ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – COMCIT
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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e sete, às 9h00min, na sede
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -,
situada a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 17ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT. Presentes à
reunião os conselheiros: CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS-UFRN, EUNÁDIA
SILVA CAVALCANTE – UNP, LECI MARTINS MENEZES REIS-CEFET,
GIOVANNI GOMES ARAUJO-SEMAD, MARIA DE LOURDES VALENTIM
BARBALHO-SME, ROSIRES MAGALI BEZERRA DE BARROS-SMS, RINALDO C.
BARROS-FAPERN, JOSÉ RAIMUNDO COELHO PEIXOTO-FIERN. Presentes
também na reunião o assessor jurídico da SEMPLA, MOZART ALBUQUERQUE
NETO, JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA, IRANI SANTOS, RAIMUNDA
APOLÔNIO FREIRE e MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA-Secretário
Executivo do COMCIT. Depois de verificada a existência de quorum mínimo para
deliberação, e na ausência justificada da Presidente e do Vice-preside do
Colegiado, a Senhora MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO,
representante da SME foi eleita entre os pares para coordenar os trabalhos do dia.
Iniciou a reunião solicitando a colaboração da Senhora Irani Santos para que
atuasse como facilitadora na apresentação da pauta do dia que consistia na
discussão sobre a Pauta da 16ª Reunião Ordinária convocada pelo COMCIT com
sub-itens: Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 30 de
outubro do corrente ano; acompanhamento, apresentação e discussão da nova
programação das Propostas “Redes Cooperativas de Pesquisa”; discussão e
aprovação da Pauta para última Reunião do Conselho referente ao ano de 2007 e
Informes. O segundo e o terceiro itens, tratavam sequencialmente do planejamento
para o ano de 2008 e outros assuntos. Logo depois, a Senhora Irani Santos,
apresentou o nome da Professora EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, encaminhada
pela UNP para representação no Colegiado, na condição de Suplente, em
substituição a Professora Edja Costa Desse.Na seqüência, procedeu à leitura da
Ata da 15ª reunião do Colegiado, que seguiu aprovada por unanimidade. Em
seguida, relatou sobre o termo Aditivo dos Convênios realizados com as
Fundações representantes das Redes Cooperativas de Pesquisa, com prorrogação
estabelecida para a data de 29 de fevereiro de 2008. Nesse sentido, informou que
a Rede Cidades Interativas, liderada pelo CEFET-RN, havia programado seu
Evento de consolidação para os dias 10 e 11 de janeiro de 2008, porém de acordo
com informações, ocorreria mudança da data prevista para o mês de fevereiro do
mesmo ano. Com relação à Rede Entes Intergovernamentais de Caráter
Metropolitano, liderada pela UNP, que tinha seu Evento marcado entre os dias 21 a
24 de janeiro de 2008, segundo a representante da Universidade, a Senhora
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, provavelmente também haverá mudança de data,
tendo em vista a coincidência com o período de férias. Quanto à Rede Políticas
Públicas, liderada pela UFRN, a nova data prevista para o Evento está confirmada
para os dias 28 a 30 de janeiro de 2008. Os conselheiros representantes do
CEFET-RN e FAPERN reiteraram a preocupação com as datas previstas, por se
tratarem de período de férias, com prejuízo de se atingir um pequeno número de
público. Sendo assim, ficou definido que a Secretaria Executiva do COMCIT
entraria novamente em contato com os líderes das Redes Cooperativas para
apresentação das preocupações colocadas e confirmação das novas datas. Na
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seqüência, o representante da UFRN, o Senhor CIPRIANO MAIA DE
VASCONCELOS, ressaltou a importância de se conceder maior visibilidade as
ações do COMCIT, inclusive no processo de formação e divulgação das Redes
Cooperativas de Pesquisa. Continuou sua fala sugerindo o envolvimento da
Secretaria Municipal de Comunicação Social para melhor divulgação do Conselho.
Na oportunidade, o Senhor MANOEL JUNIOR SOUTO, apresentou a proposta de
utilização da TV Câmara para divulgação dos Eventos, tendo em vista,
entendimentos mantidos com o representante da Câmara Municipal nesse
Conselho. Antes de partir para o segundo item da pauta, intercalou-se com alguns
informes. Nesse contexto, o Senhor CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
Informou que a UFRN está em processo de formalização de um Núcleo de
Patentes e ainda, que no ano de 2008 a Universidade fará cinqüenta anos de
atuação e está previsto uma programação que destacará as suas contribuições no
tocante à sociedade. Na seqüência, o representante da FAPERN, O Senhor
RINALDO C. BARROS informou que no primeiro semestre de 2008 haverá a
Conferência Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação em Natal e nas cidades
pólo do Estado, que elegerá delegados para Conferencia Estadual. Assim,
ressaltou a importância do envolvimento do COMCIT nesse processo. Informou
também, que no próximo ano a Governadora do Estado assinará Decreto de
Criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. Também foi informado que
em virtude do anúncio de afastamento do vice-presidente do colegiado NELSON
MARQUES- representante do SBPC- haverá necessidade de fazer eleição para
escolha de um novo vice-presidente. Dando continuidade, no segundo item da
Pauta, apresentou-se, em via impressa, um modelo de Plano de trabalho para
orientar o planejamento do Colegiado para o ano de dois mil e oito. Dentre as
ações previstas, contemplou-se: Agendamento de Reuniões/Calendário;
Acompanhamento das Redes Cooperativas de Pesquisa; Acompanhamento do
Projeto Biblioteca Virtual do Natal e, outras atividades. Após apreciação ficou
definido que seria feito um calendário semestral, contendo data e horário das
reuniões do próximo ano, e constaria como pauta para apreciação do Conselho na
próxima reunião. Quanto a isso, o Assessor Jurídico da SEMPLA, ficou de verificar
uma possibilidade de mudança no Regimento Interno. Com relação ao
acompanhamento das Redes Cooperativas de Pesquisa e do Projeto Biblioteca
Virtual do Natal ficou definido que se criariam comissões para acompanhamento
dos trabalhos, a serem definidas na próxima reunião. No item “outras atividades” foi
sugerido que inserisse o aprofundamento de articulações com as Instituições de
Pesquisa e a Promoção de Reuniões Temáticas versando sobre a contribuição da
Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento da cidade e Região Metropolitana.
Ainda foi sugerido, pelo representante da FAPERN, o Senhor RINALDO C.
BARROS que inserisse como uma das ações prioritárias do COMCIT a
coordenação da Conferência Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação,
sugestão acatada por unanimidade. Logo depois, a Senhora RAIMUNDA
APOLÔNIO FREIRE, chefe de departamento financeiro da SEMPLA, apresentou o
QDD-Quadro de Detalhamento da Despesa- do FACITEC- Fundo Municipal de
Apoio a Ciência e Tecnologia-para o ano de 2008. Nesse viés, foi sugerida a
destinação do valor (vinte e cinco mil reais) consignado na rubrica Eventos, para
contribuir com a realização da Conferência Municipal de Ciência Tecnologia e
Inovação. Sugestão acatada por todos os conselheiros presentes. Os demais
recursos serão destinados a projetos provenientes das Redes de Pesquisa e para
implementação da Biblioteca Virtual do Natal. Não existindo nada mais a
acrescentar, a Senhora MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO2
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coordenadora dos trabalhos do dia-solicitou que eu MANOEL JÚNIOR SOUTO DE
SOUZA, Secretário Executivo, redigisse ata, que achada conforme, será assinada
por mim, por ela, e pelos conselheiros presentes à reunião.

_____________________________

___________________________________

MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA

MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO

Secretário Executivo

Coordenadora dos Trabalhos do dia

CONSELHEIROS:

Cipriano Maia de Vasconcelos
Eunádia Silva Cavalcante
Leci Martins Menezes Reis
Giovanni Gomes Araujo
Maria de Lourdes Valentim Barbalho
Rosires Magali Bezerra de Barros-Sms
Rinaldo C. Barros
José Raimundo Coelho Peixoto
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