ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – COMCIT
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2019, às 08:30hs, na sala de reuniões
da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, situada à Rua Dr. Ewerton
Dantas Cortez, 1432 ocorreu a 60ª 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:
CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, titular da UERN; IARA LÚCIA VAZ
GUEDES, suplente da Funpec; JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE, suplente do
SEBRAE; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da Fiern; SUELDO
MEDEIROS, titular da Câmara Municipal de Natal; ZELANI PAULINO DOS
SANTOS, titular da PMN; FRANCISCA ALVES NETA DE MESQUITA, suplente da
PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN; HÉLIO FALCÃO SALES, suplente
da PMN. Também participaram como convidados: JOANNA DE OLIVEIRA
GUERRA da Sempla; DANIELE RUFINO VIEIRA da Sempla e FILIPPO PEDROZA
DAMÁSIO da Sempla; ANDERSON PAIVA CRUZ do Parque Metrópole Digital;
IZABEL CERQUEIRA VALVERDE da Campus Party; THALIS ANTUNES DE
SOUZA da Campus Party. A reunião teve como pauta: Posse da nova conselheira
titular da SMS; Aprovação da ata da 59ª Reunião Ordinária; Apresentação pelo IMD
dos resultados provenientes do Parque Tecnológico; e outros assuntos pertinentes.
O Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA
saudou os presentes e deu posse a conselheira ZELANI PAULINO DOS SANTOS,
titular da SMS, conforme portaria nº 058/2019-GP, publicada no Diário Oficial do
Município do dia 04 de julho de 2019. Em seguida submeteu à apreciação do
colegiado a Ata da 59ª Reunião Ordinária, que seguiu aprovada por todos os
conselheiros sem alterações. Dando continuidade a pauta do dia, o presidente
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA convidou o senhor ANDERSON
PAIVA CRUZ, Diretor do Parque Tecnológico Metrópole Digital para realizar a
apresentação dos resultados alcançados no Parque Tecnológico. Na ocasião, o
mesmo destacou o desempenho do parque e a atração de 45 empresas e
investimentos, além da criação de mais de 700 postos de trabalho ao longo dos 18
meses de operação. O diretor agradeceu o apoio do COMCIT dado ao Parque
Tecnológico desde 2017 através da aprovação da Lei Complementar Nº 167/2017,

que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a empresas de Tecnologia da
Informação e a Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) integrantes de Parque
Tecnológico, localizadas em Natal, e o Decreto Nº 11.378/2017, que regula as
concessões de incentivos fiscais. Falou que a partir disso o Parque conseguiu abrir,
de fato, uma nova política, ou seja, uma nova agenda de trabalho, onde passaram a
desenvolver e tocar a parte científico-tecnológico e de inovação na cidade. Enfatizou
ainda que todos esses avanços contribuíram para uma transformação na área,
passando a ser mais discutido as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Na sua
apresentação, o senhor ANDERSON PAIVA CRUZ destacou a importância da
inovação para o desenvolvimento da cidade. E que para criar um ambiente propício
para o desenvolvimento de inovação e tecnologia é preciso pensar na formação de
talentos e que seja cada vez mais voltado para o empreendedorismo. Segundo
ANDERSON PAIVA CRUZ, o parque tecnológico é hoje a principal ferramenta do
mundo, que faz com que ocorra a tríplice hélice, a intercessão entre o governo, a
academia e as empresas. Na oportunidade, o diretor levantou a questão sobre a
proposta de revisão e alterações no Decreto da Lei do Parque Tecnológico como por
exemplo a ampliação do raio de 1,5 km para 2 km com o objetivo de ampliar a área
e atender as empresas que estão optando alugar salas comerciais, visto que a
maioria dos centros comerciais que alugam essas salas estão localizados fora do
raio delimitado no decreto. E falou sobre os trâmites junto a Secretária Municipal de
Tributação (SEMUT) quanto as isenções fiscais das empresas do Parque
Tecnológico. Ficou acertado que o Parque Tecnológico Metrópole Digital enviará a
minuta atualizada e comentada com a proposta de alterações no Decreto
11.378/2017, para que seja encaminhado, analisado e discutido por todos os
membros do COMCIT na próxima reunião ordinária. E enviar essa minuta para que a
SEMUT possa avaliar os possíveis impactos e dar um parecer técnico. O senhor
ANDERSON PAIVA CRUZ aproveitou a presença dos organizadores da Campus
Party Brasil e falou sobre as propostas da UFRN para participar da Campus Party
Natal 2019 e combinou de enviar esse documento e marcar uma reunião juntamente
com a SEMPLA para acertar essa participação. Em seguida, o presidente
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA perguntou aos conselheiros se
todos aprovavam o relatório da Campus Party 2018 que foi apresentado e enviado
na última reunião ordinária ou se necessitava de alguma alteração. Sem objeções, o
relatório foi aprovado por todos os membros presentes. Logo após, o presidente
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Relacionamento da Campus Party Brasil. A mesma fez uma breve explicação de
como será a Campus Party 2019 em Natal e de que forma será o stand e a
participação da Prefeitura de Natal. Explicou a diminuição da quantidade de dias de
evento em relação ao ano passado, bem como o sucesso de vendas de ingressos
para a atual edição e que acredita que a meta de 60 mil pessoas será atingida
mesmo com a redução de dias. THALIS ANTUNES DE SOUZA, Gerente da
Campus Party Brasil, contribuiu ressaltando que o público não tem reclamado sobre
a diminuição dos dias e relatou que os jovens aqui são muito animados, engajados e
unidos e que tudo isso contribui para o sucesso do evento em Natal. JOANNA DE
OLIVEIRA GUERRA falou sobre a comissão criada com membros da Prefeitura de
Natal para acompanhar todo o evento e disse que a contribuição dos conselheiros
do COMCIT era de extrema relevância e já informou que talvez fosse necessário
convocá-los para uma reunião extraordinária com o intuito de deliberar a
participação da Prefeitura nessa edição e opinar sobre as ações. Por fim, o senhor
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA retomou a palavra enfatizando
que ficou combinado trabalhar com a revisão das Leis e do Decreto. Nada mais a
informar, a reunião foi encerrada pelo presidente, que em seguida agradeceu a
participação de todos e solicitou que, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE
GOIS, lavrasse a Ata, que achada conforme, seguirá assinada, por ele, por mim e
demais presentes.
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