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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

5

CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

6

TECNOLOGIA – COMCIT

7
8Aos seis dias do mês de março de dois mil e nove, excepcionalmente às 9:00h, na sede da
9Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -, situada a Rua
10Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 28ª Reunião Ordinária do Conselho
11Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT, sob a presidência do Secretário Municipal
12de Planejamento, Orçamento e Finanças, o Sr. AUGUSTO CARLOS GARCIA DE
13VIVEIROS. Presentes à reunião os conselheiros: RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO
14GOMES- UFRN, LUIZ CARLOS DE NORONHA E SOUZA- CÂMARA MUNICIPAL,
15RINALDO

CLAUDINO

DE

BARROS-FAPERN,

JANSEN

LEIROS

FERREIRA-

16FECOMERCIO, GUMERCINDO FERNANDES AMORIM- FUNPEC, LIACIR DOS SANTOS
17LUCENA-SBPC,ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA-SBPC, ALEXANDRO FERREIRA
18CARDOSO DA SILVA- SEMURB, JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS –IFRN e LÚCIA
19REJANE DE ALMEIDA XAVIER- STTU. Presentes também na reunião, a Sra. IRANI
20SANTOS-Secretária Executiva do COMCIT e o convidado: IRANILSON LOPES MATOS21SEMPLA. O presidente do Conselho saudou a todos e deu início à sessão. Na
22oportunidade, solicitou permissão ao colegiado para tecer comentários sobre alguns dos
23trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela gestão municipal. Nesse sentido, informou
24que o Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal já havia sido consolidado a partir
25da criação de uma lei específica, e que os projetos nele inseridos serão geridos por um
26especialista na área de Gestão Pública, caracterizados de acordo com seu perfil e carga
27horária, em níveis um e dois. Explicou que a figura do especialista em gestão pública era
28uma iniciativa que oportunizava a continuidade e efetivação dos projetos públicos,
29independente da mudança de governo. Falou sobre as viagens, contatos e articulações
30que vem sendo realizados para o desenvolvimento e continuidade de obras, além da
31captação de recursos, a exemplo de obras de saneamento e drenagem urbana em vários
32pontos da cidade, inclusive com um trabalho de revisão e continuidade do projeto de
33Nossa Senha da Apresentação, situado na Zona Norte do Natal. Discorreu sobre a
34preocupação da gestão municipal no que diz respeito à situação da saúde pública, e sobre
35os contatos realizados com a Secretaria Nacional de Saúde para encontrar alternativas de
36reversão ao quadro atual. Nesse sentido, fez referência a iniciativa da Prefeita MICARLA
37DE SOUSA sobre a construção do Hospital Geral do Município. Sobre o assunto, o Sr.
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38RINALDO CLAUDINO DE BARROS, falou que apesar da idéia ser louvável, talvez não
39fosse solução pra reversão dos problemas ligados a saúde publica municipal, uma vez que
40o maior problema estava relacionado à centralização dos grandes hospitais na capital e
41que, talvez, mais interessante seria a construção de unidades de pronto-atendimento nas
42regiões do Estado do Rio Grande do Norte, para assim evitar o inchaço nos leitos dos
43hospitais públicos de Natal . O presidente do conselho concordou com as palavras do
44conselheiro, mas acrescentou que a questão extrapolava os limites do município e que
45essa seria apenas uma das alternativas encontradas, dentre várias outras que estavam
46sendo discutidas. No uso da fala, discorreu sobre o sucesso do encontro realizado com
47Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, SERGIO REZENDE,
48promovido pelo conselheiro LIACIR LUCENA, o qual proporcionou uma abertura de canais
49de diálogo bastante proveitoso entre a Administração Municipal e o Governo Federal, no
50que resultou também numa audiência com a Prefeita MICARLA DE SOUSA e o Secretário
51Executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, em Brasília, quando foi encaminhada
52uma proposta elaborada pelo Sr. LIACIR LUCENA, referente à área de ciência e tecnologia
53para o município. A Secretária Executiva do Conselho, IRANI SANTOS, pediu permissão
54ao colegiado para prosseguir com outros informes. Com a posse de um ofício
55encaminhado pelo departamento de Botânica da UFRN, comunicou sobre o convite e o
56possível apoio da Prefeitura Municipal no I Simpósio Brasileiro do Potencial Energético das
57Microalgas que será realizado no período de 30 de julho a 02 de agosto do ano em curso
58no Praia Mar Hotel. Prosseguiu informando sobre a realização do III Encontro dos usuários
59do Sistema de Automação de Bibliotecas – SIABI, que ocorrerá no Hotel Rifólis no dia 10
60de março. Na ocasião, seria apresentado, por ela, um workshop sobre a Biblioteca Virtual
61do Natal. Retomando a pauta do dia, a ata da 27ª Reunião Ordinária do COMCIT , seguiu
62aprovada e assinada pelos presentes à ocasião. Logo após, a Secretária Executiva
63apresentou ao colegiado a Sra. LÚCIA REJANE DE ALMEIDA XAVIER, conselheira
64suplente, representante da STTU, que estava naquele momento tomando posse no
65Conselho, já nomeada em Diário Oficial do Município. O Sr. . AUGUSTO CARLOS
66GARCIA DE VIVEIROS deu boas-vindas e empossou a referida Senhora que, a partir de
67então, passou a ser conselheira suplente, podendo participar de todas as reuniões do
68colegiado, com direito a voto nas ausências do conselheiro titular representante da
69SEMURB. Em seguida, foi abordado o segundo ponto de pauta que tratou da
70apresentação da proposta de um programa na área de ciência e tecnologia para o
71município do Natal para inserção no PPA 2010/2013. A Secretária Executiva lembrou aos
72presentes que a proposta havia sido formulada por um grupo de trabalho indicado pelo
73Presidente do Conselho na última reunião ordinária, e que em seguida foram realizadas
74reuniões para formatação da proposta. Na seqüência, convidou o Sr. RINALDO
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75CLAUDINO DE BARROS para apresentar o trabalho em discussão. No decorrer da
76apresentação, o Sr. RINALDO CLAUDINO DE BARROS, apresentou e defendeu o
77Programa intitulado “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social:
78Ações para o Desenvolvimento da Ciência no Município do Natal, cujo objetivo geral é
79difundir o conhecimento científico nas relações sociais e/ou de aprendizagem no município
80do Natal. Apontando ainda como objetivos específicos:Implementar um programa de larga
81envergadura para dinamizar a popularização da Ciência e a melhoria da qualidade do
82Ensino de Ciências no Município do Natal; Propiciar o acesso de diferentes setores da
83população de Natal ao conhecimento científico e tecnológico através de espaços formais e
84não formais e métodos abrangentes de difusão e popularização da Ciência e Tecnologia;
85Elevar o nível de competência científica da cidade de Natal, como um todo, de modo que o
86município possa consolidar sua atuação em C&T atraindo indústrias de alta tecnologia e
87garantindo um desenvolvimento sustentável. O conselheiro falou sobre as diretrizes que
88norteiam as vinte e uma ações contidas no programa, além de ler e discutir,
89sequencialmente, todas as ações elencadas e os valores orçamentários previstos para
90cada uma delas, somando-se a um total de oitenta milhões de reais, destinado do
91Orçamento Geral do Município o valor de vinte e dois milhões de reais . Após a
92apresentação, o Sr. ALEXANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA, sugeriu a inserção
93de uma ação que contemplasse o estímulo à produção do conhecimento dos servidores e
94técnicos ligados a administração direta, justificada pela falta de espaço no âmbito da
95Prefeitura para a produção do conhecimento, o que, segundo ele, muitas vezes provocava
96a inexistência de informações científicas que dessem suporte aos trabalhos desenvolvidos
97por determinados setores. A sugestão foi acatada por unanimidade dos presentes e,
98sequencialmente, inserida no texto da proposta em discussão. O presidente do Conselho,
99fez referência as palavras de ALEXANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA,
100concordando com a sugestão e ressaltando o compromisso da gestão municipal em fazer
101o melhor para o servidor público e para a cidade. Complementando a discussão, o Sr.
102ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA, disse da satisfação em perceber, no discurso e atitudes
103da atual gestão municipal, o empenho e valorização da área de ciência e tecnologia,
104atitude antes não percebida a nível municipal, o que demonstrava a preocupação em
105pensar e fazer diferente. A Sra. RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO GOMES, corroborou
106na discussão enfatizando a importância da articulação institucional como fator decisivo na
107potencialização de recursos. O presidente do Conselho, solicitou que a Secretária
108Executiva distribuísse os valores das Ações, contidas no Programa, de maneira que
109fossem discriminadas, sequencialmente e de forma crescente, durante os quatro anos
110referentes ao PPA. Após as alterações sugeridas, a proposta seguiu aprovada pela
111unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta do dia, o Sr. AUGUSTO CARLOS GARCIA
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112DE VIVEIROS, solicitou que, eu IRANI SANTOS, redigisse Ata, que achada conforme,
113seguirá assinada, por mim, por ele e pelos conselheiros presentes a reunião.
114
115
116_____________________

______________________________________
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