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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e oito, às 16:00h , na
sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças –
SEMPLA , situada a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, realizouse a 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia
– COMCIT. Presentes à reunião os conselheiros: RITA DE CÁSSIA DA
CONCEIÇÃO GOMES-UFRN, EUNÁDIA CAVALCANTE-UnP, ANA LÚCIA
DANTAS- UERN, VALDENILDO PEDRO DA SILVA-CEFET, JOSÉ
RAIMUNDO COELHO PEIXOTO-FIERN, RINALDO C. BARROS-FAPERN,
JORGE EDUARDO LINS-FUNPEC,MARIA DE LOURDES VALENTIM
BARBALHO-SME, ALEXSANDRO FERREIRA-SEMURB, JOÃO BOSCO
CABRAL FREIRE-SEBRAE, GIOVANI GOMES DE ARAUJO-SEMAD,
JANSEM LEIROS FERREIRA- FECOMÉRCIO, WALTER PEDRO DA
SILVA-STTU. Presentes também na Reunião o Secretário Executivo do
COMCIT -MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA- SEMPLA, e os
convidados: MARIA TÂNIA BARBOSA-UNP, AFONSO LEIRIAS, JUCILENE
DE SOUZA SILVA, RAIMUNDA APOLÔNIA FREIRE e IRANI SANTOSSEMPLA.Depois de verificado o quorum regimental, o Senhor MANOEL
JÚNIOR SOUTO DE SOUZA iniciou os trabalhos saudando os presentes e
solicitando que a Senhora IRANI SANTOS apresentasse a pauta do dia. A
senhora IRANI SANTOS, então apresentou a seguinte programação: leitura
e aprovação da ata da 17ª Reunião Ordinária do COMCIT, ocorrida no dia 19
de dezembro de 2007; acompanhamento das propostas “Redes
Cooperativas de Pesquisa”;acompanhamento do projeto Biblioteca Virtual do
Natal; organização/discussão da Conferência Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação e outros Assuntos. Em seguida, a Senhora IRANI
SANTOS realizou a leitura das atas referentes às reuniões dos dias
dezenove de dezembro de dois mil e sete e quatorze de fevereiro de dois mil
e oito. Submetidas à apreciação do Conselho, as mesmas foram aprovadas
por unanimidade e sequencialmente assinadas pelos conselheiros presentes
às referidas reuniões. Com relação à Ata da décima sétima reunião Ordinária, o
Senhor JORGE EDUARDO LINS, retificou que a UFRN está em processo de
formalização de um Núcleo de Informação Tecnológica, e não de um Núcleo de
Patentes, conforme informado. Retomando a pauta dos trabalhos, a Senhora

MARIA TÂNIA BARBOSA, relatou sobre os resultados do Seminário da
Rede Intergovernamental de Caráter Metropolitano realizado nos dias vinte e
vinte e um de fevereiro de dois mil e oito no auditório da UnP. Na seqüência
as Senhoras IRANI SANTOS e JUCILENE DE SOUZA SILVA relataram
sobre o Evento da Rede Cidades Interativas, realizado nos dias dezoito e
dezenove de março do corrente ano no mini-auditório do CEFET-RN. Os
relatórios apresentados serão anexados à Ata em apreço e encaminhados
aos membros do Conselho. Na ocasião, também foi apresentada a
programação do Seminário da Rede Políticas Públicas, agendado para os
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dias nove, dez e onze de abril de dois mil e oito. A Senhora IRANI SANTOS
ressaltou a importância da participação dos conselheiros na programação
prevista, tendo em vista o pouco comparecimento nos eventos já promovidos
pelas Redes de Pesquisa. Na seqüência, foi lembrada a necessidade de
mais um integrante para compor a Comissão Especial de Acompanhamento
das Redes Cooperativas de Pesquisa, considerando deliberações da última
reunião extraordinária. Nesse sentido foi apresentado o nome de
VALDENILDO PEDRO DA SILVA, representante do CEFET/RN, sugestão
acatada por unanimidade. Sobre o projeto Biblioteca Virtual do Natal o
Senhor AFONSO LEIRIAS – chefe do setor de normas e tecnologia do
Departamento de Informática da SEMPLA-relatou que os testes da
Ferramenta de Gestão disponibilizada pelo CEFET/RN estão sendo
realizados apenas em servidor local com acesso de um usuário, e que
dentro da rede local ainda não há condições de desenvolver um cenário de
acesso para mais usuários por falta de compatibilidade e
armazenamento/espaço em disco local.O senhor GIOVANI GOMES DE
ARAUJO sugeriu que encaminhassem propostas às universidades para
verificarem a possibilidade de ambientes de testes e hospedagem. Nesse
sentido, a Senhora EUNÁDIA CAVALCANTE solicitou que descrevessem a
proposta que ela se encarregaria de encaminhar a UNP. Os representantes
da UFRN e do SEBRAE/RN também se colocaram a disposição para
encaminharem a proposta à apreciação de suas instituições. O Senhor
AFONSO LEIRIAS defendeu que a proposta fosse primeiramente
encaminhada a UFRN, pois já conhecia o Software utilizado por aquela
instituição de ensino, bem como, tinha maior afinidade com a equipe técnica
o que facilitaria o encaminhamento dos trabalhos. Referente ao quarto item
da pauta, o Senhor RINALDO C. BARROS informou que, de acordo com
reuniões realizadas com representantes das cidades pólos do Rio Grande do
Norte, houve um entendimento de que possivelmente não haverá
possibilidade de realização das Conferências Municipais de Ciência
Tecnologia e Inovação no primeiro semestre de dois mil e oito, em virtude do
ano eleitoral. Porém, existe a possibilidade de realização da Conferência
Estadual para o mês de novembro do corrente ano, ficando em aberto para
os municípios decidirem quando realizarão as Conferências locais. Nesse
caso, ficou definido que os conselheiros levariam o assunto ao conhecimento
de suas respectivas instituições, e de acordo com entendimentos mantidos,
o assunto seria debatido na próxima reunião do Conselho. No item outros
assuntos, o Senhor RINALDO C. BARROS fez referência ao informe dado
na última reunião de dois mil e sete onde comunicou que no ano de dois mil
e oito a Governadora do Estado assinaria Decreto de Criação do Sistema
Estadual de Ciência e Tecnologia. Prosseguiu informando que o decreto
anteriormente mencionado evoluiu para a criação de uma Lei específica. A
senhora IRANI SANTOS fez referência ao ofício 031/2008 enviado pelo
Gabinete do Vereador Luiz Carlos onde questionava a possibilidade das
reuniões do COMCIT retornarem ao período matutino por coincidir com as
sessões plenárias da Câmara dos Vereadores, impossibilitando sua
presença nas reuniões. O assunto foi levado à apreciação dos conselheiros
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que justificaram a permanência do horário vespertino em detrimento de
decisões já acordadas e da informação de que as sessões plenárias da
Câmara dos Vereadores foram transferidas para o período matutino,
inviabilizando da mesma forma a presença da Câmara nas reuniões do
Colegiado. Ficou definido que a secretaria executiva buscaria maiores
esclarecimentos sobre aquela informação. Na oportunidade, foi informado o
apoio do representante da Câmara Municipal no processo de divulgação das
Redes Cooperativas de Pesquisa através da TV Câmara. Outro ponto
abordado referiu-se a substituição da SBPC no colegiado, ficando definido
que na próxima reunião os conselheiros trariam sugestões sobre o tema em
questão. Por último, abriu-se espaço para apresentação e sugestão de
nomes à vice-presidência do colegiado. Foram citados os nomes dos
Senhores RINALDO C. BARROS e GIOVANI GOMES DE ARAUJO. Ambos
justificaram suas impossibilidades de pleitearem a vice-presidência em
virtude de outros compromissos já assumidos. Ficou definido que a eleição
do vice-presidente será objeto de pauta em reunião subseqüente. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor, GIOVANI GOMES DE ARAUJO, coordenador
dos trabalhos do dia, solicitou que, eu, MANOEL JUNIOR SOUTO DE
SOUSA, redigisse ata que, achada conforme, será assinada por mim, por ele
e pelos presentes à reunião.
__________________________
Manoel Junior Souto de Sousa
Secretário Executivo

_______________________
Giovani Gomes de Araujo
Coordenador dos Trabalhos do dia

CONSELHEIROS:
Rita de Cássia da Conceição Gomes
Eunádia Cavalcante
Ana Lúcia Dantas
Valdenildo Pedro da Silva
José Raimundo Coelho Peixoto
Rinaldo C. Barros
Maria de Lourdes Valentim Barbalho
Alexsandro Ferreira
João Bosco Cabral Freire
Giovani Gomes de Araujo
Jansem Leiros Ferreira
Jorge Eduardo Lins
Walter Pedro da Silva
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