1

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

2

TECNOLOGIA – COMCIT

3
4

Aos três dias do mês de março do ano de 2020, às 09:00hs, na sala de reuniões

5

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

6

Dantas Cortez, 1432 ocorreu a 64ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

7

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

8

FERREIRA CARDOSO DA SILVA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

9

ELAINE CRISTINA GAVIOLI, suplente da UFRN; JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO

10

NETO, titular do IFRN; KARLA DARLENE NEPOMUCENO RAMOS, titular da UERN;

11

EDER MIRANDA DA SILVA, suplente da Universidade Potiguar; ITHAMAR DANTAS

12

CORTEZ NETO, titular da Funpec; JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE, titular do

13

Sebrae; JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, titular da Fecomércio; SUSIE ALVES

14

SILVA DE MACEDO, suplente da Fiern; SUELDO MEDEIROS, titular da Câmara

15

Municipal de Natal; LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA, titular da Sociedade

16

Brasileira para o Progresso da Ciência; ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA,

17

titular da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN; HÉLIO FALCÃO SALES,

18

suplente da PMN. Também participaram como convidados: DANIELE RUFINO

19

VIEIRA da Sempla; JOÃO BEZERRA FILHO da Sempla. A reunião teve como pauta:

20

Aprovação das atas da 63ª Reunião ordinária e 2ª Reunião Extraordinária de 2019 do

21

conselho; Aprovação dos procedimentos de análise da minuta do Plano diretor;

22

Apreciação da minuta do Plano diretor; Aprovação do calendário de reuniões 2020 e

23

Informes. O Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA

24

SILVA saudou e agradeceu a presença dos conselheiros, apresentou a pauta da

25

reunião em seguida submeteu à apreciação do colegiado as atas da 63ª Reunião

26

ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária de 2019, que seguiu aprovada por todos os

27

conselheiros sem alterações. Dando continuidade a pauta do dia o Presidente do

28

COMCIT, ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA saudou e agradeceu a

29

presença dos conselheiros, apresentou a pauta da reunião em seguida submeteu à

30

apreciação do colegiado a ata da 63ª Reunião Ordinária e a ata 2ª da Reunião

31

Ordinária, que seguiram aprovadas por todos os conselheiros sem alterações. Dando

32

continuidade à pauta do dia, o presidente do COMCIT ALEXSANDRO FERREIRA

33

CARDOSO DA SILVA informou que o processo de alteração do decreto do Parque

34

Tecnológico já está em análise da assessoria jurídica na Secretaria Municipal de

35

Governo – SMG. Ficou combinado que na próxima reunião do COMCIT será aberto

36

um espaço para a SBPC fazer apresentação sobre a 72ª Reunião anual da SPBC que

37

será realizada em Natal nos dias 12 a 18 de julho de 2020. Em seguida foi apresentado

38

duas propostas de datas para o calendário anual das reuniões do COMCIT, foi

39

aprovado pelos conselheiros que as reuniões serão realizadas sempre nas primeiras

40

terças-feiras do início do mês. Em seguida foi apresentado aos conselheiros a Minuta

41

da Revisão do Plano Diretor. Na oportunidade o presidente leu todo o sumário para o

42

conhecimento de todos e iniciou a leitura dos artigos e incisos que tinham relação com

43

a questão de ciência, tecnologia e inovação, destacando o Capítulo I, Artigo 4, incisos

44

XII e XVII. Em alguns pontos, os conselheiros contribuíram com sugestões e

45

alterações, conforme será mencionado. No Artigo 6, inciso I foi sugerido inserir outros

46

tipos de energias renováveis ou energias limpas além de coletores solares. Levando

47

em consideração o avanço das cidades inteligentes e humanas pelo país voltado para

48

a mobilidade ativa, foi proposto inserir no Artigo 134, inciso II ou VI o conceito de

49

cidades inteligentes e humanas. Foi informado que a Uber lançou em São Paulo o

50

Uber patinete e que em algumas cidades já existe a utilização de recursos renováveis

51

no transporte urbano como a utilização de energia elétrica e carregamento de carro

52

elétrico, foi dado como exemplo as estações de carregamento de carros elétricos da

53

cidade de Fortaleza. Também foi recomendado a opção de não alterar o Artigo 134

54

inciso II ou no VI e sim acrescentar um novo inciso tentando atender os princípios das

55

cidades inteligentes e humanas e mobilidade ativa. Foi sugerido pelos conselheiros

56

como base e referência a leitura do Plano Diretor de Santa Catarina por ser um estado

57

que vem investindo significativamente em Cidade Inteligente e Humana. No Artigo

58

143 foi recomendado inserir um novo inciso sobre energias renováveis e de baixo

59

consumo (como o uso de lâmpada de LED). E que fosse pensado na questão da

60

iluminação inteligente na iluminação urbana/pública da cidade. No Artigo 146 inciso

61

V e VIII foi proposto inserir conectividade nos espaços públicos. A Prefeitura vem

62

buscando com a Rede Giga ampliar a conectividade nas escolas de 63 unidades para

63

131 e junto a empresa Net/Claro esse número chega a 144 unidades e o objetivo é

64

chegar a 100% das unidades com conectividade. Na política municipal de redução de

65

riscos, proteção e defesa civil foi sugerido inserir um sistema ou solução inteligente

66

que monitore e alerte as áreas de risco. Junto com a UFRN a Prefeitura vem buscando

67

sistemas e soluções de monitoramento para as áreas de risco. No Artigo 197 foi

68

sugerido incluir o artigo com as atribuições contidas na Lei de criação do COMCIT

69

para manter o padrão do texto, conforme os demais conselhos. No Artigo 212 foi

70

recomendado incluir o artigo com as atribuições do fundo contidas na Lei de criação

71

do COMCIT para manter o padrão de texto, conforme os demais. No anexo I glossário

72

foi indicado inserir os termos de cidade inteligente e humana, inovação, energias

73

limpas, ciência, tecnologia e inovação, conectividade. Foi recomendado a indicação

74

de ambientes promotores de inovação que abrange parques tecnológicos e

75

incubadoras de inovação incentivando que sejam distribuídos em todas as zonas da

76

cidade aproveitando espaços já existentes como o IFRN e UERN na Zona Norte. Nada

77

mais a informar, a reunião foi encerrada pelo presidente, que em seguida agradeceu

78

a participação de todos e solicitou que eu, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS

79

DE GÓIS, lavrasse a Ata, que achada conforme, seguirá assinada, por ele, por mim e

80

demais presentes.
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Natal, 03 de março de 2020
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