
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT

Aos vinte um dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 09:00hs, devido a

pandemia do Covid-19 a  67ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

Ciência  e  Tecnologia  -  COMCIT ocorreu  de  forma  virtual  no  aplicativo

Google  Meet,  sob  a  presidência  da  senhora JOANNA  DE  OLIVEIRA

GUERRA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: SIBELE BERENICE

CASTELLÃ PERGHER, titular da UFRN; KARLA DARLENE NEPOMUCENO

RAMOS,  titular  da  UERN,  ITHAMAR  DANTAS  CORTEZ  NETO,  titular  da

Funpec;  DAVID XAVIER DE SOUZA GOIS, titular do Sebrae;  JAIME MARIZ

DE FARIA JÚNIOR,  titular  Fecomércio;  JUCIREMA FERREIRA DA SILVA,

suplente da Fapern; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da FIERN;

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, suplente da PMN; RENATA SOUSA GOMES,

titular da PMN. Também participaram como convidados:  LETÍCIA CACHO da

Fecomércio;  JEANE BORGES da CGM;  KELVIN LIMA GABRIEL, da CGM;

CARLOS DA HORA da Semurb;  DANIEL BEZERRA da Sempla;  DANIELE

RUFINO VIEIRA da Sempla. A reunião teve como pauta: Aprovação da Ata 66ª

da Reunião Ordinária do Comcit; Aprovação do calendário de reuniões 2021;

Prestação de contas de projetos/atividades realizadas em 2020; Planejamento

de  ações  para  2021;  Elaboração  do  Plano  Plurianual  –  PPA  (2022-2025);

Renovação da comissão para tratar da Lei de Inovação; Informes. A presidente

JOANNA  DE  OLIVEIRA  GUERRA  iniciou  dando  as  boas  vindas  e

agradecendo pela participação de todos os conselheiros presentes, aproveitou

a ocasião para se apresentar aos conselheiros que não participaram da última

reunião ou que ainda não a conheciam.  A secretária  executiva  HERMANA

REBOUÇAS pediu  para  que  os  convidados  presentes  na  reunião  se

apresentassem informando a instituição que estavam representando. Iniciando

a reunião, a presidente JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA informou que houve

mudanças de alguns membros do conselho e que foi enviado ofícios para as

instituições  solicitando  indicação  de  nomes  e  acredita-se  que  na  próxima

reunião teremos a posse e participação desses novos membros. Em seguida,

perguntou aos conselheiros presentes se concordavam com a aprovação da

ata da 66ª reunião ordinária e todos responderam que concordavam com a



aprovação  da  ata  sem  nenhuma  objeção.  Dando  continuidade  a  pauta,  a

presidente solicitou que a secretária executiva apresentasse o calendário de

reuniões ordinárias para o ano de 2021 e informou que a sugestão é que as

reuniões do COMCIT ocorram uma vez por mês, sempre nas quintas-feiras às

9 horas da manhã. A conselheira KARLA RAMOS informou que nas quintas-

feiras pela manhã estará em sala de aula na UERN, no entanto, disse que

aprova o calendário visto que iria organizar sua agenda de aulas para tentar

participar ou o seu suplente, o professor Carlos André poderia participar no seu

lugar das reuniões. A conselheira  SUSIE ALVES sugeriu que as reuniões do

COMCIT fossem realizadas na terça-feira devido a agenda da Metodologia do

Ecossistema de Inovação que provavelmente seriam realizadas na quinta-feira

e sugeriu que o COMCIT inserisse na agenda compartilhada do ecossistema,

todas essas datas para que todos consigam visualizar e para que as atividades

não sejam marcadas em duplicidade.  HERMANA REBOUÇAS  informou que

no dia anterior tinha conversado com o SEBRAE sobre a possibilidade das

reuniões terem conflito com as datas das atividades do Ecossistema Local de

Inovação,  no  entanto,  afirmou  que  poderíamos  permanecer  com  as  datas

planejadas.  Os outros  conselheiros  presentes concordaram e aprovaram as

datas apresentadas e o calendário seguiu aprovado por todos, porém, caso

tenha alguma mudança, a presidente falou que traria para discussão junto aos

membros e concluiu aprovando o calendário definido. Quanto ao terceiro ponto

de  pauta,  a  presidente  JOANNA  DE  OLIVEIRA  GUERRA falou  sobre  a

prestação de contas de projetos e as atividades realizadas em 2020 em virtude

de  não  ter  sido  realizada  uma  reunião  ordinária  no  final  do  ano  passado.

Portanto, a secretaria elaborou a 2ª edição do Boletim Informativo do COMCIT

com  as  atividades  realizadas  entre  os  meses  de  julho  e  dezembro.  E  na

ocasião,  a  presidente  solicitou  que  a  secretária-executiva  apresentasse  o

documento e explanou todos os pontos abordados, tais como: o projeto das

Lives que ocorreram durante a pandemia nos meses de julho e agosto e que

teve uma boa participação do público e aproveitou para informar que os vídeos

estão  disponíveis  no  canal  do  Youtube  da  Prefeitura  do  Natal,  com  as

temáticas  de  LGPD,  marketing  inteligente,  empreendedorismo  no  “novo

normal”, mercado cultural e sobre parques tecnológicos. Falou também sobre o

evento GO!RN promovido pelo SEBRAE, o qual a Prefeitura do Natal também



foi parceira, uma vez que sempre apoia eventos e iniciativas como essa que

contribuem para o fortalecimento da área de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Portanto  participou  com  uma  programação  de  mesas  redonda  discutindo

importantes temas de relevância para a sociedade e as comunidades da área,

contando com a participação de nomes que são referência no nosso estado.

Os  temas  foram  “A  contribuição  dos  parques  tecnológicos  para  o

desenvolvimento de cidades sustentáveis e modernas”; “A tendência dos apps

no  atendimento  ao  cidadão:  desafios  e  perspectivas”;  e  “Processo

administrativo  eletrônico:  desafios  e  avanços  para  a  modernização

administrativa no setor público”. Outro ponto foi com relação ao APP NATAL

DIGITAL,  onde  abordou  as  atualizações  realizadas  desde  o  1º  Boletim  do

COMCIT  e  sobre  os  avanços  na  implementação  da  Lei  Complementar

185/2019 e da sala do empreendedor, onde a Prefeitura teve a oportunidade de

experienciar  e  iniciar  seus atendimentos  durante  uma ação promovida pela

CDL  nos  Bairros.  E  por  fim,  falou  sobre  o  Acordo  de  Cooperação  para

Internacionalização de empresas que foi  um dos pontos de pauta da nossa

última reunião, onde tivemos uma explanação pelo Senhor Rodrigo Romão,

diretor  do  Parque  Tecnológico  Metrópole  Digital.  O  Boletim  completo  será

disponibilizado para todos os membros do conselho. Outro importante ponto de

pauta  abordado  pela  presidente  JOANNA GUERRA  foi  com relação  a  um

projeto que será iniciado que se chama “Praça Digital” que é um programa que

objetiva levar inclusão digital para alguns espaços da cidade do Natal, onde vai

ser levado o sinal Wi-fi  para regiões de maior vulnerabilidade social onde o

nível  de inclusão digital  e a interação social  são menores.  Além de levar a

inclusão,  o  programa  vai  ajudar  na  interação  social  e  ocupação  desses

espaços,  como  praças,  uma  vez  que  mesmo  sendo  revitalizadas  ainda

carecem  da  ocupação  e  uso  pela  comunidade.  E  acredita-se  que  esse

programa vai auxiliar a elevar a inclusão digital para a população, assim como

ajudar no fortalecimento do uso e ocupação dos espaços. Os locais escolhidos

levam em consideração espaços que ficam próximos a escolas do município e

locais  de  pontos  turísticos,  principalmente  orla  urbana.  E  o  projeto  vai  ser

realizado a partir de um edital de chamamento público para empresas de TI

que  vão  disponibilizar  essa  internet  em  troca  de  publicidade.  Inclusive,  as

empresas que disponibilizarem também câmeras de vídeo e monitoramento



terão mais pontuações, objetivando levar mais segurança para os espaços e

comunidades. Foi levado em consideração também um protocolo do Ministério

das Telecomunicações através de um programa do Governo Federal que se

chama Wi-fi Brasil. O programa da Prefeitura do Natal tem uma meta para 4

anos,  mas,  para  o ano de 2021 o objetivo  é ter  20  pontos  pela  cidade.  A

presidente perguntou se algum membro teria alguma contribuição, colocação

ou falar sobre alguma experiência parecida. Sem dúvidas ou questionamentos,

a presidente continua na pauta de planejamento de ações para 2021, temos a

elaboração do Plano Municipal de CTI, onde foi criada uma comissão na última

reunião. Na oportunidade, a secretária-executiva falou sobre a primeira reunião

realizada pela comissão e informou os primeiros passos acordados entre os

membros que diz respeito a definir a metodologia a partir de alguns importantes

materiais  selecionados.  A  presidente  informou  que  apesar  de  existir  uma

comissão formada para  a  elaboração do Plano Municipal  de  CTI,  todas as

outras instituições e membros poderão e deverão contribuir e sempre haverá

momentos para a discussão e contribuição de todos. Outro ponto abordado

pela Presidente foi sobre a Lei da Inovação que foi proposta em 2018 e teve

sua minuta enviada para  análise de algumas secretarias  e  no final  do  ano

passado  foi  retomado  e  tivemos  um  retorno  da  Secretaria  Municipal  de

Tributação e esse parecer  encontra-se  na assessoria  jurídica da Secretaria

Municipal de Planejamento. Nesse momento, a presidente informou que em

uma  próxima  reunião  informaria  os  detalhes  do  processo  e  aproveitou  a

presença de  DANIEL VALE,  Assessor Jurídico da SEMPLA, para confirmar

que para o momento seria importante uma renovação da Comissão formada

em 2018,  devido  ao  novo  mandato  e  mudança  de  alguns  membros.  Essa

comissão é importante para acompanhar e trabalhar na análise desse parecer

enviado  pela  Secretaria  Municipal  de  Tributação  e  de  outras  secretarias

envolvidas.  Em 2018  a  comissão  era  formada  pelas  seguintes  instituições:

IFRN, UNP, FUNPEC, FECOMÉRCIO e CGM. E hoje gostaríamos de deliberar

pela renovação ou permanência dessas instituições na comissão com o intuito

de  trabalhar  pelo  que  a  lei  propõem,  portanto,  a  presidente  perguntou  aos

presentes na reunião se as instituições permaneceriam e quem mais gostaria

de fazer parte. Os senhores ITHAMAR CORTEZ - FUNPEC e JAIME MARIZ  -

FECOMÉRCIO confirmaram a permanência das instituições na comissão.  A



Controladoria Geral  Município – CGM também confirmou a permanência na

comissão. Assim, a Comissão renovada permanece com essas três instituições

e em seguida deliberamos com as demais que faziam parte sobre o interesse

em permanecer  e colaborar  com esse trabalho.  A Presidente informou que

compartilharia  posteriormente  a  minuta  da  lei  da  inovação  com  todos  os

membros. Ainda tratando do planejamento para 2021, a presidente abordou

pontos  falando  sobre  ações  da  prefeitura,  como  o  avanço  do  Acordo  de

Internacionalização  que  iniciou  em  2020,  a  participação  da  Prefeitura  na

Metodologia ELI - Ecossistema Local de Inovação liderado pelo SEBRAE e o

último  ponto  foi  em  relação  aos  esforços  da  Prefeitura  no  avanço  da

modernização  da  gestão  municipal,  através  da  descentralização  do

atendimento ao cidadão por meio do Aplicativo Natal Digital e com abordagem

de temáticas importantes para a gestão e contribuição do cidadão. Além disso,

desde 2020 a  prefeitura  tem como objetivo  digitalizar  100% dos processos

administrativos e atualmente os processos são abertos apenas por meio digital,

através do sistema Directa e isso tem contribuído bastante na eficiência da

gestão. Em seguida a presidente abriu para que os conselheiros pudessem

contribuir sobre pontos importantes para o planejamento de ações da prefeitura

para 2021. O senhor CARLOS DA HORA aproveitou a oportunidade para fazer

uma explanação sobre  os  avanços da  SEMURB,  como o  anuário  que traz

informações sobre o município, inclusive da Região Metropolitana dos sistemas

urbanos  e  ambientais,  sistemas  de  área  verde,  sistema  de  infraestrutura

urbano, sistema de espaços públicos. E a SEMURB quer organizar para que

em breve a alimentação seja feita por cada secretaria pertencente e que esse

sistema forneça um potencial de gestão para o município, gerando facilidade

no  planejamento  e  na  tomada  de  decisões.  Em  seguida  o  senhor  JAIME

MARIZ falou sobre a importância do Plano Diretor para município e solicitou um

esclarecimento  sobre  de  que  forma esse  instrumento  da  SEMURB poderia

contribuir para o Plano Diretor. CARLOS DA HORA informou que esse sistema

já está previsto e contido no Plano Diretor e faz da parte da Lei que trata do

Plano  Diretor.  E  que  a  coleta  e  atualização  dessas  informações  contribui

diretamente no avanço da produção e para uma melhor gestão do município,

inclusive colaborando para uma integração de todas as secretarias.  JOANNA

GUERRA agradeceu a explanação e pela colocação sobe a integração das



secretarias, que hoje é um dos grandes desafios no setor público, e que a

prefeitura  vem  tentando  várias  iniciativas  com  o  intuito  de  conseguir  esse

avanço, bem como na agilidade de informações e parabenizou pelo trabalho da

SEMURB. Outro ponto de pauta tratado foi  sobre o Plano Plurianual  2022-

2025,  um  instrumento  participativo  que  envolve  conselhos,  cidadãos  e

secretarias e que após as etapas, esse PPA será enviado para a Câmara dos

Vereadores.  A  primeira  etapa  consiste  em um trabalho interno avaliando  o

plano de governo e o PPA atual e as secretarias definem as metas para os

próximos 4 anos,  a segunda etapa é o PPA virtual  onde vai  ter  um hotsite

especifico  para  que as  pessoas  possam contribuir  e  sugerir  pontos  para  a

gestão e a terceira etapa envolve a sociedade civil através de reuniões virtuais

com os conselhos que será por meio do Fórum Interconselhos.  Portanto,  a

presidente  JOANNA GUERRA recomenda a criação de uma comissão para

tratar  sobre  o  PPA  2022-2025,  para  que,  pelo  menos,  três  instituições

participem desse processo, onde possam analisar e contribuir nas metas que

envolvem questões  sobre  ciência,  tecnologia  e  inovação.  O  senhor  DAVID

GOIS confirmou  a  participação  do  SEBRAE  e  tanto  a  FIERN  como  a

FECOMÉRCIO se disponibilizaram para compor a comissão. Dessa forma, a

comissão  de  acompanhamento  do  PPA  ficou  formada  por  essas  três

instituições  citadas.  Por  fim,  a  presidente  JOANNA GUERRA agradeceu  a

participação de todos os conselheiros e dos participantes na reunião. Nada

mais havendo a tratar, a presidente JOANNA GUERRA deu por encerrados os

trabalhos, determinando que eu, HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE

GOIS,  procedesse  a  elaboração  da  Ata,  que  achada  conforme,  seguirá

assinada pela Presidente do COMCIT, por mim e pelos presentes.

Natal, 21 de janeiro de 2021

JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA

Presidente do Comcit

HERMANA JACINTA LÚCIA

REBOUÇAS DE GOIS

Secretária Executiva do COMCIT



SIBELE BERENICE CASTELLÃ

PERGHER

Titular da UFRN

KARLA DARLENE NEPOMUCENO

RAMOS

Titular da UERN

ITHAMAR DANTAS CORTEZ

NETO

Titular da Funpec

DAVID XAVIER DE SOUZA GOIS

Titular do Sebrae

JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR

Titular Fecomércio

JUCIREMA FERREIRA DA SILVA

Suplente da Fapern

SUSIE ALVES SILVA DE

MACEDO

Suplente da FIERN

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS

Suplente da PMN


