegiado e se colocou à disposição para dar celeridade as pautas em discussão. Em
seguida, houve uma breve apresentação dos conselheiros (as) presentes. Na sequência,

tomou posse, na condição de conselheiros suplentes da SEMURB, a senhora
FRANCISCA ALVES NETA DE MESQUITA, e da STTU, o senhor HÉLIO FALCÃO
SALES. O terceiro ponto de pauta tratou da indicação de um membro titular do COMCIT
para compor o Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor de Natal. Na ocasião, o senhor
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA apresentou o Ofício contendo essa
solicitação por parte do CONCIDADE e falou sobre a criação e importância do referido
Núcleo para o desenvolvimento dos trabalhos do Plano Diretor de Natal. Na sequência,
abriu espaço para que os conselheiros tirassem dúvidas e possivelmente se colocassem
à disposição para a vaga. CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA solicitou que o
Presidente fizesse uma explanação sobre o Plano Diretor de Natal e sobre o dever desse
membro ao integrar o Núcleo. Após isso, o conselheiro ITHAMAR DANTAS CORTEZ
NETO, da FUNPEC, se colocou à disposição para representar o COMCIT, e todos os
presentes aprovaram, por unanimidade, a sua indicação. Outro ponto discutido foi em
relação ao andamento do processo da Lei de Inovação. Nesse sentido, o Presidente
relatou que o processo estava tramitando, já tendo passado pela Procuradoria Geral do
Município (PGM) e pela Assessoria Jurídica da SEMPLA. O parecer da PGM destacou a
necessidade de uma análise mais minuciosa a respeito da questão tributária e fiscal,
levando em consideração o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Termo
de Ajustamento de Gestão. Para explanar sobre o parecer jurídico da SEMPLA, o
Presidente ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA passou a palavra para a
Assessora Jurídica dessa Secretaria, a senhora ANA CAROLINA GUILHERME
COELHO, que ressaltou a relevância da Lei para o desenvolvimento do município e
chamou a atenção para alguns aspectos essenciais quanto a aplicabilidade dessa. A
mesma sugeriu que o processo fosse encaminhado para a Secretaria Municipal de
Tributação (SEMUT) e Controladoria Geral do Município (CGM), objetivando um parecer
técnico-analítico desses Órgãos acerca do impacto econômico, financeiro e tributário da
Lei, considerando todas as dificuldades que vem sendo vivenciadas pelo município nos
últimos anos. Após a consideração da Assessora Jurídica, o Presidente do COMCIT
sugeriu que os pareceres fossem acatados e perguntou aos conselheiros se autorizavam
o encaminhamento do processo aos mencionados Órgãos. A conselheira suplente da
FIERN, SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, concordou que é interessante e necessário
que isso realmente aconteça, porém observou que também é importante considerar todas
as discussões realizadas em momentos anteriores visando a aprovação da Lei,
complementando que essa é de suma importância para o município. A mesma, inclusive,
usou o exemplo do processo de aprovação da Lei do Parque Tecnológico, que só obteve

êxito com a atuação proativa e de apoio da Prefeitura do Natal. O Presidente
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA retomou que aquilo que estiver ao
alcance da SEMPLA será viabilizado, mas que é primordial a análise dos órgãos
municipais que gerem os recursos financeiros da Prefeitura. Nesse momento, alguns
conselheiros chamaram a atenção para a importância da inserção do Parque Tecnológico
no COMCIT, e o Presidente solicitou que HERMANA JACINTA LUCIA REBOUÇAS DE
GOIS, Secretária Executiva do COMCIT e Diretora do Departamento de Desenvolvimento
Socioeconômico da SEMPLA, e ANA CAROLINA GUILHERME COELHO, analisassem o
Regimento Interno do conselho e averiguassem a possibilidade de incorporar o Parque
Tecnológico ao mesmo. O Presidente ainda aproveitou o ensejo para informar que a PMN
está estudando a possibilidade de implementar uma Residência em TI na Prefeitura de
Natal, devido ao déficit de profissionais da área no quadro do município. Na sequência, o
senhor JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE REZENDE pediu a palavra para destacar que o
CONECIT, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, esteve parado durante muitos
anos, mas que havia sido retomado e a sua primeira reunião do ano estava marcada para
a sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Foi sugerido por alguns conselheiros que a PMN
tivesse assento no CONECIT e o representante da FAPERN ficou de averiguar sobre
essa solicitação. Nesse momento, os conselheiros também chamaram a atenção para a
importância de considerar o “i” do nome COMCIT como sendo em alusão a palavra
“inovação”. Diante dessa observação, outro assunto pautado na reunião foi sobre o Plano
Municipal de Ciência e Tecnologia, objetivando saber como andam os trabalhos para a
elaboração do mesmo junto aos conselheiros que compõem a comissão responsável pelo
trabalho. Esses conselheiros relataram que os trabalhos se encontravam parados e foi
sugerido que houvesse uma revisão da metodologia adotada, além da definição de um
cronograma para o cumprimento dos trabalhos. Ficou decidido que será marcada uma
reunião específica entre os membros da comissão para a retomada das atividades. Dando
continuidade a reunião, o Presidente do COMCIT solicitou que o senhor FILIPPO
PEDROZA DAMÁSIO, Gestor do Termo de Fomento nº 001/2018, acompanhado da
senhora JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA, secretária adjunta de planejamento da
SEMPLA, apresentassem o Relatório técnico de Participação da Prefeitura do Natal na
Campus Party 2018 e logo após fornecessem esse conteúdo, na íntegra, para análise e
aprovação desse por parte da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação
do Termo (Portaria nº 010/2018 – GS/SEMPLA). No referido relatório, em suma, constam
os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura no decorrer do evento, bem
como da Campus Party de uma maneira geral, apresentando os impactos econômicos e

sociais desse para a cidade do Natal. Após isso, ficou definido que a posição da
Comissão quanto a homologação do relatório será apresentada na próxima reunião do
Conselho. O senhor JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE REZENDE parabenizou a PMN
pelo relatório, destacando que esse registrou os benefícios adquiridos com a efetivação
do evento. Nesse momento, os demais conselheiros mencionaram a realização de uma
nova edição da Campus Party em Natal. O senhor JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO
NETO indagou sobre a possibilidade de realização de uma parceria entre a PMN e outras
instituições, como o IFRN, para que mais empresas incubadas no RN participem da
Campus Party Natal. Diante do exposto, JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA aproveitou a
oportunidade para solicitar que todas as instituições do COMCIT pudessem enviar suas
sugestões de ações para a participação da PMN nessa nova edição da Campus Party.
Nesse sentido, o senhor ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA destacou que
a Prefeitura tem total interesse em participar novamente da Campus Party, com mais
ações e provendo maiores benefícios ao município. O mesmo ainda destacou que nas
próximas reuniões do COMCIT essa participação será pautada e submetida a deliberação
dos conselheiros. Dando prosseguimento, o próximo assunto pautado na reunião tratou
sobre a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá no mês de outubro. A
proposta da SEMPLA é para que no evento contenha uma mesa redonda composta,
primordialmente, por membros do COMCIT, onde a discussão ocorreria em torno do
fomento a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e possivelmente já lançar
o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação, envolvendo pessoas e instituições que sejam
referência na área. Dito isso, o senhor ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA
perguntou se todos concordavam com essa sugestão. Os conselheiros presentes
acataram a sugestão. Assim, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE GOIS sugeriu
marcar uma reunião com a Comissão responsável pelo Plano de Ciência, Tecnologia e
Inovação, e aproveitar a oportunidade para discutir sobre a mesa redonda. Em seguida,
SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO contribuiu com a informação da realização do
Congresso de Inovação da Indústria, que acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, em São
Paulo, destacando a importância do evento, que só ocorre a cada dois anos. Na
sequência, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE GOIS submeteu o calendário
de Reuniões Ordinárias do COMCIT para 2019, que foi aprovado com ajustes. Nada mais
havendo a tratar, eu, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE GOIS, lavro esta Ata,
que achada conforme, seguirá assinada pelo Presidente do COMCIT, por mim e pelos
presentes.

Natal, 23 de maio de 2019
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