
ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT 2 

 3 

Aos dez dias do mês de junho do ano de 2020, às 10:00hs, devido a pandemia 4 

do Covid-19 a 65ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência e 5 

Tecnologia - COMCIT ocorreu de forma virtual no aplicativo Google Meet, 6 

sob a presidência do senhor ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA. 7 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: SIBELE BERENICE 8 

CASTELLÃ PERGHER, titular da UFRN; KARLA DARLENE NEPOMUCENO 9 

RAMOS, titular da UERN, CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, suplente da 10 

UERN; EDER MIRANDA DA SILVA, suplente da Universidade Potiguar; 11 

ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO, titular da Funpec; SUSIE ALVES SILVA 12 

DE MACEDO, suplente da FIERN; SUELDO MEDEIROS, titular da Câmara 13 

Municipal de Natal; ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA, titular da PMN; 14 

ZELANI PAULINO DOS SANTOS, titular da PMN; FRANCISCA ALVES NETA 15 

DE MESQUITA, suplente da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN; 16 

HÉLIO FALCÃO SALES, suplente da PMN. Também participaram como 17 

convidados: JOSÉ IVONILDO REGO do Instituto Metrópole Digital - IMD; 18 

MARCELO PELICANO RIBEIRO do Instituto Metrópole Digital – IMD; RÚBIA 19 

CUNHA do Instituto Metrópole Digital – IMD; DAVID GOIS do Sebrae/RN; 20 

DANIELE RUFINO VIEIRA da Sempla, FILIPPO PEDROZA DAMÁSIO, da 21 

Sempla; HUDA ANDRADE SILVA DE LIMA, da Sempla. A reunião teve como 22 

pauta: Aprovação da ata da 64ª Reunião ordinária do conselho; Nova delimitação 23 

geográfica do Parque Tecnológico Metrópole Digital (Decreto nº 11.928 de 26 de 24 

março de 2020); Informe sobre a construção do plano de trabalho entre a 25 

Prefeitura do Natal e o PAX; Encaminhamentos sobre a Lei complementar 26 

185/2019 e Informes. O Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO FERREIRA 27 

CARDOSO DA SILVA saudou e agradeceu a participação dos conselheiros, 28 

apresentou a pauta da reunião em seguida submeteu à apreciação do colegiado 29 

a Ata da 64ª Reunião Ordinária, que seguiu aprovada por todos os conselheiros 30 

sem alterações. Dando continuidade à pauta do dia, o presidente 31 

ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA iniciou a reunião explicando 32 

aos conselheiros que recebeu o oficio 10/2020 do Parque Tecnológico Metrópole 33 

Digital submetendo ao COMCIT uma proposta de delimitação geográfica com 34 



aplicação das circunferências com raio de 2 km, a partir de diversos pontos do 35 

campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentado 36 

em um mapa que demonstra a área definida para funcionamento do Parque. Em 37 

virtude da publicação do Decreto Municipal no 11.928/2020 em 27 de março de 38 

2020, que altera a redação do Decreto Municipal no 11.378 de 23 de outubro de 39 

2017. No atual decreto a área de abrangência do Parque Tecnológico passa de 40 

1,5km de raio para 2km, contados a partir da instituição âncora e considera que 41 

qualquer alteração no Decreto deve ser encaminhada para análise e aprovação 42 

do COMCIT. Inicialmente, o Presidente apresentou aos conselheiros e 43 

convidados o mapa com a nova delimitação feita pelo IMD e explicou que antes 44 

de trazer em discussão essa proposta do IMD ao COMCIT, o mesmo solicitou a 45 

SEMUT e SEMURB uma apreciação ou questionamento a respeito do mapa. E 46 

em resposta, a SEMUT informou que é mais adequado que a SEMURB fizesse 47 

essa análise. E a SEMURB respondeu através do trabalho realizado pela 48 

servidora Rubia Cunha que apresentou alguns mapas, o primeiro foi o Anexo A 49 

com a proposta anterior com raio de 1,5km, a partir da poligonal externa do 50 

campus UFRN, mostrando a abrangência e delimitação da área que era antes 51 

do novo decreto. Em seguida o Presidente apresentou o ANEXO B com raio de 52 

2km, mantendo a mesma lógica dos raios apresentados no mapa anterior. É uma 53 

restituição a partir do oficio que o IMD enviou, mostrando como ficaria a 54 

abrangência da área, aumentando o limite da área à leste e à norte, embora 55 

tenha mantido à sul. Na dúvida sobre onde ficaria o ponto para traçar o raio, se 56 

a partir do prédio do IMD ou de outro ponto da UFRN, a Semurb apresentou 57 

outras propostas para serem discutidas junto ao conselho. Foi apresentado 58 

então mais dois mapas com dois entendimentos para essa ampliação do raio, 59 

um dos mapas apresenta a UFRN como centro e o outro mostra um buffer de 60 

2km de raio traçados a partir do polígono da UFRN mostrando outra configuração 61 

diferente do anterior, nessa situação não é traçado ao redor do ponto por isso 62 

existe uma compensação de acordo com o formato do polígono. E no 63 

entendimento da SEMURB, as quadras que entram parcialmente na delimitação, 64 

deveriam ser consideradas totalmente. Após essa explicação, o presidente 65 

solicitou que os convidados do IMD explanassem o entendimento do que foi 66 

apresentado. Assim, o senhor JOSÉ IVONILDO REGO iniciou cumprimentando 67 

todos os conselheiros, agradeceu pela parceria com a Prefeitura do Natal e em 68 



seguida falou um pouco sobre os motivos que os levaram a solicitar esses 69 

ajustes para uma melhor consolidação do parque. Atualmente o Parque 70 

Metrópole Digital têm 58 empresas credenciadas que empregam mais de 800 71 

pessoas e estão em processo de ampliação do prédio principal com objetivo de 72 

dobrar a área. E no prazo de 5 anos a previsão é que tenha mais de 100 73 

empresas e gerando mais de 2.000 empregos. Nesse período o parque observou 74 

algumas preocupações trazidas por empresas que buscavam se credenciar no 75 

parque inclusive empresas de fora que estavam em processo de atração. E no 76 

decreto com delimitação de 1,5 km de raio, essa área abrange muitos 77 

empreendimentos residências e com apenas um ou dois pavimentos, o que não 78 

são boas para o perfil das empresas que atualmente buscam segurança e um 79 

espaço menor para o funcionamento. Foi então que o parque fez um estudo de 80 

aumentar um pouco a área de abrangência para contemplar edificações 81 

empresariais, mais verticalizadas por serem mais procuradas pelas empresas 82 

que buscavam se credenciar ao parque. E ao analisar os mapas apresentados 83 

pela SEMURB, o senhor JOSÉ IVONILDO REGO disse que tanto o mapa com 84 

buffer de 2 km a partir do polígono da UFRN, como o mapa proposto pelo IMD 85 

que traça três pontos da UFRN atendem ao Parque Tecnológico. O senhor 86 

MARCELO PELICANO RIBEIRO completou a explanação considerando que o 87 

mapa do buffer é mais interessante para o parque pelo fato de abranger uma 88 

área maior, isso atenderia um maior número de empresas interessadas que 89 

estão instaladas nessas regiões. Após ouvir o posicionamento dos convidados 90 

do IMD, o presidente solicitou que os conselheiros falassem suas opiniões e se 91 

concordam com o entendimento do mapa escolhido pelo IMD. SUSIE ALVES 92 

SILVA DE MACEDO concordou com a ideia de escolher o mapa que abrange 93 

uma maior área, justamente pelo fato de consolidar o parque tecnológico para 94 

que atenda melhor o interesse de todos. DAVID GOIS também concorda com o 95 

mapa que oferece maior espaço para a instalação dessas novas empresas. Em 96 

seguida como nenhum conselheiro quis explanar suas opiniões, o presidente 97 

esclareceu que após essa reunião, iria solicitar a SEMURB uma explicação mais 98 

técnica acerca dos pontos e limites do mapa de buffer, analisaria se esse mapa 99 

seria publicado como anexo do decreto 11.928/2020 e responderia ao IMD sobre 100 

toda atualização. Para obter uma melhor votação, o presidente solicitou que 101 

todos os conselheiros colocassem seus votos no chat do Google Meet, então foi 102 



contabilizado que todos aprovaram o mapa de buffer de 2km e que não houve 103 

abstenções ou voto contrário. O presidente, então, perguntou se algum 104 

conselheiro ainda gostaria de falar e como não houve pronunciamento, o mesmo 105 

deu como encerrada a discussão sobre esse ponto agradecendo a participação 106 

dos convidados do IMD e da técnica da SEMURB que tiveram papeis 107 

importantes na reunião e passou para o segundo ponto de pauta que trata sobre 108 

a construção do plano de trabalho entre a Prefeitura do Natal e o PAX. O 109 

presidente informou que o PAX é o Parque Tecnológico Augusto Severo que 110 

será instalado em Macaíba onde antes era o Campus Cérebro. Desde o ano 111 

passado ele tem participado das discussões, mas a partir do início desse ano é 112 

que essa discussão se tornou mais ativa junto a senhora Ângela Paiva, 113 

responsável por assessorar tecnicamente a discussão do PAX. E o presidente 114 

gostaria de compartilhar com os conselheiros esses encaminhamentos. A ideia 115 

foi construída a partir de uma parceria entre Governo Estadual, UFRN e 116 

Municípios da Região Metropolitana de Natal para que fosse possível gerar um 117 

Parque Tecnológico que tivesse alcance regional, ou seja, uma importância para 118 

o Estado do Rio Grande do Norte e não só para Natal. E a partir disso se iniciou 119 

uma série de definições, discussões e um grupo de trabalho coordenado por 120 

Ângela Paiva onde a Prefeitura de Natal participa através do COMCIT 121 

representado pelo presidente ALEXSANDRO FERREIRA. E atualmente essas 122 

reuniões tem pautado na construção de um plano de trabalho a partir da relação 123 

que os municípios vão estabelecer com o PAX, ou seja, formação de uma minuta 124 

de convenio que ainda está sendo definida. Esse convênio vai estabelecer o 125 

plano de trabalho em parceria com o parque tecnológico que será formatado. 126 

Está sendo discutido um eixo que se chama Educação Empreendedora 127 

contando com ajuda do SEBRAE para formar as escolas e o ambiente municipal, 128 

onde os professores, as escolas e os gestores possam ser inseridos nesse 129 

ambiente de educação empreendedora e tecnologia. Segundo o presidente, 130 

essa discussão não é apenas sobre inclusão digital, tecnologia e aplicativos, a 131 

ideia é atrair para o PAX essas empresas de desenvolvimento de indústria 4.0, 132 

tecnologia, energias renováveis e que os municípios consigam estabelecer um 133 

diálogo com o PAX. E a discussão que está mais adiantada é sobre a Educação 134 

Empreendedora, da capacidade que tem de aproximar as escolas com o próprio 135 

parque. Após esse compartilhamento de informações, o presidente levantou 136 



duas questões para os conselheiros: (1) se os conselheiros tinham essa 137 

compreensão e se tem acompanhado essas discussões sobre o PAX ou se 138 

necessitavam que em outro momento fosse feita uma melhor explanação; (2) se 139 

os conselheiros a partir da própria instituição que representam têm sugestões 140 

que gostariam de ver contempladas nessa pauta sobre a parceria Natal e PAX 141 

para que fossem levadas pelo presidente nas reuniões do grupo de trabalho. A 142 

Prefeitura de Natal já vem trabalhando esse eixo junto a Secretaria Municipal de 143 

Educação, através de ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA que também faz 144 

parte desse conselho, mas o presidente informa que seria importante que os 145 

demais conselheiros registrassem sugestões ou ideias sobre de que forma Natal 146 

pode participar do PAX.  O presidente reiterou que ainda não existem 147 

documentos formalizados, pois estão no estágio de construção do plano de 148 

trabalho e convênio, mas que apresentará ao COMCIT assim que tiver 149 

oficializado e que sempre manterá os conselheiros informados a respeito das 150 

discussões do PAX. Após isso, o presidente abriu para que os conselheiros 151 

pudessem falar sobre os questionamentos feitos. Nesse momento, nenhum 152 

conselheiro quis complementar, então o presidente questionou se poderia 153 

considerar que todos concordavam com o trabalho que estava sendo feito junto 154 

ao PAX e a medida que as coisas fossem acontecendo, voltaria a discutir com o 155 

COMCIT. DAVID GOIS falou que concordava em nome do SEBRAE e o 156 

presidente complementou dizendo que a pessoa do SEBRAE que tem atuado 157 

nas discussões do PAX se chama Conceição e disse que outras instituições 158 

também têm feito parte desse grupo de trabalho e sugeriu que os conselheiros 159 

procurassem saber quem eram as pessoas das suas instituições que estavam a 160 

frente disso para que pudessem obter informações e se manterem atualizados, 161 

pois essa discussão era muito relevante para a criação do parque e que ainda 162 

trataríamos diversas vezes no COMCIT.  SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO 163 

respondeu que a FIERN era parceira como entidade co-fundadora e que também 164 

concordava com esse apoio e iniciativa entre Natal e o PAX. E para concluir esse 165 

segundo ponto de pauta, todos os conselheiros registraram no chat que 166 

concordavam com a linha de trabalho que a Prefeitura de Natal vem atuando 167 

com o PAX. Não houve abstenções ou votos contrários. Em seguida, o 168 

presidente solicitou que HERMANA REBOUÇAS apresentasse o terceiro ponto 169 

que diz respeito à Lei Complementar 185/19, que dispõe um tratamento 170 



diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno porte, aos 171 

Microempreendedores Individuais e empreendimentos econômicos solidários. 172 

Foi feita uma breve explicação a respeito dos capítulos abordados na lei como: 173 

Educação empreendedora, Desburocratização, Instituição da Rede Municipal de 174 

Políticas de Desenvolvimento, Participação dos destinatários desta lei nas 175 

compras públicas, o Comitê de Gestor de Compras e Estimulo ao MEI. Além 176 

disso, foi mostrado sobre as instituições que farão parte dessa Rede Municipal 177 

de Políticas de Desenvolvimento que terá um papel fundamental para a 178 

Implementação e discussão da Lei e outros assuntos de interesse para o 179 

pequeno empresário e para instaurar e promover o ambiente de 180 

empreendedorismo como principal fator de desenvolvimento econômico e social 181 

do município de Natal. Outra questão abordada que já está em fase de 182 

planejamento para ser implementada é a sala do empreendedor que funcionará 183 

no Sebrae através de uma parceria feita com a Prefeitura de Natal. Todos os 184 

documentos necessários para esses encaminhamentos da lei já estão minutados 185 

para serem publicados e implementados. O presidente complementou falando 186 

da importância dessa lei para o ambiente de empreendedorismo e disse que 187 

desde o ano passado que existe essa discussão sobre a designação de um 188 

Agente de Desenvolvimento e a sala do empreendedor, mas que agora está se 189 

tornando realidade. DAVID GOIS contribuiu falando que o SEBRAE tem uma 190 

atuação forte junto aos Agentes de Desenvolvimento e que são parceiros no 191 

desenvolvimento do empreendedorismo e tem certeza que Natal fará um ótimo 192 

trabalho junto ao SEBRAE facilitando a vida dos pequenos empresários. KARLA 193 

DARLENE NEPOMUCENO RAMOS questionou se alguma instituição de ensino 194 

faria parte da Rede Municipal de Políticas de Desenvolvimento, pois na 195 

apresentação percebeu que haverá vários órgãos, mas não visualizou a 196 

participação de Instituições de Ensino. E HERMANA REBOUÇAS respondeu 197 

que considerando o Artigo 54 da Lei 185/19, as instituições de ensino não foram 198 

incluídas. No entanto, ficou como sugestão essa discussão e o presidente 199 

informou que a Sempla juntamente com a Assessoria Jurídica iria analisar a 200 

possibilidade de incluir no Decreto que institui a criação da Rede. E KARLA 201 

DARLENE NEPOMUCENO RAMOS completou dizendo que seria válido a 202 

participação devido as incubadoras que existem dentro das instituições de 203 

ensino. O presidente pergunta aos conselheiros se querem fazer mais alguma 204 



contribuição a respeito desse terceiro ponto e solicita que manifestem sobre as 205 

tratativas feitas através do chat para que as ideias de todos possam ser 206 

compartilhadas. Nos informes o presidente aproveitou a oportunidade para 207 

compartilhar um material que foi feito, o Boletim do Comcit, um documento feito 208 

pela equipe Sempla para informar aos conselheiros sobre os trabalhos que foram 209 

executados nos meses de março a junho, em virtude da não realização das 210 

reuniões mensais devido a Covid-19. No entanto, o presidente sugere que esse 211 

boletim fique sendo feito a cada três meses com ações e trabalhos realizados 212 

pelo COMCIT e solicita aos conselheiros que façam sugestões sobre temas e 213 

pautas que gostariam de discutir. O presidente apresentou o boletim, mostrando 214 

todos os pontos e explicando brevemente sobre cada um. E por último falou 215 

sobre o Mapa da Inovação que a Sempla vem trabalhando. Nesse momento, 216 

HERMANA REBOUÇAS complementa que o Mapa da Inovação já está 217 

praticamente pronto com mais de 200 cadastros dentre os segmentos inseridos. 218 

Obtivemos a ajuda de várias instituições através do envio de informações 219 

solicitadas. O mapa da inovação ficara disponível no Aplicativo da Prefeitura de 220 

Natal, Natal Digital e no site. Aproveitando a oportunidade, a mesma solicitou 221 

que se alguma instituição ou conselheiro quisesse contribuir bastaria entrar em 222 

contato para realizar esse trabalho junto. Em seguida, o presidente abre espaço 223 

para os conselheiros que desejem dar algum informe sobre sua instituição ou 224 

outro assunto que desejem. KARLA DARLENE NEPOMUCENO RAMOS 225 

informou que a UERN em virtude da pandemia está oferecendo uma série de 226 

lives e solicita a permissão para compartilhar a programação completa com todos 227 

os conselheiros. SUELDO MEDEIROS abordou sobre esse momento de 228 

dificuldade em que estamos vivendo em função da pandemia e falou sobre os 229 

trabalhos que a câmara está realizando através de videoconferências com o 230 

objetivo de tentar mitigar esses problemas enfrentados e apresentaram alguns 231 

projetos no âmbito da ciência e tecnologia, como a telemedicina, projeto de 232 

autoria do Vereador Sueldo, para que as pessoas tenham acesso ao 233 

atendimento sem sair de casa, além disso vem trabalhando para que o município 234 

faça um convenio com as forças armadas para que possa utilizar os hospitais, 235 

principalmente ambulâncias com o intuito de atender melhor a população, uma 236 

vez que o processo de desinfecção entre um paciente e outro dificulta o trabalho. 237 

O presidente agradece ao Vereador Sueldo e reconhece esse trabalho feito em 238 



prol da população através da Câmara Municipal de Natal que tem um forte 239 

engajamento. ZELANI PAULINO DOS SANTOS solicitou e questionou se a SMS 240 

junto ao conselho poderia fomentar essa aproximação com o IMD, 241 

principalmente trazer para o município esse monitoramento que estão 242 

realizando, bem como o tele atendimento citado por Sueldo. A ideia da SMS é 243 

disponibilizar essas ferramentas no Natal Digital e solicita ao Comcit uma 244 

parceria nesse sentido. 245 

 246 
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