ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – COMCIT

1Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e nove, às 16h, na sede da Secretaria
2Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA , situada a Rua Dr. Ewerton
3Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 31ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
4Ciência e Tecnologia – COMCIT, sob a coordenação do vice-presidente, o Sr. RINALDO
5CLAUDINO DE BARROS - FAPERN, que na ocasião foi designado pelo presidente, o Sr.
6AUGUSTO CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, para substituí-lo em função de um
7compromisso assumido no mesmo horário.

Presentes à reunião os conselheiros:

8CLAUDIA RIBEIRO- UERN, JOSÉ YVAN PEREIRA LEITE - IFRN, JERÔNIMO PEREIRA
9DOS SANTOS – IFRN,

EUNÁDIA CAVALCANTE - UnP, JOÂO BOSCO CABRAL

10FREIRE- SEBRAE, JANSEN LEIROS FERREIRA - FECOMERCIO, GUMERCINDO
11FERNANDES AMORIM - FUNPEC, LIACIR DOS SANTOS LUCENA - SBPC,
12ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA - SEMURB e MARIA DE LOURDES
13VALENTIM BARBALHO- SME. Presente também na reunião, a Sra. IRANI SANTOS 14Secretária Executiva do COMCIT. O coordenador dos trabalhos do dia saudou os
15presentes e passou a palavra a Sra. IRANI SANTOS que apresentou a seguinte pauta:
16Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária do COMCIT; Discussão sobre a continuidade
17das Redes Cooperativas de Pesquisa e outros assuntos. Na seqüência, a Ata seguiu
18aprovada pelos presentes. A Secretária Executiva informou que, de acordo com
19deliberação da última reunião, estabeleceu contato com o cerimonial do Ministro de Estado
20da Ciência e Tecnologia para formulação de convite para o II Simpósio de Ciência e
21Tecnologia. Prosseguiu comunicando que estava encaminhando outros contatos com os
22palestrantes, sugeridos pelo colegiado, além de ter feito a tomada de preço com os
23fornecedores para efetivação do Evento. No mais, estava aguardando resposta do
24cerimonial do MCT para encaminhar maiores detalhes. Logo após, ocorreu à discussão
25sobre a continuidade das Redes Cooperativas de Pesquisa. Nesse sentido, a Secretária
26Executiva, resgatou o processo de formação das redes e a constituição dos editais para
27qualificação institucional e apresentação de propostas. Lembrou que as Redes de
28Pesquisa eram formadas por integrantes de instituições de ensino superior e funcionários
29públicos, representantes da prefeitura de Natal, e que, com a mudança da gestão
30municipal, houve uma desarticulação, tendo em vista, a maioria dos representantes das
31secretarias serem cargos comissionado, sem vínculo efetivo, motivo pelo qual seria
32necessário repensar uma nova estratégia para articular as Redes e incluir novos membros
33no grupo. Sobre o assunto, o Sr. ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA
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34reiterou a necessidade de recompor as redes e identificar o perfil do servidor municipal
35indicado a participar das atividades, com estabelecimento de critérios que, no mínimo,
36identificasse-o como pesquisador. Em seguida, a Sra. MARIA DE LOURDES VALENTIM
37BARBALHO, questionou sobre o pedido que foi dirigido, no ano passado, às secretarias
38municipais solicitando as demandas por pesquisas da prefeitura. Em resposta, a Secretária
39Executiva informou que somente três Secretarias haviam dado retorno sobre a solicitação,
40e, no entanto, seria interessante reencaminhar ofício, considerando as prioridades da nova
41gestão. Como encaminhamento, o Sr. JOSÉ YVAN PEREIRA LEITE, sugeriu que o
42Conselho convidasse os representantes/líderes das Redes para uma reunião, cuja pauta,
43desse continuidade a discussão. A sugestão foi acatada por unanimidade dos presentes.
44Em seguida, o Sr. LIACIR DOS SANTOS LUCENA sugeriu que fosse debatido, na próxima
45reunião ordinária, sobre alterações na base legal do colegiado, principalmente no que se
46refere à composição para inclusão de novas entidades, a exemplo do Instituto Nacional de
47Pesquisa Espacial e o Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Por fim, ficou
48definido: a realização de uma reunião extraordinária, de acordo com a disponibilidade dos
49líderes das Redes de Pesquisa e a discussão sobre alterações na base legal do Conselho
50para a próxima reunião ordinária, agendada para o dia vinte e cinco de junho do ano em
51curso. Nada mais havendo a tratar, o Sr. RINALDO CLAUDINO DE BARROS, solicitou
52que, eu, IRANI SANTOS lavrasse a presente Ata que, achada conforme, seguirá assinada
53por mim, por ele, e pelos presentes.

_____________________
IRANI SANTOS
Secretária Executiva

________________________________
RINALDO CLAUDINO DE BARROS
Vice- Presidente
Coordenador dos trabalhos do dia
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