ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT
1

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e oito, às 16h00min, na

2

sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -

3

, situada a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 24ª Reunião

4

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

5

reunião os conselheiros: RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO GOMES- UFRN,

6

KARLA DARLENE N. RAMOS-UERN, EDILTON DE OLIVEIRA CAVALCANTE-

7

SEBRAE, GIOVANNI GOMES ARAUJO-SEMAD, ALEXSANDRO FERREIRA C.

8

SILVA- SEMURB, MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO-SME, JANSEN

9

LEIROS

FERREIRA-FECOMERCIO,

GUMERCINDO

FERNNDES

AMORIM-

10

FUNPEC, LIACIR DOS SANTOS LUCENA-SBPC, VILMA SAMPAIO DE

11

OLIVEIRA-SEMTAS, Presentes também na reunião os convidados:DANIELE

12

RUFNO, JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA e IRANI SANTOS – representantes

13

da SEMPLA. Depois de verificada a existência de quorum mínimo para

14

deliberação, e, com a ausência justificada da Presidente e do Vice-presidente do

15

Colegiado, o Sr. GIOVANNI GOMES ARAUJO, assumiu a coordenação dos trabalhos

16

do dia. Em seguida, a Senhora IRANI SANTOS - Secretária Ad hoc -, apresentou a

17

seguinte pauta: Discussão e aprovação das Atas Declaratórias da 22ª e 23ª

18

Reuniões Ordinárias do COMCIT; Avaliação do I Simpósio de Ciência e

19

Tecnologia:

20

apresentação do Relatório referente ao Simpósio; Constituição de uma Comissão

21

para elaboração/formulação da Política Municipal de Ciência e Tecnologia; Outros

22

assuntos e informes.Logo após, parabenizou, em nome do colegiado, o conselheiro

23

LIACIR DOS SANTOS LUCENA

24

mérito científico”, dentre sessenta e nove personalidades nacionais por

25

contribuições prestadas à Ciência e Tecnologia. Na seqüência, retificou a

26

pauta em discussão informando que a Ata da 22ª Reunião Ordinária não era

27

declaratória e que existiam duas Atas declaratórias referentes a convocação da

28

reunião extraordinária do dia dezoito de junho do corrente ano e da 23ª Reunião

29

Ordinária. Na seqüência, o Senhor JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA fez a

30

leitura da Ata referente à 22ª Reunião Ordinária do Conselho ocorrida no dia vinte

31

e nove de maio do ano em curso. No tocante a discussão da referida Ata, o Sr.

soluções

integradas

para

uma

gestão

compartilhada-

breve

que foi agraciado com a “ordem nacional de
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32

GIOVANNI GOMES ARAUJO discorreu sobre a importância de redistribuir o

33

material referente à Lei e o Regimento Interno do Conselho, tendo em vista o

34

momento de transição do Colegiado, o retorno às discussões sobre as alterações

35

previstas nestes documentos e a necessidade de ajustes nos tramites legais. Na

36

ordem, a Ata seguiu aprovada com sugestões de correções ortográficas referentes

37

ao nome do Senhor JANSEN LEIROS FERREIRA. De acordo com o segundo

38

ponto de pauta foi realizada uma sucinta avaliação sobre o I Simpósio de Ciência e

39

Tecnologia ocorrido no período de cinco a sete de agosto do ano em curso. Nesse

40

contexto, o Senhor LIACIR DOS SANTOS LUCENA, acrescentou a importância da

41

construção de boas idéias e bons projetos para atender as demandas do

42

município, mas reiterou a necessidade de identificar as demandas existentes para

43

melhor trabalhar a produção do conhecimento científico de acordo com as

44

discussões e contribuições do Simpósio. Continuou sua fala apresentando o

45

exemplo do Estado da Paraíba que foi contemplado com a Estação Cabo Branco –

46

projeto que visa apoiar a difusão cultural e a realização de pesquisas cientifica

47

voltadas à área continental-, iniciativa que, segundo ele, Natal e o Estado do Rio

48

Grande do Norte deveriam seguir para avançar no desenvolvimento científico e

49

tecnológico. Aproveitou também para agradecer, em nome do Presidente da

50

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência –SBPC, a permanência da

51

entidade no conselho e fez referência à fala do Presidente em se colocar à

52

disposição do colegiado e do município, inclusive da possibilidade de vir até Natal

53

para contribuir nas discussões pertinentes à formulação da Política Municipal de

54

Ciência e Tecnologia. De maneira geral, o colegiado entendeu a realização do

55

Simpósio como um espaço de avanço nas discussões que subsidiarão a política

56

municipal de ciência e tecnologia. Quanto à apresentação do Relatório referente ao

57

evento supracitado, houve a distribuição de cópias em formato digital e decidiu-se

58

discutir como pauta da próxima reunião ordinária. No tocante ao item: constituição

59

de uma comissão para elaboração/formulação da Política Municipal de Ciência e

60

Tecnologia, ficou definido que todo o colegiado faria parte da referida comissão e

61

as discussões seriam abordadas em reuniões ordinárias e extraordinárias.

62

Agendou-se como pauta para próximas reuniões a apresentação de um artigo

63

sobre um modelo de política municipal de ciência e tecnologia de JOSÉ ALDEMR

64

FREIRE- representante do IBGE- com o objetivo de subsidiar as discussões.

65

Nesse sentido, a Senhora IRANI SANTOS falou que assim que o artigo fosse
2

66

disponibilizado pelo autor, encaminharia para leitura prévia dos conselheiros. Na

67

seqüência, apresentou a Senhorita DANIELE RUFINO como Bibliotecária

68

responsável pela coordenação dos trabalhos da Biblioteca Virtual do Natal.

69

Esgotado o

70

GOMES ARAUJO, solicitou que, eu Irani Santos, que atuei como Secretária ad

71

hoc, redigisse Ata, que achada conforme, seguirá assinada, por mim, por ele e

72

pelos

teto estabelecido para a realização da Reunião, o Sr, GIOVANNI

conselheiros

presentes

________________________________
Irani santos
Secretária Ad hoc

à

Reunião.

_______________________________
GIOVANNI GOMES ARAUJO

Coordenador dos trabalhos do dia
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