
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 1 

TECNOLOGIA – COMCIT 2 

 3 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do corrente ano, 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 51ª Reunião Ordinária do Conselho 6 

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

BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, titular da SBPC. Estiveram presentes os 8 

seguintes conselheiros: JORGE TARCÍSIO DA ROCHA FALCÃO, titular da UFRN; 9 

RODRIGO SIQUEIRA MARTINS, suplente do IFRN; FELIPE DE SOUZA FERRUCIO 10 

DA ROCHA, titular da UnP; GUMERCINDO FERNANDES DE AMORIM FILHO, titular 11 

da Funpec; LAUMIR ALMEIDA BARRETO, suplente da Fecomércio; UILAME 12 

UMBELINO GOMES, titular da FAPERN; DJALMA BARBOSA DA CUNHA JÚNIOR, 13 

titular da Fiern; RUDSON GOMES DE SOUZA, titular da PMN; LÍVIA MARIA 14 

MARTINS DA SILVA, titular da PMN; MÁRIO SÉRGIO DE O. ANDRADE, suplente 15 

da PMN; JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA LEITE, suplente da PMN. Também estiveram 16 

presentes os convidados: JÚLIO RESENDE da Fapern; BRUNO GOMES DE 17 

ARAÚJO, do IFRN; MARIJARA LEAL, do Sebrae; DANIELE RUFINO VIEIRA, da 18 

SEMPLA. A reunião teve como pauta: Aprovação da ata da 50ª reunião ordinária; 19 

Posse dos novos conselheiros; Apresentação da minuta de Lei de Inovação Municipal; 20 

Apresentação da minuta do Plano Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação; 21 

Informes. A vice-presidente do colegiado MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE 22 

SOUSA abriu os trabalhos do dia saudando a todos e colocando em pauta a 23 

aprovação da 50ª reunião ordinária. A ata seguiu aprovada pela unanimidade dos 24 

presentes. Em seguida, o Sr. FRANCISCO EDUARDO DA COSTA JÚNIOR justificou 25 

a ausência da presidente do conselho e deu posse aos conselheiros, conforme 26 

portaria nº 055/2016 publicada no Diário Oficial do Município do dia 26 de outubro de 27 

2016.  A vice-presidente do conselho fez um preâmbulo a respeito das discussões que 28 

estavam em pauta, no que diz respeito ao Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia 29 

e Inovação, sobre o assunto, convidou o conselheiro RODRIGO SIQUEIRA MARTINS 30 

para apresentar a minuta de Lei de Inovação Municipal discutida pela Comissão do 31 

Marco Regulatório, liderada pelo IFRN. A apresentação realizada apontou a 32 

metodologia de discussão dos trabalhos e esteve focada no relato dos artigos 33 

correspondentes a Lei. Destacaram-se as falas do conselheiro UILAME UMBELINO 34 



GOMES, nos artigos 6 e 7 que tratam dos recursos do Fundo Municipal de Apoio a 35 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Considerando a importância de se estabelecer 36 

mecanismos que garantam a sustentabilidade e viabilidade do fundo. Segundo ele, 37 

visto pela maioria dos gestores, apenas como despesa de gestão. Compactuou com 38 

a importância de inserção de conta específica para o fundo, conforme descrito no 39 

texto/minuta e da descrição da proposta de captação dos recursos por meio de 40 

percentual advindo das compras governamentais. Sugeriu que fosse verificada a 41 

possibilidade de consulta a FUNPEC para fazer a gestão do Fundo para não criar 42 

instancia que onerasse o governo municipal. No uso da fala, aproveitou para dizer da 43 

satisfação em participar do COMCIT, e informar sobre o trabalho que acabou de 44 

assumir junto a FAPERN. Disse da importância da colaboração do colegiado no 45 

Sistema Estadual, principalmente no debate sobre os instrumentos legais, a criação 46 

de Parques Tecnológicos, vetores para ajudar o município e o estado enfrentar a atual 47 

crise financeira. Dentre as ações da Fundação, mencionou a importância da 48 

consolidação do Parque Tecnológico do RN, através de recursos garantidos pelo 49 

Banco Mundial (Projeto RN Sustentável), considera a iniciativa uma excelente 50 

oportunidade para trazer empresas âncoras e desenvolver outras empresas a nível 51 

local. Agradeceu mais uma vez e pediu desculpas aos presentes por necessitar 52 

ausentar-se, em função de outro compromisso assumido, colocando-se assim à 53 

disposição para contribuir no debate e no que fosse possível junto a FAPERN. 54 

Designou JÚLIO RESENDE para que continuasse na reunião e que, de acordo com 55 

entendimento, fosse considerada a sua indicação para ficar como seu suplente no 56 

conselho. A Sra. IRANI SANTOS deu boas vindas e agradeceu a participação dos 57 

representantes da FAPERN, em nome da Secretária MARIA VIRGINIA FERREIRA 58 

LOPES, e disse que era uma honra para o colegiado contar, a partir daquele 59 

momento, com o conselheiro UILAME UMBELINO GOMES que estava se somando 60 

a um seleto grupo, e que com certeza havia muito a contribuir. Disse que todos 61 

estavam aguardando uma inovação na Fundação, e considerava o nome de UILAME 62 

UMBELINO GOMES a inovação aguardada. Dando continuidade a pauta em questão, 63 

o texto/minuta continuou a ser lido e posto em destaque para posterior análise do 64 

colegiado, considerando as especificidades locais, já que o conteúdo foi baseado na 65 

legislação em tramite a nível nacional e estadual, bem como em outros textos 66 

legislativos de Leis Municipais atualizadas recentemente. Outros pontos 67 

acrescentados pela comissão propositiva, considerando as características locais, 68 



dizem respeito ao CAPÍTULO V que trata do estímulo à participação das escolas 69 

municipais no processo de empreendedorismo e inovação e o CAPÍTULO VIII que 70 

trata do estímulo à criação e apoio aos parques tecnológicos. Esse último levando em 71 

consideração o Sistema Municipal de Inovação de Natal observando-se o disposto na 72 

Lei Complementar nº 01/2016 em trâmite na Câmara Municipal de Natal, já aprovada 73 

pelo COMCIT. A vice-presidente MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA 74 

sugeriu que a Minuta fosse revista pela comissão propositiva, afim de ajustar e 75 

“enxugar” o texto, em seguida fosse reenviada aos conselheiros para possíveis 76 

contribuições. Sugeriu também que os mecanismos dispostos na minuta apresentada 77 

fossem excluídos da proposta atual e postos na regulamentação. Na sequência, 78 

agradeceu ao expositor e iniciou a apresentação da minuta do Plano Municipal de 79 

Ciência e Tecnologia e Inovação. Citou os nomes dos representantes da comissão e 80 

a metodologia do trabalho desenvolvido. Fez referência ao cenário nacional e estadual 81 

com foco na Região Metropolitana de Natal, considerando o recorte proposto no 82 

Plano: diagnóstico socioeconômico, competências técnico-científicas, infraestrutura 83 

tecnológica e formação de recursos humanos. Apresentou os objetivos estratégicos, 84 

as linhas de ação e iniciativas e diretrizes relacionadas. Dentre os objetivos da 85 

proposta destacam-se: consolidar e ampliar o sistema de CT&I da grande Natal; 86 

transformar Natal e a Região Metropolitana de Natal em referência nacional na área 87 

de cidades, inteligentes e humanas com foco em setores estratégicos: saúde, 88 

educação, mobilidade e segurança; ter a Região Metropolitana de Natal como 89 

referência na P&D e inovação para o desenvolvimento inclusivo. Disse que ainda falta 90 

acrescentar na proposta outros itens, como o estabelecimento de metas, indicadores 91 

e atualização de dados. O Prof. ÁLVARO DE OLIVEIRA parabenizou pela 92 

explanação, iniciativa e visão de Natal a respeito do debate sobre a temática. Sugeriu 93 

inserir um eixo de sustentabilidade focado em estratégias bem definidas para 94 

captação de recursos e suporte aos mecanismos estabelecidos. Citou o exemplo de 95 

Portugal que soube aproveitar o momento de crise para inovar e hoje é considerado 96 

um dos países mais inovadores da Europa, mesmo antes não tendo cultura para isso. 97 

Disse que encontrou em Natal um ambiente favorável para a criação de um 98 

ecossistema de inovação promissor, tendo em vista as competências locais e a 99 

articulação direta entre prefeitura, academia, iniciativa privada e demais entidades, e 100 

que portanto acreditava que a capital potiguar tem reais condições de se transformar 101 

em modelo na área de cidades inteligentes e humanas, conforme cita um dos objetivos 102 



do plano. Falou ainda sobre os eventos que vem participando e apresentando Natal 103 

como exemplo de iniciativa exitosa no contexto das cidades inteligentes e humanas. 104 

Citou a participação no FÓRUM - ÍNDIA 2016 e na participação dele e de IRANI 105 

SANTOS no capítulo do livro URBAN TRANSITION IN BRICS - HUMAN SMART 106 

CITIES - The Case of Natal / NATAL HUMAN SMART CITY. Agradeceu pela 107 

oportunidade e convidou a todos para participarem do III Workshop de cidades 108 

inteligentes que ocorrerá no IMD/UFRN no período de 17 a 18 de novembro. A vice-109 

presidente MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA agradeceu a presença do 110 

Professor ÁLVARO DE OLIVEIRA e as contribuições e estímulo que ele vem dando 111 

ao COMCIT, a cidade de Natal e ao RN como braço internacional. Nos informes, 112 

LAUMIR ALMEIDA BARRETO disse que a FECOMERCIO realizará no dia 07 de 113 

novembro, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 114 

e Turismo (CNC) e com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), 115 

uma edição especial do projeto “Brasil em Foco” denominada “RN contra a Pirataria e 116 

o Contrabando”. A partir das 9h, no Hotel Best Western Premier Majestic, em Ponta 117 

Negra, com o tema “Pirataria e Contrabando: o que há por trás e como combater? ”. Os 118 

debates serão em torno do contrabando e pirataria, que envolve tráfico de drogas e 119 

armas, além da comercialização de brinquedos, cigarros, eletroeletrônicos, bebidas, 120 

cosméticos, música, entre outros, resultando na sonegação de impostos e corrupção, 121 

subfaturamento e falsa declaração, trabalho escravo e submissão, tráfico de pessoas e 122 

lavagem de dinheiro, e o impacto na economia brasileira. Estarão presentes 123 

representantes de entidade envolvidas na questão como Governo do Estado, Ministério 124 

Público Federal e Estadual, Polícia Federal e Congresso Nacional. Nada mais havendo 125 

a tratar a vice-presidente MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, solicitou 126 

que, eu, IRANI SANTOS, lavrasse ata, que achada conforme, seguirá assinada por 127 

ela, por mim e por todos os presentes. 128 

 129 

 130 

Natal/RN, 26 de outubro de 2016. 131 

 132 
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