
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - COMCIT

 

Aos  sete  dias  do  mês  de  dezembro do  corrente  ano,  às  9:00hs,  na  sala  de

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

Ewerton Dantas  Cortez,  1432 ocorreu  a  52ª  Reunião Ordinária  do  Conselho

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

MARIA  VIRGÍNIA  FERREIRA  LOPES.  Estiveram  presentes  os  seguintes

conselheiros:  CARLOS  ANDRÉ  GUERRA FONSECA,  titular  da  UERN;  JOÃO

BOSCO CABRAL FREIRE, suplente do Sebrae;  MARIA ANGÉLICA TEIXEIRA E

SILVA, suplente da FIERN; MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, titular

SBPC;  JÚLIO  FRANCISCO  DANTAS  DE  REZENDE,  suplente  da  FAPERN;

RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da PMN; ILZAMAR SILVA PEREIRA,

suplente  da  PMN;  LÍVIA MARIA MARTINS  DA SILVA,  titular  da  PMN;  JOSÉ

ROGÉRIO DA SILVA LEITE,  suplente da PMN. Também estiveram presentes os

convidados:  CARLOS  ALEXANDRE  VARELLA DUARTE e  DANIELE  RUFINO

VIEIRA da Sempla.  A reunião teve como pauta:  Informes;  Aprovação da ata 51ª

Reunião  Ordinária;  Cronograma  de  trabalho  para  2017  e  Confraternização.  A

presidente do colegiado saudou os presentes e submeteu à aprovação a 51ª Ata da

Reunião Ordinária, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida,

disse que a reunião seria a última do ano e que aproveitava para agradecer as

contribuições dos representantes do conselho nas ações realizadas, até o momento,

na atual gestão do prefeito. Fez referência a situação de crise que o Brasil ainda

enfrentava e das dificuldades da gestão frente ao cenário atual, mas que apesar de

tudo,  o  município  conseguiu  enfrentar  as  adversidades  com  maturidade  e  a

colaboração dos parceiros. Em seguida abriu espaço para os informes, momento em

que a Sra.  MARIA ANGÉLICA TEIXEIRA E SILVA mencionou sobre a produtiva

atuação do Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação – NAGI -, durante o ano de 2016,

principalmente  na  mobilização  empresarial  liderada  pela  CNI.  A  Sra.  MARIA

BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA fez referência aos trabalhos desenvolvidos

pelo COMCIT, nomeadamente as ações relacionadas a consolidação do Sistema

Municipal de Inovação, a exemplo da Lei Municipal de Inovação, do Plano Municipal

de Inovação no contexto da Região Metropolitana de Natal e das ações relacionadas

ao  Programa  Natal,  Cidade  inteligente  e  Humana.  Adiantou  a  pauta  quanto  ao



cronograma previsto para 2017 sugerindo a realização de duas reuniões de trabalho

para  a  segunda  e  terceira  semanas  de  fevereiro,  conforme  disponibilidade  de

agenda  dos  demais  integrantes  dos  grupos  de  trabalho  responsáveis  pela

elaboração dos documentos referentes a Minuta de Lei e Plano já mencionados.

Disse da importância e necessidade de fechamento desses documentos antes do

primeiro semestre de 2017. Informou da realização do  2º House Symposium, nos

dias 28 e 29 de novembro,  promovido pelo Instituto do Cérebro (ICe) da (UFRN).

Quanto ao Projeto Ciência vai ao Parque, ficou de enviar programação de 2017 para

distribuir entre o colegiado. Na sequência, o Sr.  JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE

falou das ações do Sebrae RN no apoio ao ecossistema de inovação local, com foco

no evento Sebrae Startup Day, realizado em 22 de setembro em todo o Brasil, com o

objetivo de fomentar o ecossistema no atendimento e apoio as startups do Estado. A

Sra.  LÍVIA MARIA MARTINS DA SILVA informou que a Secretaria  Municipal  de

Saúde completou trinta anos de existência no município de Natal,  em razão das

comemorações alusivas a essa importante data, estava previsto para o período de

19 a 21 de dezembro a realização de um evento, além da publicação de um livro,

baseado no projeto intitulado Vila SUS Natal,  uma amostra dos serviços oferecidos

pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  da  construção  coletiva  dos  processos  de

trabalho, alicerçada no cotidiano dos gestores e técnicos, através da realização de

oficinas,  troca  de  experiências,  exposições  e  apresentações  diversas.  O  Sr.

CARLOS  ALEXANDRE  VARELLA  DUARTE falou  sobre  as  diversas  ações

relacionadas ao programa Natal, Cidade Inteligente e Humana, através do trabalho

integrado entre  diversas secretarias  municipais,  e  do  desafio  da  colaboração de

outras  instituições  a  partir  do  próximo ano,  e  que  era  necessário  contar  com a

continuidade  da  participação  efetiva  do  COMCIT  nesse  processo.  Agradeceu  a

oportunidade e parabenizou o colegiado pela atuação em prol do desenvolvimento

das ações de Ciência Tecnologia e Inovação no município. A Sra. ILZAMAR SILVA

PEREIRA falou sobre a importância da colaboração da SEMTAS na geração de

dados para  o  Portal  de  Dados Abertos  previsto,  nomeadamente  as  informações

relativas ao Cadastro Único e as contribuições que o Departamento de informações

e  estatísticas  podia  gerar.  Por  fim,  de  forma  unânime,  o  colegiado  entendeu  a

importância de registrar em ata, menção de louvor em homenagem à memória de

JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA pela vivência e serviços prestados a Ciência,

Tecnologia  e  Inovação  do  município  de  Natal.  Nada  mais  havendo  a  tratar, a



presidente  MARIA  VIRGÍNIA  FERREIRA  LOPES solicitou  que,  eu, IRANI

SANTOS lavrasse ata que, achada conforme, seguirá assinada por ela, por mim, e

por todos os conselheiros presentes.

Natal, 07 de dezembro de 2016.
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