ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT
1

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e oito, às 16h00min, na sede da

2

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -, situada

3

a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 21ª Reunião Ordinária

4

do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT. Presentes à reunião os

5

conselheiros: RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO GOMES- UFRN, EUNADIA

6

SILVA CAVALCANTE – UNP, EDILTON DE OLIVEIRA CAVALCANTI-SEBRAE,

7

GIOVANNI GOMES ARAUJO-SEMAD, MARIA DE LOURDES VALENTIM

8

BARBALHO-SME, ALEXSANDRO FERREIRA-SEMURB, RINALDO C. BARROS –

9

FAPERN e JANSEN LEIROS – FECOMERCIO. Presentes também na reunião

10

MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA-Secretário Executivo do COMCIT e os

11

convidados: MARIA DO LIVRAMENTO CLEMENTINO – COORDENADORA DA

12

REDE POLÍTICAS PÚBLICAS/UFRN, LARISSA DA SILVA FERREIRA – UFRN,

13

JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA e IRANI SANTOS – SEMPLA. Depois de

14

verificada a existência de quorum mínimo para deliberação, o Sr. GIOVANNI

15

GOMES DE ARAUJO, coordenador dos trabalhos do dia, solicitou que a Senhora

16

IRANI SANTOS – convidada a prestar esclarecimentos sobre o trabalhos em

17

discussão -, apresentasse a pauta da reunião que consistia nos seguintes itens: 1

18

-Leitura e Aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária do COMCIT, ocorrida no dia

19

27 de março de 2008; 2. Acompanhamento das Propostas “Redes Cooperativas de

20

Pesquisa”; 2.1. Relato de Experiência da Rede Políticas Públicas – (Dra. Maria do

21

Livramento Clementino); 2.2.Elaboração de Proposta para sustentabilidade das

22

Redes; 3.Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e 4.outros

23

assuntos. Em seguida, a Ata da vigésima reunião ordinária foi lida e aprovada por

24

unanimidade dos presentes aquela ocasião. A Senhora Maria do Livramento

25

Clementino, assumiu a palavra para relatar sobre as atividades que vêm sendo

26

desenvolvidas pela Rede Cooperativa de Pesquisa Políticas Públicas. Destacou a

27

experiência da articulação institucional em todo processo de formalização do

28

Convênio realizado com a Fundação Norte-riograndense de Pesquisa e Cultura-

29

FUNPEC, e, apresentou os resultados do Seminário ocorrido entre os dias nove e

30

onze de abril do ano em curso, conforme relatório a ser disponibilizado ao

1

31

COMCIT. Ao término de sua fala, sugeriu ao Conselho que fosse analisada outras

32

modalidades de Contratação com regulamentação mais flexível para facilitar o

33

andamento de futuras propostas referentes às Redes de Pesquisa. Ficou acordado

34

que a Secretaria Executiva do Colegiado, com o apoio da assessoria jurídica da

35

SEMPLA, verificaria a possibilidade da sugestão supracitada. O andamento das

36

atividades prosseguiu com o encaminhamento do terceiro ponto de pauta, onde

37

ficou definido que a Comissão Especial de Acompanhamento das Redes

38

Cooperativas de Pesquisa reunir-se-á para elaborar um Plano de trabalho, a ser

39

apreciado pelo Colegiado, com o objetivo de definir estratégias para consolidação

40

das Redes. Foi sugerida e acatada a participação do Sr. Nelson Marques, na

41

condição de convidado, para integrar a referida Comissão e apoiá-la nos trabalhos

42

a serem desenvolvidos, tendo em vista a sua experiência e dedicação no processo

43

de formação das Redes. Na seqüência, foi sugerido que a Conferência Municipal

44

de Ciência,Tecnologia e Inovação, dada a inviabilidade de realização neste ano,

45

fosse substituída por um Seminário que contemplasse a formulação de políticas no

46

campo da Ciência e Tecnologia para o município de Natal, sugestão acatada por

47

unanimidade.

48

representação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC na

49

composição do COMCIT, tendo em vista encaminhamentos das últimas reuniões

50

realizadas. Nesse sentido, foi acatada por unanimidade a escolha do Instituto

51

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, através do Centro Regional do Nordeste

52

– CRN, para substituir a representação local da SBPC, no Conselho. Ficou definido

53

que a Secretaria Executiva, junto à assessoria jurídica da SEMPLA encaminhariam

54

os procedimentos necessários ao processo de substituição e nomeação para

55

apreciação do Prefeito municipal. Outro destaque comunicado referiu-se ao contato

56

com o representante da Câmara Municipal dos Vereadores, para esclarecimento

57

quanto ao informe dado, na última reunião, sobre a mudança de horário das

58

sessões daquela Casa. Foi informado, que as sessões plenárias só passarão para

59

o período matutino, durante dois meses, a partir do segundo semestre do ano em

60

curso. Sendo assim, ficou decidido, que para não interferir no calendário já

61

aprovado e não prejudicar a participação da Câmara no Conselho será

62

programado, para o segundo semestre deste ano, reuniões em dias compatíveis

63

com a programação das sessões da Casa Legislativa. Por último, o Sr. GIOVANNI

64

GOMES ARAUJO informou que, de acordo com encaminhamentos abordados pelo

No

item:

outros

assuntos

destacou-se

a

substituição

da

2

65

Colegiado, realizou-se uma reunião entre representantes técnicos da SEMPLA

66

com o Superintendente de Informática e a Diretora da Biblioteca Central Zila

67

Mamede- BCZM da UFRN para tratar sobre a possibilidade de ambientes de testes

68

e hospedagem da Biblioteca Virtual na estrutura tecnológica daquela instituição de

69

ensino, o que resultou no entendimento de que haveria compatibilidade técnica

70

disponível, bem como, a possibilidade de cessão do Software utilizado pela

71

Universidade, mediante articulação com o Magnífico Reitor, encaminhamento já

72

em andamento. Nada mais havendo a tratar, o Sr. GIOVANNI GOMES DE

73

ARAUJO solicitou que, eu, MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA, Secretário

74

Executivo, redigisse ata, que achada conforme, será assinada por mim, por ele e

75

pelos

presentes

________________________________
MANOEL JÚNIOR SOUTO DE SOUZA
Secretário Executivo

à

reunião.

_______________________________
GIOVANNI GOMES DE ARAUJO
Coordenador dos trabalhos do dia
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