
ATA  DA  REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL  DE  CIÊNCIA  E 
TECNOLOGIA – COMCIT 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois  mil  e nove,  às 16h,  na sede da 

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

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

Extraordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT, sob a 

coordenação  do  vice-presidente,  o  Sr.  RINALDO  CLAUDINO  DE  BARROS  - 

FAPERN, que na ocasião foi designado pelo presidente, o Sr. AUGUSTO CARLOS 

GARCIA DE VIVEIROS, para substituí-lo em função de um compromisso assumido 

no mesmo horário.   Presentes  à  reunião  os  conselheiros:  CLAUDIA RIBEIRO- 

UERN,  JOSÉ  RAIMUNDO  COELHO  PEIXOTO-  FIERN,  JERÔNIMO  PEREIRA 

DOS  SANTOS  –  IFRN,   EUNÁDIA  CAVALCANTE  -  UnP,  JANSEN  LEIROS 

FERREIRA - FECOMERCIO, GUMERCINDO FERNANDES AMORIM – FUNPEC e 

LAÉLIO PEREIRA DE ARAUJO.  Presentes  também na reunião,  a  Sra.  MARIA 

LIVRAMENTO  MIRANDA  CLEMENTINO-  representante  da  Rede  Políticas 

Públicas/UFRN-,  a  Sra.  MARIA  TÂNIA  INAGAKI-  representante  da  Rede 

Intergovernamental  de  Caráter  Metropolitano/UnP-,  o  Sr.  LEONARDO  ATAIDE 

MINORA- representante da Rede Cidades Interativas/IFRN-, a Sra. MARGARETE 

FERREIRA  DO  VALE  DE  SOUSA-  SME-,  o  Sr.  JONALDO  CARRILHO  DE 

OLIVEIRA-SEMPLA e a Sra. IRANI SANTOS - Secretária Executiva do COMCIT. A 

Sra. IRANI SANTOS justificou a ausência do presidente do Conselho e agradeceu 

aos convidados pela cordialidade e aceitação do convite formulado. Em seguida, 

solicitou permissão ao colegiado para tecer alguns informes. Solicitação concedida, 

comunicou  que  o  cerimonial  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  sugeriu  ao 

Conselho  que  indicasse  mais  duas  datas  para  verificar  a  disponibilidade  de 

agendamento com o Ministro Sergio Machado Resende,  tendo em vista, o choque 

de  compromissos  com  a  data,  anteriormente  definida,  para  realização  do  II 

Simpósio de Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, e considerando a importância da 

presença do Ministro  para  o  êxito  do  evento,  o  colegiado sugeriu  como novas 

datas:  17  a  19  ou  24  a  26  de  setembro  do  corrente  ano,  de  acordo  com  a 

disponibilidade  do  Ministro,  facultando  sua  participação  na  abertura  ou 
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encerramento do Simpósio. No uso da palavra, a Sra. IRANI SANTOS, comunicou 

que as ações propostas pelo Conselho, através do Programa Municipal de Ciência 

e  Tecnologia,  haviam  sido  todas  aceitas  pelas  secretarias  envolvidas,  e 

consequentemente, inseridas no PPA 2010/2013. Sobre o assunto, o Sr. RINALDO 

CLAUDINO DE BARROS, destacou a relevância do Programa para o município, 

argumentando  ser  uma  iniciativa  louvável  do  Conselho  que  foi  respeitada  e 

acatada pela nova gestão e que, no entanto,  seria interessante estabelecer uma 

sintonia das ações previstas no programa com as Redes de Pesquisa. Retomando 

a pauta, a Secretária Executiva discorreu sobre o motivo que levou a convocação 

da  reunião,  enfatizando  a  preocupação  do  Colegiado  em  prosseguir  com  a 

proposta de consolidação das Redes no município, tendo em vista a relevância dos 

objetivos inicialmente estabelecidos e considerando a desarticulação que ocorrera. 

Em seguida, o Sr. LAÉLIO PEREIRA DE ARAUJO, corroborou com a proposta de 

repensar  uma   estratégia  para  composição  das  Redes,  concernente  a 

representação  do  poder  público  municipal,  substituindo  os  cargos  sem vínculo 

efetivo por  cargos de carreira, objetivando o compromisso e o repasse das ações, 

sem  prejuízo,  com  as  mudanças  de  governo.  Na  seqüência,  o  Sr.  JONALDO 

CARRILHO DE OLIVEIRA, fez um resgate histórico sobre o processo de formação 

das  Redes  Cooperativas  de  Pesquisa  e  sugeriu  a  constituição  de  um  comitê 

técnico  de  acompanhamento  das  Redes  formado  por  representantes  do  poder 

público municipal. Sobre o assunto, a Sra. IRANI SANTOS, lembrou da existência, 

no quadro da prefeitura, de um grupo de gestores de projetos com formação em 

políticas públicas, que, de acordo com o parecer do Secretário de Planejamento, 

poderiam  ser  potenciais  participantes  do  comitê  sugerido.  Continuou  sua  fala, 

convidando a Sra. MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO para tecer 

considerações sobre a pauta em discussão. A referida Senhora, agradeceu pelo 

convite  e  discorreu  sobre  a  perspectiva  de  retomada  das  ações  em ciência  e 

tecnologia, argumentando sobre as preocupações e disponibilidades, no que diz 

respeito  à   participação   da  UFRN no processo  de  reestruturação  das  Redes. 

Apontou como dificuldades a falta de continuidade das ações e o desconhecimento 

da nova proposta do PPA. Sugeriu que fosse encaminhado, aos líderes das Redes 

de  Pesquisa,  o  Programa  Municipal  de  Ciência  e  Tecnologia,  proposto  pelo 

Conselho.  Falou  sobre  sua  satisfação   a  respeito  da  existência  do  Programa, 

principalmente no que se refere a transversalidade nas ações propostas. Relatou 
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sobre a mobilização realizada para construir a Rede Políticas Públicas, através de 

atividades  desenvolvidas  por  seus  componentes,  enfatizando  a  participação  da 

Prefeitura, através da inscrição e apresentação de trabalhos, durante o Seminário 

realizado pela Rede. Propôs a realização de um workshop que contemplasse a 

aproximação das ações previstas no PPA na área de Ciência e Tecnologia, com o 

que está sendo pensado no contexto da Região Metropolitana. Por fim, sugeriu que 

fosse  lançado,  ainda  esse  ano,  edital  para  formalização  de  propostas  com 

atividades, a critério das Redes, deixando em aberto para o desenvolvimento de 

uma pesquisa, ou realização de outro tipo de atividade.  A Secretária Executiva, 

agradeceu pela participação e contribuições auferidas e convidou a Sra. MARIA 

TÂNIA INAGAKI para apresentar um breve relato sobre a Rede Intergovernamental 

de Caráter Metropolitano e tecer considerações a respeito da temática em questão. 

A Sra. INAGAKI, saudou os presentes e agradeceu o convite em nome da UnP e 

dos  integrantes  da  Rede,  por  ela  representados.  Prosseguiu  com  uma  breve 

exposição  do  Seminário  realizado  pela  Rede.  Fez  referência  a  importância  da 

inserção da prefeitura de Natal como líder da Região Metropolitana e apresentou 

alguns  dos  projetos  de  pesquisa  realizados  pela  UnP  que  poderiam contribuir 

dentro das temáticas abordadas pelo COMCIT. Destacou a necessidade de saber 

o que a Prefeitura pretende, através da identificação das demandas municipais por 

pesquisa, e o que as Redes têm a oferecer que possam responder as demandas 

identificadas.  Reiterou a importância  do conhecimento sobre o que a prefeitura 

propõe para que assim, as Redes possam ter continuidade e venham dar resposta 

as  políticas  públicas  emanadas  da  gestão  municipal.  Concordou  com  a 

necessidade  das  instituições  componentes  das  Redes,  interagirem  com  as 

Secretarias Municipais, através de servidores públicos efetivos, no entendimento 

da apropriação de um repertório que está sendo gerado e do compromisso em 

prosseguir  com  as  ações,  independente  de  governos.  Na  seqüência,  o  Sr. 

LEONARDO ATAIDE MINORA, apresentou um breve relato sobre as atividades 

desenvolvidas  pela  Rede  Cidades  Interativas.  Discorreu  sobre  a  realização  do 

Seminário  e  a  diversidade  das temáticas  envolvidas,  a  exemplo  de  mobilidade 

urbana,  acessibilidade  e  governo  eletrônico.  Comentou  sobre  a  importante 

participação e contribuição do Prof. Enilson Santos, na área de mobilidade urbana, 

e sobre a formatação do livro digital que contextualizou os resultados do seminário. 

De maneira geral, segundo MINORA, os trabalhos desenvolvidos apresentaram-se 
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bastante  produtivo,  no  sentido  de  ter  elencado  diversas  proposições, 

principalmente  no  que  se  refere  à  área  de  governo  eletrônico.  Falou  da 

possibilidade de realização de treinamentos sobre governança eletrônica nos tele 

centros da Prefeitura.  Informou sobre os projetos do IFRN em conjunto com a 

Metrópole  Digital  e  UFRN,  a  exemplo  de  projetos  realizados  sobre 

desenvolvimento  de  tecnologia  no  transporte  urbano  por  meio  do  celular.   E, 

finalmente,  concordou com a representante da Rede Políticas Públicas sobre o 

formato do Edital a ser lançado e da necessidade do conhecimento das ações na 

área de ciência e tecnologia, inseridas no PPA, para prosseguir com os trabalhos 

das  Redes  de  Pesquisa.  Em  seguida,  o  Sr.  LAÉLIO  PEREIRA  DE  ARAUJO, 

comunicou que a STTU, adotou o Prof. Enilson como consultor do projeto sobre 

gestão  do  transporte  urbano,  com  previsão  de  lançamento  de  Edital,  cuja 

modelagem visa à qualidade do transporte urbano, com a tarifa cobrada vinculada 

aos serviços prestados. Ficou definido, que a secretaria executiva encaminharia, 

através  de  e-mail,  aos  representantes  das  Redes  a  proposta  do  Programa 

Municipal de C&T, e ainda, que, na próxima reunião ordinária, o colegiado faria 

uma reflexão sobre as sugestões propostas pelas Redes, para  encaminharem o 

lançamento do Edital.  Nada mais havendo a tratar, eu, IRANI SANTOS lavrei  a 

presente Ata, que, achada conforme, seguirá assinada por mim, pelo coordenador 

dos trabalhos do dia e pelos presentes. 

        _____________________              ________________________________

                IRANI SANTOS                        RINALDO CLAUDINO DE BARROS
            Secretária Executiva                                       Vice- Presidente
                                                                     Coordenador dos trabalhos do dia

CONSELHEIROS
CLAUDIA RIBEIRO

JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS

EUNÁDIA CAVALCANTE

JANSEN LEIROS FERREIRA

GUMERCINDO FERNANDES AMORIM

LAÉLIO PEREIRA DE ARAUJO

JOSÉ RAIMUNDO COELHO PEIXOTO

RINALDO CLAUDINO DE BARROS
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