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6Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às 16:00h, na sede da
7Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -, situada a Rua
8Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 27ª Reunião Ordinária do Conselho
9Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT, sob a presidência do Secretário Municipal
10de Planejamento, Orçamento e Finanças, o Sr. AUGUSTO CARLOS GARCIA DE
11VIVEIROS. Presentes à reunião os conselheiros: EUNÁDIA CAVALCANTE-UnP, LAÉLIO
12PEREIRA DE ARAÚJO-SEMAD, RINALDO CLAUDINO DE BARROS-FAPERN, MARIA
13DE LOURDES VALENTIM BARBALHO-SME, ROGÉRIO DE ALMEIDA FREITAS –
14FECOMERCIO,

JANSEN

LEIROS

FERREIRA-FECOMERCIO,

GUMERCINDO

15FERNANDES AMORIM- FUNPEC, LIACIR DOS SANTOS LUCENA-SBPC,ÓTOM
16ANSELMO DE OLIVEIRA-SBPC, ALEXANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA17SEMURB, e KARLA DARLENE NEPONUCENO-UERN. Presentes também na reunião, a
18Sra. IRANI SANTOS- Secretária Executiva do COMCIT e os convidados: RAIMUNDA
19APOLÔNIO, IRANILSON LOPES MATOS e JOÃO AUGUSTO – representantes da
20SEMPLA. A reunião teve início com uma breve apresentação dos conselheiros presentes.
21Em seguida, ocorreu a posse e apresentação do Secretário Municipal de Planejamento,
22Orçamento e Finanças como presidente do Colegiado. Na oportunidade, o presidente
23saudou os presentes e discorreu sobre o desafio de assumir a pasta da SEMPLA, tendo
24em vista a situação em que encontrara a Prefeitura, principalmente no que diz respeito
25aos problemas financeiros, orçamentários e administrativos. Fez referência ao Plano de
26Desenvolvimento Sustentável Municipal que integrará todos os projetos estruturantes da
27gestão e, enfatizou que estes, serão geridos por um especialista na área de Gestão
28Pública e que, diante disso, está sendo estudada a possibilidade de se fazer um convênio
29com a Escola da Câmara para a oferta de um curso de especialização direcionado aos
30profissionais com perfil para pensar e gerir todos os projetos do município. Na seqüência,
31falou de sua disponibilidade em prestigiar o Conselho no tocante ao apoio e participação
32efetiva nas Reuniões. Prosseguiu com a leitura do segundo ponto de pauta que tratou da
33posse dos novos conselheiros. Foi empossado o Sr. LAÉLIO PEREIRA DE ARAÚJO 34representante da SEMAD. A Secretária Executiva acrescentou que havia mais duas
35cadeiras no Conselho a serem substituídas e que recebeu justificativa da ausência do
36conselheiro representante da STTU quanto à impossibilidade de sua presença naquela
37ocasião. No uso da fala, o presidente leu o terceiro ponto de pauta que tratou da discussão
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38e aprovação das Atas da vigésima sexta Reunião Ordinária e da Reunião Extraordinária
39ocorrida dia onze de novembro de dois mil e oito. A contento, a Secretária Executiva
40esclareceu que, de acordo com deliberação do colegiado, as Atas são encaminhadas, via
41correio eletrônico, para apreciação dos conselheiros, que por sua vez reencaminham com
42as devidas sugestões e alterações, e, portanto ficou entendido e acordado a dispensa da
43leitura e discussão para otimização do tempo. Logo após o esclarecimento, as Atas
44seguiram assinadas e aprovadas pelos presentes. Encaminhou-se o quarto item de pauta
45que tratou sobre o planejamento das atividades referentes ao exercício de dois mil e nove.
46Nesse viés, a Sra. RAIMUNDA APOLÔNIO- chefe do Departamento Financeiro da
47SEMPLA- apresentou o Quadro de Detalhamento de Despesa do Fundo Municipal de
48Apoio a Ciência e Tecnologia- FACITEC, referente ao ano em curso. Na seqüência, foram
49discutidas as seguintes ações e encaminhamentos: realização de reuniões, agendadas
50semestralmente, para as últimas quintas-feiras de cada mês, exceto no período de
51carnaval que será uma semana antecipada; formulação de um Programa na área de
52Ciência e Tecnologia, elaborado por um grupo de trabalho composto por: EUNÁDIA
53CAVALCANTE, RINALDO CLAUDINO DE BARROS, MARIA DE LOURDES VALENTIM
54BARBALHO, LIACIR DOS SANTOS LUCENA,ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA e
55IRANILSON LOPES MATOS que submeterá, a proposta, à apreciação do colegiado e à
56Gestão Municipal; continuidade do projeto Biblioteca Virtual do Natal e acompanhamento
57das etapas previstas em reuniões ordinárias do Conselho; formulação de edital para as
58Redes Cooperativas de Pesquisa, com data prevista para o mês de março do corrente
59ano; reestruturação da base legal do Conselho; realização do II Simpósio de C&T, com
60data prevista para agosto do corrente ano; realização de palestras e Encontros com
61personalidades nacionais para debater, com o Colegiado, sobre Ciência e Tecnologia;
62resgate das temáticas de pesquisa encaminhadas

ao Conselho, pelas Secretarias

63Municipais; aprovação da proposta de um Centro de Referência Virtual em C&T para
64Natal e a constituição de um núcleo de inteligência para debater e formular proposições na
65área de C&T no âmbito municipal. Na continuidade, O Sr. ROGÉRIO DE ALMEIDA
66FREITAS questionou sobre a relevância de se identificar a política de C&T da atual gestão
67municipal para que se pudesse definir a estrutura do programa que se pretende formular.
68O Sr, RINALDO CLAUDINO DE BARROS, ratificou que no relatório do I Simpósio de C&T
69já contemplava diversas proposições que poderiam servir de referência para a formulação
70do programa. O Sr. LIACIR LUCENA, acrescentou que a posição das administrações
71municipais, da maioria dos municípios do país, ainda era tímida e que cabia ao COMCIT
72contribuir de forma mais efetiva na constituição desse programa. Nesse sentido, o
73presidente do Conselho, deliberou competência ao colegiado para formular uma proposta
74para o programa de C&T para Natal. Retomando a fala, o Sr. LIACIR LUCENA informou
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75que o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia estaria em visita a Natal no dia seguinte
76à reunião, e propôs a articulação de um encontro do presidente do Conselho com o
77Ministro, colocando-se à disposição para promover o contato. Acatada a sugestão, por
78unanimidade, o Presidente do Conselho, agradeceu e se disponibilizou a participar do
79encontro, de acordo com o andamento da articulação prevista. Por fim, foi sugerido, que na
80oportunidade, fosse encaminhado o Relatório do I Simpósio de C&T, ao Ministro, com o
81objetivo de estreitar laços e articular com as políticas emanadas do Governo Federal.
82Esgotado o teto estabelecido para a realização da Reunião, o Sr. AUGUSTO CARLOS
83GARCIA DE VIVEIROS, solicitou que, eu IRANI SANTOS, redigisse Ata, que achada
84conforme, seguirá assinada, por mim, por ele e pelos conselheiros presentes a reunião.
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