
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA - COMCIT 2 

 3 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 9:00hs, na sala de 4 

reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, situada à Rua Dr. 5 

Ewerton Dantas Cortez, 1432 ocorreu a 58ª Reunião Ordinária do Conselho 6 

Municipal de Ciência e Tecnologia - COMCIT, sob a presidência da senhora MARIA 7 

VIRGÍNIA FERREIRA LOPES. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 8 

CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, titular da UERN; IARA LÚCIA VAZ 9 

GUEDES, suplente da FUNPEC; JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE REZENDE, 10 

suplente da FAPERN; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da FIERN; 11 

CLEANTO ROGÉRIO REGO FERNANDES, suplente da SBPC; RUDSON EDSON 12 

GOMES DE SOUZA, titular da PMN; MARIA DAS GRAÇAS DE AMORIM PESSOA, 13 

titular da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN; IRANI SANTOS, Secretária 14 

Executiva do COMCIT. Também participaram como convidados: ÁLVARO DUARTE 15 

DE OLIVEIRA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; POLLYANA 16 

CRYSTINA SOARES PINHEIRO ROSA da Sempla; DANIELE RUFINO VIEIRA da 17 

Sempla. A reunião teve como pauta: Encaminhamento sobre a Lei Municipal de 18 

Inovação; Perspectiva para 2019; Informes. A presidente do COMCIT MARIA 19 

VIRGÍNIA  FERREIRA LOPES iniciou a reunião saudando a todos. Na sequência, a 20 

Sra. IRANI SANTOS fez um breve relato sobre os encaminhamentos relacionados a 21 

Lei Municipal de Inovação, em discussão no âmbito do colegiado. Disse que na última 22 

reunião ordinária do COMCIT, foram definidas duas Comissões para dar continuidade 23 

as discussões e atividades relacionadas ao Plano Municipal de CTI e a Lei Municipal 24 

de Inovação.  A Comissão de Elaboração da Lei Municipal de Inovação ficou sob a 25 

responsabilidade dos representantes das instituições: IFRN, UNP, CMN, FUNPEC, 26 

FECOMERCIO, CGM, sob a liderança da FUNPEC, representada pela Sra. IARA 27 

LÚCIA VAZ GUEDES. Para formatação da Proposta foram realizadas três reuniões, 28 

e analisadas as legislações mais recentes, inclusive as alterações no marco legal de 29 

CTI nacional. Baseado nas discussões e pesquisas realizadas foi formatada uma 30 

minuta a ser apresentada ao colegiado. Sendo assim, a minuta foi distribuída, em 31 

formato digital, para todos os representantes do COMCIT, que tiveram três meses para 32 

apresentar alterações e/ou sugestões. Esclareceu também, que o representante da 33 

CMN, SUELDO MEDEIROS propôs que o Anteprojeto de Lei fosse encaminhado 34 



diretamente pela Casa Legislativa, na intenção de dar celeridade ao processo. Sobre 35 

o assunto, a Presidente do COMCIT, destacou a importância do trâmite do referido 36 

documento ser realizado pelo executivo, considerando o papel do órgão colegiado no 37 

assessoramento ao executivo municipal, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, 38 

bem como a legitimidade do processo e a importância de apresentar o trabalho 39 

desenvolvido pelo Conselho.  Disse ainda que, considerava de extrema importância o 40 

apoio de SUELDO MEDEIROS, na apresentação e defesa do anteprojeto junto a 41 

Câmara, considerando o seu atuante trabalho frente à Comissão de CTI da CMN. 42 

Diante das considerações realizadas, os conselheiros presentes entenderam que o 43 

melhor encaminhamento seria seguir o trâmite interno do executivo, e que o 44 

representante da CMN contribuiria nas discussões relacionadas aquela Casa 45 

Legislativa. Sugeriu, o mais breve possível, uma reunião com Excelentíssimo Prefeito 46 

para apresentar a proposta elaborada pelo conselho. A Sra. IARA LÚCIA VAZ 47 

GUEDES, destacou a importância do documento ser levado à Secretaria Municipal de 48 

Tributação para fazer um alinhamento com a Lei de Incentivos as empresas de Base 49 

Tecnológica e TI, relacionadas ao Parque Tecnológico, bem como outros tributos 50 

relacionados. Reforçou, que as discussões da Comissão foram pautadas no que há 51 

de mais moderno na área, considerando os conceitos atuais de Cidades Inteligentes, 52 

inovação social, negócios de impacto, entre outros. Desejou sucesso ao trâmite do 53 

processo, tal como o resultado do Projeto de Lei de incentivos a criação de Parques 54 

Tecnológicos, em Natal. CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, reiterou a 55 

importância da análise da Tributação, bem como da formatação e correções 56 

ortográficas referente ao texto do documento. Disse também que era um momento 57 

oportuno para refletir sobre o Plano Municipal de CTI alinhado à Lei Municipal de 58 

Inovação.  Não havendo outras considerações sobre a pauta em questão, a 59 

Presidente do COMCIT submeteu, aos conselheiros presentes, a aprovação da 60 

proposta do Anteprojeto da Lei Municipal de Inovação que, “dispõe sobre 61 

mecanismos, medidas e projetos para estímulo ao desenvolvimento científico, à 62 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação visando o 63 

desenvolvimento sustentável do município do Natal”. A proposta seguiu aprovada, 64 

pela unanimidade dos presentes. O segundo ponto de pauta tratou sobre as 65 

perspectivas para 2019. A Secretária Executiva, destacou os resultados obtidos com 66 

o Programa Natal Cidade inteligente e humana, Parque Tecnológico Metrópole Digital 67 

e Campus Party Natal. Falou dos artigos publicados e premiações em eventos 68 



internacionais que abordaram os trabalhos realizados; do credenciamento de 32 69 

empresas ao Parque Tecnológico Metrópole Digital, até outubro do corrente ano, 70 

superando a meta de 20 empresas para o 2018; E da participação ativa da Campus 71 

Party Natal, ocorrida em abril de 2018, com mais de cinco mil inscritos e mais de 72 

cinquenta mil participantes. Em função dos resultados alcançados, informou que a 73 

Prefeitura de Natal submeteu proposta ao Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, 74 

na área de Inovação e Sustentabilidade, sendo essa uma das perspectivas de trabalho 75 

para 2019, além das audiências e discussões da Lei de Inovação na CMN. O Sr. 76 

ÁLVARO DUARTE DE OLIVEIRA, reforçou a sua opinião sobre a importância do 77 

colegiado, pela sua participação ativa, entusiasta e atuante, que, segundo ele, 78 

ultrapassa o papel do órgão colegiado, e assim esperava que esse entusiasmo fosse 79 

levado a todo o Estado do RN.  A Sra. MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES 80 

aproveitou para agradecer o excelente desempenho do COMCIT no apoio e 81 

contribuições relevantes realizados junto ao executivo municipal, e desejou sucesso 82 

nos futuros trabalhos. Em seguida, houve pronunciamento de todos os presentes, em 83 

reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pela Presidente do Conselho. De 84 

maneira geral, os conselheiros agradeceram a dedicação e empenho da presidente 85 

nas discussões relacionadas à área de CTI e desejaram sucesso em seu novo desafio 86 

junto ao Governo do Estado. Nada mais havendo a tratar, a Sra. MARIA VIRGÍNIA 87 

FERREIRA LOPES, solicitou que, eu, IRANI SANTOS, lavrasse Ata, que achada 88 

conforme, seguirá assinada por ela, por mim e por todos os conselheiros presente. 89 

 90 

 91 

Natal, 14 de dezembro de 2018. 92 

 93 
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