
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA – COMCIT

Aos  três  dias do mês de dezembro do ano de 2019,  às  08:30hs,  na sala de

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

Ewerton  Dantas  Cortez,  1432  ocorreu  a  63ª  Reunião Ordinária  do Conselho

Municipal  de  Ciência  e  Tecnologia  -  COMCIT,  sob  a  presidência  do  senhor

ALEXSANDRO  FERREIRA  CARDOSO  DA  SILVA.  Estiveram  presentes  os

seguintes conselheiros: CARLOS ANDRÉ GUERRA FONSECA, suplente da UERN;

EDER MIRANDA DA SILVA, suplente da Universidade Potiguar;  IARA LÚCIA VAZ

GUEDES,  suplente  da  Funpec;  GEORGE RAMALHO  VIEIRA,  suplente  da

Fecomércio;  CLODOMIRO  ALVES  JÚNIOR,  suplente  da  Fapern;  LEONARDO

CAPISTRANO  FERREIRA, titular  da  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da

Ciência; ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA, titular da PMN; MARIA JOSÉ DE

MEDEIROS,  suplente  da  PMN;  FRANCISCA  ALVES  NETA  DE  MESQUITA,

suplente da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN. Também participaram

como  convidados:  JULIETE  VIEIRA DO  COUTO,  do  Parque  Metrópole  Digital;

SAMUEL  DUMARESQ,  do  Parque  Metrópole  Digital;  EDMILSON  JOVINO  DE

OLIVEIRA, da Semut;  DANIELE RUFINO VIEIRA da Sempla, FILIPPO PEDROZA

DAMÁSIO, da Sempla; JOÃO BEZERRA FILHO, da Sempla. A reunião teve como

pauta:  Aprovação da ata  da 62ª  Reunião ordinária  do  conselho;  Participação da

Semut com apresentação da questão fiscal/tributária desde a aprovação da Lei nº

11.378 de 23 de outubro de 2017; Retorno da comissão do Decreto da Lei do Parque

Tecnológico nº 11.378 (Apresentação relatório); Parque científico e tecnológico do

Rio Grande do Norte Augusto Severo (PAX); Apresentação do I Encontro de Ciência,

Cultura  e  Inovação  –  I  ECCI  de  Natal  e  Informes.  O  Presidente  do  COMCIT,

ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA saudou e agradeceu a presença

dos  conselheiros,  apresentou  a  pauta  da  reunião  em  seguida  submeteu  à

apreciação do colegiado a Ata da 62ª Reunião Ordinária, que seguiu aprovada por

todos  os  conselheiros  sem  alterações.  Dando  continuidade  a  pauta  do  dia,  o

presidente  ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA convidou o  senhor

EDMILSON JOVINO DE OLIVEIRA da Semut para falar um pouco da trajetória e

análise da revisão do decreto, onde ele informou que após a publicação da Lei foi

criada  uma  comissão  com  seis  auditores-fiscais  na  Secretaria  Municipal  de



Tributação – Semut sendo dois responsáveis por cada tributo: ISS, IPTU e imposto

de transmissão para que analisasse todos os pleitos das empresas, inicialmente

tiveram dificuldades para implantação da Lei, informou que estão monitorando se

está ocorrendo transferência de empresas de outras regiões para a área do Parque

Tecnológico,  ainda  não  identificaram  essas  transferências  e  sim  a  abertura  de

empresas. Foi identificado o crescimento de algumas empresas que se interessaram

em comprar imóveis na região do Parque Tecnológico e na Lei  não menciona a

Semurb e  como a  legislação para  aquisição de alvará  exige  que a  empresa se

instale na região por um ano para consegui alvará de licenciamento algumas estão

tendo  dificuldades.  Foi  identificado  que  a  maioria  das  empresas  instaladas  só

conseguiram  de  benefício  do  alvará  já  que  são  pequenas  e  que  não  possuem

imóveis  próprios  por  isso não se  beneficiam com o desconto  do IPTU,  algumas

empresas se beneficiariam com  desconto  do ISS,  mas como são empresas que

participam do Simples Nacional e foram excluídas dos benefícios na legislação, foi

identificado que Potilândia não é uma área com prédios e como o custo de aluguel

de casas é muito alto seria melhor a locação de prédios com áreas comerciais por

isso a necessidade de aumentar o perímetro. GEORGE RAMALHO VIEIRA relatou

a preocupação da comissão que no decreto a área no raio de 1,5m não é eficiente

porque entra área de preservação que é uma área que não pode ser aproveitada,

que  seria  melhor  colocar  uma  área  específica  com  seus  limites.  EDMILSON

JOVINO  DE  OLIVEIRA informou  que  essa  informação  do  raio  foi  sugestão  do

Instituto Metrópole Digitial - IMD pela logística e pela proximidade. Informou que o

Secretário  de  Tributação concorda com a alteração do raio  de  1,5m para  2m e

chegará  a  alguns  prédios  comerciais  aumentando  assim  a  participação  das

empresas.  Hoje  são  60  empresas  instaladas,  mas  só  metade  conseguiram  os

benefícios, essas empresas que não conseguiram os benefícios utilizam a estrutura

de  tecnologia  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  -  UFRN.  As

empresas maiores estão a procura de imóveis na área para comprar e se beneficiar

com o imposto de transmissão e o IPTU. Algumas coisas do decreto são iguais a Lei

e a sugestão do IMD é de alteração do decreto, mas a preocupação da Semut é de

alterar  algumas  informações  do  decreto  que  não  esteja  de  acordo  com  a  Lei,

EDMILSON  JOVINO  DE  OLIVEIRA deu  como  exemplo  a  participação  de

professores da Universidade nas empresas que é mencionada na Lei do Estatuto do

servidor da União que deverá ser levada em consideração.  JULIETE VIEIRA DO



COUTO representante o Parque Tecnológico informou que retirariam da proposta

inicial  dois  pontos  que  precisaria  da  alteração  da  Lei,  que  seria  sobre  a

preponderância de 90% e sobre o artigo que fala do professor atuar em empresas

que  deve  ser  levada  em  consideração  a  Lei  nº  8.112/1990.  IARA LÚCIA VAZ

GUEDES informou que deveria ser levado em consideração o Novo Marco Legal de

Inovação  que  traz  alterações  na  participação  de  pesquisadores  em projetos  de

desenvolvimento,  pesquisa  e  inovação  que  permite  que  professores  tenham

participação  societária  em  empresas  não  podendo  participar  como  gestor.

EDMILSON JOVINO DE OLIVEIRA lembrou que na alteração do Decreto permite a

participação  do  professor  até  mesmo  como  gestor  e  na  Lei  não  é  permitido.

ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA solicitou o envio de um relatório e

um  balanço  dos  números  da  Semut  para  ser  apresentado  ao  Comcit  e

principalmente a Comissão da alteração do Decreto. GEORGE RAMALHO VIEIRA

que participa  da Comissão da alteração do Decreto  informou que o relatório  da

Semut  será  muito  importante  para  a  conclusão  do  relatório  da  Comissão.

ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA falou da preocupação das empresas irem

para outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo e como o município poderia

fazer  com que as empresas se fixassem no município.  EDMILSON JOVINO DE

OLIVEIRA disse que alguns empresários informaram que sentem falta da troca de

experiências que existem em outras cidades e que aqui em Natal isso não acontece.

SAMUEL DUMARESQ informou que o parque está promovendo eventos mensais

com temas específicos com empresas para que elas consigam trocar experiências e

fechar parcerias, geralmente participam desses eventos um professor, uma empresa

que oferece um serviço e outra empresa que usa desse serviço, alguns dos temas

desses  eventos  foram:  business  inteligencie,  mobile  e  indústria  4.0.  O  próximo

evento  será  no  dia  13  de  dezembro  e  eles  já  estão  programando  os  próximos

eventos e informa que esses eventos são gratuitos e são promovidos em bares e

restaurantes  da  cidade.  Informou  que  durante  as  visitas  de  apresentação  das

empresas ao Parque as empresas informaram que não possuem preponderância de

90% e por isso desistem e se mudam para outras cidades. EDMILSON JOVINO DE

OLIVEIRA informou que a Semut em parceria com o curso de contábeis da UFRN

vai  abrir  um posto  na  Universidade  para  atendimento  dos  tributos  municipais  e

federias.  ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA sugeriu reunião com o

secretário da Semurb para ver a viabilidade de abrir um posto. EDMILSON JOVINO



DE OLIVEIRA informou que a Receita Federal já possui um posto de atendimento

na Universidade.  ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA falou sobre o

Parque Tecnológico Augusto Severo – PAX que será instalado onde funcionaria a

Escola Modelo de Neurociência no Instituto Santos Drummond - ISD na Cidade de

Macaíba que em função da descontinuação dos repasses do Ministério da Educação

- MEC ao Instituto não foi possível continuar com o projeto da Escola o prédio foi

devolvido a UFRN e em breve passará por um reforma inicial para instalar o novo

Parque Tecnológico. A estrutura do Parque não será vinculada a UFRN, a intenção é

que seja um Parque Tecnológico Metropolitano e terá um modelo de associação que

terá seus sócios fundadores e sócios mantenedores e as prefeituras da região foram

procuradas a fim de apoiarem a iniciativa do Parque, a Prefeitura do Natal já enviou

uma  carta  confirmando  a  presença  na  associação.  CARLOS  ANDRÉ GUERRA

FONSECA informou que participou de uma reunião sobre o parque e a ideia é que o

Parque sendo estadual tenha a participação de todas as ICTs, as privadas foram

convidadas e estão aguardando as respostas. A ideia é que a sede do Parque seja

em Macaíba e que depois sejam instaladas células do Parque. Parnamirim já propôs

instalar uma célula, o Parque do Instituto Metrópole Digital já é uma célula pronta.

ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA deu início a apresentação do I

Encontro de Ciência, Cultura e Inovação – ECCI que será realizado de 05 a 08 de

dezembro no Sebrae que inicialmente seria a Semana de Ciência e Tecnologia no

mês de outubro e por alguns problemas não foi possível ser realizado, foi informado

que a Sempla em parceria com a Funcarte realizaria esse encontro e nos dias 05 e

06 a Sempla com alguns parceiros realizaria o Encontro e nos 07 e 08 a Funcarte

continuaria com a participação com a Natal Game Jam evento fechado para inscritos

na seleção pública. ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA informou que

o Conselho da Cidade do Natal  -  Concidade convidou todos os  conselhos para

analisar propostas do Plano Diretor e participar do Seminário do Plano Diretor com a

participação de todos os conselhos da cidade no dia 18 de janeiro de 2020. FILIPPO

PEDROZA DAMÁSIO gestor do contrato com o Instituto Campus Party falou sobre a

preocupação com a prestação de contas por ainda não ter sido enviada pelo instituto

e achou importante ser apresentada essa informação ao conselho. RENATA SOUSA

GOMES sugeriu que FILIPPO PEDROZA DAMÁSIO levasse o processo e o termo

de  fomento  para  ser  analisada  pela  Comissão  de  transparência  da  gestão  na

Controladoria Geral  do Município  para ser orientado quais procedimentos seriam



necessários para dar continuidade ao processo. Nada mais a informar, a reunião foi

encerrada pelo presidente, que em seguida agradeceu a participação de todos e

solicitou que,  HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE GÓIS, lavrasse a Ata,

que achada conforme, seguirá assinada, por ele, por mim e demais presentes.
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