
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT 2 

 3 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2021, às 09:00hs, devido a pandemia 4 

do Covid-19 a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Ciência e 5 

Tecnologia - COMCIT ocorreu de forma virtual no aplicativo Google Meet, sob a 6 

presidência da senhora JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA. Estiveram presentes os 7 

seguintes conselheiros: SIBELE BERENICE CASTELLÃ PERGHER, titular da 8 

UFRN; JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, titular do IFRN; CARLOS ANDRÉ 9 

GUERRA FONSECA, suplente da UERN, EDER MIRANDA DA SILVA, titular da 10 

UnP; JAN ERIK MONTGOMERY PINTO, suplente da UnP; ITHAMAR DANTAS 11 

CORTEZ NETO, titular da Funpec; JAIME MARIZ DE FARIA JÚNIOR, titular 12 

Fecomércio; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da FIERN; ROBSON 13 

RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO, titular da Câmara Municipal de Natal; 14 

HERMES CÂMARA DE SOUZA; suplente da Câmara Municipal de Natal; 15 

LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA, titular da SBPC; ELIUDSON RAPHAEL 16 

OLIVEIRA SILVA, titular da PMN; RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN. 17 

Também participaram como convidados: LETÍCIA CACHO da Fecomércio; CARLOS 18 

DA HORA da Semurb; JONATAS MAIA da Sempla; DANIELE RUFINO VIEIRA da 19 

Sempla; SAULO SPINELLY da Semtas; LARISSA DUARTE FREIRE da Sempla e 20 

LEONARDO FERREIRA da SMS. A reunião teve como pauta: Aprovação da Ata 67ª 21 

da Reunião Ordinária do Comcit; Posse dos novos conselheiros; Escolha do Vice 22 

Presidente; Cronograma de reuniões; Fórum Interconselhos – Participação do 23 

Comcit na elaboração do PPA 2022-2025; Informes. A presidente JOANNA DE 24 

OLIVEIRA GUERRA iniciou dando as boas vindas e agradecendo pela participação 25 

de todos os conselheiros presentes. A então presidente do conselho Municipal de 26 

Ciência e Tecnologia de Natal RN, o COMCIT. JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA, 27 

deu início a 1° reunião extraordinária do ano de 2021, apresentando-se aos novos 28 

conselheiros que tomaram posse e apresentando sua equipe que se encontrava 29 

presente. Informou que a mais ou menos dois meses não havia reunião devido a 30 

renovação do quadro de conselheiros, mas que isso não afetou o andamento dos 31 

trabalhos. Informa que existe alguns projetos novos que já estavam em andamento e 32 

que foram atualizados na última reunião. Falou sobre a importância da elaboração 33 

do Planejamento Governamental (PPA), dos próximos 4 anos e apresentou um 34 



resumo do que foi repassado com antecedência. Em seguida, perguntou aos 35 

conselheiros presentes se concordavam com a aprovação da ata 67° Reunião 36 

Ordinária e todos responderam que concordavam com a aprovação da ata sem 37 

nenhuma objeção. Dando continuidade à pauta, a presidente realizou a leitura do 38 

termo de posse dos novos membros que iriam fazer parte do conselho e, portanto, 39 

tomaram posse o senhor EDER MIRANDA DA SILVA como titular representante da 40 

UnP e JAN ERIK MONTGOMERY PINTO como suplente da UnP, JOÃO TEIXEIRA 41 

DE CARVALHO NETO como titular do IFRN, ROBSON RICARDO MACHADO 42 

LIMA DE CARVALHO como titular da CMN e HERMES CÂMARA DE SOUZA como 43 

suplente da CMN. A presidente desejou as boas-vindas a todos. Dando continuidade 44 

à pauta a presidente JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA, explanou sobre Plano 45 

Plurianual – PPA e de sua importância dentro do contexto que vem se vivenciando 46 

desde janeiro desse ano, quando começou a realizar e implementar o processo de 47 

elaboração Plano Plurianual do município de Natal, que trata do plano de governo 48 

para os próximos 4 anos de gestão, onde constitucionalmente ele deve ser 49 

elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito eleito, e passa a vigorar no 50 

segundo ano desse mandato, ainda está vigente o PPA da gestão anterior de 2018-51 

2021. A partir de janeiro 2022, passa a ser executado o plano que está sendo 52 

elaborado e que deve ser submetido ao legislativo municipal até 31 de agosto. A 53 

presidente apresentou um resumo do trabalho que a SEMPLA está realizando é 54 

quem coordena esse plano. O Plano Plurianual deverá ser aprovado e sancionado 55 

pelo Prefeito e Câmara Municipal até o final do ano. Sua construção tem os 56 

seguintes princípios e aspectos: Integração Institucional, Participação Social, 57 

Discussão com a Região Metropolitana e Integração digital. Esse último aspecto foi 58 

fundamental para que pudesse viabilizar a participação popular, devido a pandemia 59 

foi realizado um processo hibrido de reuniões virtuais e presencias, sendo sua 60 

grande maioria virtuais, com divulgação ampla em redes sociais, em ferramentas 61 

digitais, para que pudesse de fato atingir a população de todas regiões 62 

administrativas da cidade, e instituições das quais muitas estão representadas 63 

dentro do conselho. Um ponto importante na base de elaboração desse PPA, é o 64 

plano de Governo do prefeito Álvaro Dias (2021–2024), os Planos Setoriais como: 65 

Plano Municipal de Habitação, Plano Municipal de Drenagem, Plano Municipal de 66 

Mobilidade entre outros planos que foram construídos identificando as demandas e 67 

soluções pra cidade e próprio PPA atual (2018-2021), que precisa passar por uma 68 



revisão e uma avaliação de entendimento, em relação aos resultados da gestão, e 69 

que devem ser inseridos no processo do novo PPA. A presidente apresentou um 70 

resumo das etapas de construção do PPA em Natal através de: reuniões de 71 

alinhamento técnico, com contribuições das Secretaria Municipais, de reuniões com 72 

representantes da Região Metropolitana para uma discussão mais ampliada sobre 73 

políticas públicas e necessidades da RMN, da participação social que foi realizada 74 

através do PPA virtual, seminários de participação social, Fórum de Interconselhos e 75 

Audiências Públicas. E por fim a etapa final, onde sendo realizada a construção da 76 

redação do projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal do Natal. Em 77 

suma tivemos o alinhamento técnico para construção do plano, análise de 78 

documento base, contribuições dos órgãos municipais, contribuição da sociedade 79 

civil e de instituições de classe e contribuição do poder legislativo. Que significa uma 80 

integração interna, com a participação social e articulação com a Região 81 

Metropolitana RMN. Avançando assim para estrutura organizacional: Eixos (que são 82 

as diretrizes da gestão), onde teremos programas (que serão temáticas com cerca 83 

de 13 para próximo ano), que comportam as nossas ações (que podem ser projetos 84 

com início, meio e fim) ou (atividades de caráter mais continuado da gestão pública), 85 

nossas metas (que vão ser mensuradas a cada semestre, ano e apresentada a 86 

sociedade através de ferramentas já existentes e painéis que estão sendo 87 

aperfeiçoados constantemente onde nos dão base para tomada de decisões 88 

estratégicas da gestão), e monitoramento e avaliação com base nos indicadores. Foi 89 

apresentado os eixos para que os conselheiros conheçam a estrutura organizacional 90 

enfatizando que, foi buscado o processo que fosse mais adequado, junto com as 91 

secretarias do Município e sociedade civil, para que todos participassem desse 92 

processo e que gestão tem muitas urgências, mas sem planejamento não existe 93 

êxito. Foi apresentado o Hotsite criado para o processo de elaboração do PPA, que 94 

ficou aberto por 45 dias e teve mais de 1000 contribuições da sociedade civil 95 

organizada, informou que foi disponibilizado um computador na SEMPLA, para 96 

cidadãos que não tivessem acesso, e que entre as atividades da participação social 97 

existe o Fórum Interconselhos onde os conselhos de classes, como o Conselho de 98 

Saneamento Básico, Conselho de Assistência, Conselho de Planejamento Urbano e 99 

de Ciência e Tecnologia poderiam participar. Os conselheiros que fazem parte do 100 

COMCIT poderiam fazer contribuições e discussões de propostas para os 4 anos do 101 

PPA, por meio de um documento base que é chamado anexos de atividades e 102 



projetos. Foi dado acesso também a esse material que seria disponibilizado para os 103 

conselheiros até segunda-feira 02 de agosto, esse material são projetos e atividades 104 

inicialmente previstos pela gestão e sociedade civil organizada, que será submetido 105 

ao legislativo. Os conselheiros poderão apreciar até quarta-feira, 04 de agosto, e 106 

devolver com sugestões e propostas, a partir do envio desses materiais e a leitura 107 

do mesmo, observarem que não há determinada política ou determinada ação, que 108 

seja importante para essa área de ciência, tecnologia, inovação e 109 

empreendedorismo podem enviar propostas que deverão ser analisadas, foi 110 

realizada votação e todos concordarão. Dando prosseguimento a pauta foi feita a 111 

eleição para vice-presidente do Conselho, onde foi eleito por unanimidade 112 

ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO. Logo em seguida foi apresentado o 113 

cronograma de reuniões ordinárias de 2021, ficando aprovada da seguinte forma 114 

(Julho, 30 – sexta-feira; Agosto, 20 – sexta-feira; Setembro, 17 sexta-feira; Outubro, 115 

19 – terça-feira*; Novembro, 19 sexta-feira; Dezembro, 17 sexta-feira). Sendo 116 

realizadas na penúltima sexta feira de cada mês as 09 horas mantendo processo 117 

hibrido e em outubro realizada na terça-feira em virtude do GO!RN, nos dias 21 e 22. 118 

Foi passado os informes onde a presidente salientou a lacuna de tempo da não 119 

realização de reuniões devido a renovação do quadro de conselheiros e por 120 

alteração nos quadros técnicos nas secretarias, falou que muitas ações estão sendo 121 

desenvolvidas, e nesse contexto gostaria de tratar na próxima reunião outra pauta 122 

muito importante que seria Plano Diretor de Tecnologia de Informação do município 123 

de Natal que está concluído, pronto para 2021/2022. E colocações relativas ao PPA, 124 

que ficaram consolidados nessa parte de TI, contribuições que serão absorvidas nas 125 

instituições do conselho, e outras iniciativas como Wi-Fi alteador pela cidade dentro 126 

dos equipamentos públicos, a perspectiva com Governo Federal de internet pelos 127 

bairros e diversas pautas, que na área de empreendedorismo o município vai 128 

entregar a primeira Sala do Empreendedor capitaneada pela Prefeitura do Natal em 129 

parceria com o SEBRAE. SUSIE ALVES parabeniza a presidente pelo ótimo 130 

trabalho e enfatiza que a FIERN, pode apoiar a Prefeitura do Natal e em especial o 131 

conselho. ROBSON CARVALHO se coloca à disposição, no que se diz respeito a 132 

Câmara Municipal e agradece a todos. CARLOS ANDRÉ se coloca a disposição 133 

para contato com a Incubadora de Empreendimentos de Impacto Social na Zona 134 

Norte que já realizou algumas atividades em parceria com Prefeitura e parabeniza a 135 

todos pela iniciativa. HERMES CÂMARA DE SOUZA parabeniza pela condução dos 136 



trabalhos e se coloca a disposição na Câmara Municipal a todos que fazem parte do 137 

Conselho. ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA SILVA falou sobre o PPA e que a 138 

educação tem trabalhado para que a inovação e tecnologia seja realmente 139 

implantada na secretaria e principalmente nas unidades do município, para que se 140 

faça realmente essa transformação nas escolas, e que se coloca à disposição do 141 

Conselho para apresentar os projetos voltados a educação de 2022-2025. JOANNA 142 

DE OLIVEIRA GUERRA agradece e enfatiza que a Educação é sempre parceira, 143 

inclusive com várias iniciativas em curso que podem ser apresentadas ao conselho. 144 

ITHAMAR DANTAS CORTEZ agradece pelo trabalho que vem sendo desenvolvido 145 

e aos membros do conselho pela confiança de ser eleito vice-presidente e que a 146 

FUNPEC está de portas abertas pra ajudar no que for possível, pra tornar Natal uma 147 

cidade mais inteligente e humana. EDER MIRANDA DA SILVA informa que a 148 

Universidade Potiguar fica a disposição e que tem muito a contribuir com o conselho 149 

com pesquisa no geral. JAN ERIK MONTGOMERY PINTO coordenador de 150 

Engenharia Industriais se coloca à disposição no que for preciso no conselho ou em 151 

novas parcerias com outras instituições que fazem parte COMCIT. Nada mais 152 

havendo a tratar, a presidente JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA deu por 153 

encerrados os trabalhos, determinando que eu, JONATAS MAIA, procedesse a 154 

elaboração da Ata, que achada conforme, seguirá assinada pela Presidente do 155 

COMCIT, por mim e pelos presentes. 156 

 157 

 158 

 159 

Natal, 30 de julho de 2021. 160 

 161 
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