
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA - COMCIT 2 

 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do corrente ano, às 9hs, na sala de reuniões 4 

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

Dantas Cortez, 1432 ocorreu a 47ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 6 

Ciência e Tecnologia - COMCIT. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 7 

MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, titular da SBPC; FRANCISCO 8 

WENDELL BEZERRA LOPES, titular da UnP; TONY ROBSON, suplente Fapern; 9 

DJALMA BARBOSA DA CUNHA JÚNIOR, titular da Fiern; HUGO MANSO JÚNIOR, 10 

titular da Câmara Municipal; LÍVIA MARIA MARTINS DA SILVA, titular da PMN; 11 

MÁRIO SÉRGIO DE O. ANDRADE, suplente da PMN. A reunião teve como pauta: 1 12 

Leitura e aprovação da 46ª Ata da Reunião Ordinária; 2 Discussão do Plano Municipal 13 

de Tecnologia; 3 Informes. Na ausência justificada da presidente, assumiu os 14 

trabalhos do dia a vice-presidente MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA 15 

que em seguida fez leitura da Ata da 46ª Reunião Ordinária e sugeriu alterações 16 

referente a sua fala. Feita as devidas alterações, a ata seguiu aprovada pelos 17 

conselheiros presentes. Em virtude da coincidência de diversos compromissos 18 

assumidos, no dia, pelos conselheiros ficou acordado inversão na pauta para que os 19 

informes fossem transmitidos com a totalidade dos presentes reunidos. O vereador 20 

HUGO MANSO informou que o Projeto de Lei do Parque Tecnológico de Natal 21 

(Metrópole Digital) ainda se encontrava em discussão na Câmara Municipal, e que 22 

iria passar pelas comissões de Planejamento Urbano e de Ciência e Tecnologia. 23 

Disse que nas discussões realizadas, até o momento, foram propostas mudanças no 24 

texto, principalmente no que se refere a denominação “área especial”. A temática 25 

específica ao planejamento urbano e territorial foi abordada no Conselho da Cidade 26 

CONCIDADE, baseado no entendimento de que o projeto de lei também deveria ter 27 

sido analisado por essa instância, uma vez que, para alguns integrantes desse 28 

conselho a criação da territorialidade interfere na dinâmica do Plano Diretor. Nesse 29 

contexto, e, na intenção de dar conhecimento e dirimir dúvidas do CONCIDADE sobre 30 

a proposta encaminhada à Câmara, ocorreu uma apresentação do projeto pelo Prof. 31 

Ivonildo Rêgo - Diretor do Instituto Metrópole Digital, que esclareceu as dúvidas 32 

levantadas, e sendo assim compreendia que tinham sido sanadas. Sendo assim, 33 

guardadas as competências das comissões e os trâmites normais da Câmara 34 



Municipal do Natal - CMN acreditava que o projeto seria votado ainda no primeiro 35 

semestre do ano. Caso necessário seriam realizadas outras audiências para que o 36 

processo seguisse da melhor forma. DJALMA BARBOSA DA CUNHA JÚNIOR 37 

informou que o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (NAGI/FIERN) promoverá 38 

na terça-feira, dia 31 de maio, das 8h às 14h, o 1º Inova Indústria. Na ocasião, haverá 39 

palestra ministrada pelo consultor Fernando Kimura; e uma mesa redonda com 40 

empresários do estado, apresentando soluções desenvolvidas para a indústria. 41 

Também estarão disponíveis, paralelamente, as “Clínicas do SEBRAE”, com 42 

consultorias e informações sobre inovação em processos produtivos, gestão 43 

empresarial, produtos, qualidade e mercados. Disse que o 1º Inova Indústria se 44 

constitui na primeira etapa de adesão do Rio Grande do Norte à Mobilização 45 

Empresarial pela Inovação (MEI) e à Rede de Núcleos de Inovação (RNI), lançadas 46 

pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, com o objetivo de fazer da inovação 47 

um tema permanente da direção das empresas industriais. Concluiu sua fala 48 

convidando a todos para participar do evento que será realizado na Casa da Indústria. 49 

Questionado por MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, sobre o 50 

andamento do Edital do PPSUS, o representante da FAPERN, TONY ROBSON disse 51 

que o edital foi suspenso em virtude de problemas relativos a prestação de contas do 52 

convênio. Destacou a dificuldade dos órgãos de fomento e a preocupação relatada 53 

em encontro realizado do CONFAP e CONSECT. No mesmo evento dos referidos 54 

conselhos disse que a nomeação do Sr. GILBERTO KASSAB como Ministro do 55 

Ciência Tecnologia e Inovação obteve boa receptividade. Quanto ao projeto do 56 

Parque tecnológico do Estado, disse que o Secretário de Desenvolvimento Econômico 57 

está em negociação junto ao Banco Mundial. MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE 58 

SOUSA informou que evento da SBPC em parceria com a Prefeitura de Natal, 59 

Ciência vai ao Parque já tinha cronograma definido até abril de 2017 com palestras 60 

previstas com representantes da UnP, UERN, IFRN. Com relação a discussão do 61 

Plano Municipal de Ciência e Tecnologia, a vice-presidente sugeriu que fosse feita 62 

uma adaptação ao Plano Estadual, uma vez que ainda estava em curso, e seria 63 

necessária uma atualização das diretrizes baseadas no Plano Nacional. Nesse 64 

sentido ficou de encaminhar o documento editável para que a secretária executiva 65 

analisasse as possíveis adequações para que fosse objeto de discussão na próxima 66 

reunião que ficou programada para o dia 30 de junho. Nada mais havendo a tratar, 67 

MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, solicitou que, eu, IRANI SANTOS 68 



lavrasse Ata que, achada conforme, seguirá assinada por todos os conselheiros 69 

presentes. 70 

 71 

 72 

Natal/RN, 25 de maio de 2016. 73 
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