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 3 

Aos vinte um dias do mês de março 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 1ª Reunião Extraordinária de 2018 do 6 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - COMCIT, na ausência justificada 7 

da presidente, assumiu os trabalhos o vice-presidente CARLOS ANDRÉ GUERRA 8 

FONSECA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: SUSIE ALVES SILVA 9 

DE MACEDO, suplente da Fiern; RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da 10 

PMN; SUELDO MEDEIROS, titular da Câmara Municipal do Natal; JOÃO BOSCO 11 

CABRAL FREIRE, suplente do Sebrae; ITHAMAR DANTAS CORTEZ, titular da 12 

Funpec; CLEANTO ROGÉRIO REGO FERNANDES, suplente da SBPC, RENATA 13 

SOUSA GOMES, Titular PMN; ALUÍSIO ALBERTO DANTAS FILHO, suplente da 14 

PMN. Também participaram como convidados: DANIELE RUFINO VIEIRA da 15 

Sempla; PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS FERREIRA, STTU; GLENDA 16 

GLICIANNY DE OLIVEIRA DANTAS, Assessora Jurídica da SEMPLA; JOANNA DE 17 

OLIVEIRA, GUERRA, SEMPLA; CRISTIANE ALECRIM, da SETUR; EVERTON 18 

SANTOS FREITAS, SECOM e ELIUDSON RAPHAEL O. DA SILVA da SME. A 19 

reunião teve como pauta: Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária; 20 

Aprovação de parceria entre a prefeitura e o Instituto Campus Party; Informes. A 21 

Secretária Executiva do COMCIT, IRANI SANTOS abriu os trabalhos do dia 22 

agradecendo a presença de todos e explicando os procedimentos cabíveis para 23 

condução da pauta em questão, considerando o papel do colegiado junto ao 24 

Executivo Municipal nas ações relacionadas à área de Ciência, Tecnologia e 25 

Inovação, conforme Regimento Interno do órgão.  Na sequência, SUELDO 26 

MEDEIROS saudou os presentes e fez um breve relato justificando a importância da 27 

parceria entre a Prefeitura de Natal e o Instituto Campus Party para a realização do 28 

evento, que ocorrerá de 11 a 15 de abril do corrente ano. Discorreu sobre o seu 29 

papel na CMN como presidente da Comissão de CTI, do apoio na condução dos 30 

trabalhos do Parque Tecnológico e da inserção da temática Inovação na Comissão 31 

de Ciência e Tecnologia da CMN. Falou também da metodologia e funcionamento 32 

dessa Comissão, inclusive com os amplos debates trazidos pela CMN. Destacou a 33 

parceria da Prefeitura junto a UFRN em diversos projetos, inclusive na condução da 34 



Campus Party. Disse que desde o princípio, a CMN a PMN e UFRN consideraram o 35 

evento de extrema relevância para o desenvolvimento da cidade e do Estado, e  que 36 

foi analisada a possibilidade de trazer o evento para Natal, em virtude dos diversos 37 

projetos e ações na área de CTI que existiam em parceria com o ecossistema de 38 

inovação local. Ressaltou a importância da presença de Francesco Farrugia 39 

Presidente do Instituto Campus Party em reuniões junto ao Governador e Prefeito 40 

que assumiram compromissos para realização da Edição Nordeste na capital 41 

potiguar. Falou que foi conhecer a Campus em Salvador e que lá foi definida a 42 

participação da Prefeitura, através de reunião realizada com os Secretários 43 

presentes. Diante disso, foram designadas equipes da Prefeitura para acompanhar o 44 

processo, considerando que quem deveria tratar do evento, principalmente da parte 45 

orçamentária, seriam o Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Natal. Falou 46 

sobre visitas a diversas instituições na intenção de viabilizar o Evento. Disse que 47 

apresentou um Projeto de Lei a CMN, inserindo a Campus Party no calendário anual 48 

de Eventos da Prefeitura de Natal. Outra coisa a considerar, é que, ele e ROBSON 49 

CARVALHO destinaram, através de emenda impositiva, o valor de cinquenta mil 50 

reais, cada um, para o evento. Disse que era de conhecimento que a Prefeitura 51 

assumiu um compromisso de destinar 400 mil reais para o evento, objeto de pauta 52 

da reunião, e que, apesar de não ser recurso do FACITEC, mas considerava 53 

importante a apreciação do colegiado, como uma forma de legitimar o processo. A 54 

Assessora Jurídica GLENDA GLICIANNY DE OLIVEIRA mencionou que a SEMPLA 55 

é o órgão responsável pela ação orçamentária referente a Campus Party, e que 56 

existe um processo em andamento já aprovado pelo CDM. A cota referente a parte 57 

da PMN sairá da ação de fortalecimento do Programa Natal Cidade inteligente e 58 

Humana. O processo é feito em regime da Lei nº 3.019/2014. A respectiva Lei 59 

estabelece que deve ser adotado um Termo de Colaboração ou um Termo de 60 

Fomento, quando for necessário a efetivação de parceria entre a administração 61 

pública e as Organizações da Sociedade Civil. Como no caso em análise, foi o 62 

Instituto Campus Party que apresentou o Plano de Trabalho ao município, o 63 

instrumento a ser formalizado deverá ser um Termo de Fomento, que se dará 64 

através de um processo de inexigibilidade. Ressaltou, mais uma vez, a importância 65 

do conhecimento do COMCIT, quanto ao valor de 400 mil reais que será repassado 66 

pela Prefeitura de Natal. A Secretária Adjunta JOANA GUERRA agradeceu o apoio 67 

do Vereador SUELDO MEDEIROS, enfatizando a parceria entre o Legislativo e 68 



Executivo. Disse também da importância  em trazer a pauta a ser apreciada pelo 69 

Conselho. Explicou que, pelo marco regulatório, exige-se também a formação de 70 

uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação, nesse caso, sugere que dentro do 71 

COMCIT seja eleita a referida Comissão para juntar-se ao Grupo de Trabalho já 72 

existente. Considerou que a Campus é um reconhecimento das ações que vem 73 

sendo trabalhadas no âmbito da PMN. Mencionou que o Plano de Trabalho enviado 74 

pela Campus foi discutido, sobretudo, no que diz respeito as cotas. Citou as ações 75 

que serão realizadas, a exemplo dos trabalhos de robótica que as escolas 76 

municipais desenvolvem, bem como de ações externas ao evento que serão 77 

realizadas no mesmo período. Disse que o estande da Prefeitura estará na área 78 

aberta do evento, apresentando as suas iniciativas, inclusive, do Turismo e outras 79 

ações relacionadas.  O Vereador SUELDO MEDEIROS falou de uma proposta 80 

relacionada à Robótica nas Escolas. ELIUDSON RAPHAEL O. DA SILVA disse que 81 

a SME tem trabalhado na implantação de inovações tecnológicas nas escolas para 82 

agregar novos conhecimentos, através de uma política pública nessa área, 83 

ressaltando a importância de Integrar as Escolas de Robóticas às comunidades. 84 

Falou que foram indicadas 4 escolas para receber visita da NASA. Destacou a 85 

importância dos laboratórios de Robótica nas comunidades, através do projeto 86 

INCLUDE, trazido pela Campus Party. O Vice Presidente do Conselho, CARLOS 87 

ANDRE solicitou que os Termos relacionados às pautas do COMCIT fossem 88 

encaminhados com antecedência, considerando que o valor destinado ao evento é 89 

um recurso considerável. Sugeriu que a PMN revertesse o valor investido no evento, 90 

ao acesso dos alunos das Escolas públicas municipais à Campus. Questionou sobre 91 

a utilização do Termo de Fomento e sobre o alinhamento com as ações do 92 

Programa Natal Cidade inteligente e Humana ,já que os recursos vem dessa ação. 93 

CRISTIANE ALECRIM afirmou que há alinhamento com o Programa, e JOANA 94 

GUERRA confirmou. A Assessora Jurídica explicou que a Lei veio para substituir 95 

outros instrumentos, assim sendo, o Termo de Fomento foi escolhido porque foi o 96 

Instituto Campus Party que encaminhou o plano, mas as ações são definidas pelo 97 

município. SUSIE MACEDO, disse que como membro do Conselho, considera 98 

relevante o investimento, e informou que a FIERN vai levar 200 alunos para 99 

conhecer o evento e comprou um espaço na cota patrocínio. JOAO BOSCO, 100 

também confirmou a presença do Sebrae como participante cotista. Disse que o 101 

SEBRAE vai levar as Incubadoras e mostrar outras ações. Não se dispõe a 102 



participar da Comissão em virtude de ser Presidente de outra, com o mesmo fim. O 103 

Sr CARLOS ANDRE solicitou que fossem apresentados os nomes interessados a 104 

participar da Comissão de Acompanhamento do Plano de Trabalho da Campus 105 

Party, e foram eleitas as seguintes instituições: CMN, FIERN e UERN.  Por fim, 106 

solicitou que fosse aprovada a pauta com encaminhamento para aporte e utilização 107 

dos recursos financeiros no valor de 400 mil reais destinados à participação da 108 

Prefeitura de Natal na Campus Party. A sugestão foi acatada e aprovada por 109 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Vice-presidente do 110 

COMCIT solicitou que eu, IRANI DOS SANTOS, lavrasse Ata que, achada 111 

conforme, seguirá assinada por ela, por mim e por todos os conselheiros presentes. 112 

 113 

 114 

Natal, 21 de março de 2018. 115 

 116 
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