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

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e sete, às 9h00min, na sede da Secretaria 1 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPLA -, situada a Rua Dr. Ewerton 2 
Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu uma Reunião extraordinária do Conselho Municipal de 3 
Ciência e Tecnologia – COMCIT. Presentes à reunião os conselheiros: LECY DE MARIA 4 
ARAÚJO GADELHA FERNANDES – UNP, LECI MARTINS MENEZES REIS-CEFET,   5 
MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO-SME, ROSIRES MAGALI BEZERRA 6 
DE BARROS-SMS, JULIANO MARCIO PIRES DE SOUSA-SEMURB, JOSÉ LUIZ DA 7 
SILVA JUNIOR- FUNPEC, JOSÉ RAIMUNDO COELHO PEIXOTO- FIERN, RINALDO 8 
CLAUDINO BARROS- FAPERN- E NELSON MARQUES-SBPC. Presentes também na 9 
Reunião a Sra. MAURA COSTA BEZERRA- SME, JONALDO CARRILHO DE 10 
OLIVEIRA e IRANI SANTOS-SEMPLA-.Após a verificação do quorum regimental, o Sr. 11 
NELSON MARQUES, vice-presidente do Conselho no exercício da Presidência, iniciou os 12 
trabalhos apresentando a pauta da reunião. Em seguida sugeriu que a Sra. IRANI SANTOS 13 
fizesse a leitura da Ata da reunião Ordinária realizada aos quatro dias do mês de setembro de 14 
2007. Antes de iniciar a leitura, foi informado à plenária que o teor da ata havia sido 15 
antecipadamente enviado aos conselheiros, solicitando retificação e/ou complementação, 16 
sendo as sugestões recebidas e incorporadas ao texto original. Após a leitura, verificada a 17 
sua conformidade, a ata foi aprovada por unanimidade e em seguida assinada pelos 18 
conselheiros presentes àquela reunião. Na oportunidade, o Sr. NELSON MARQUES 19 
enalteceu o trabalho que atualmente vem sendo realizado pela Secretaria Executiva do 20 
Colegiado. Prosseguindo com a pauta da reunião, o presidente em exercício do COMCIT, 21 
convidou, sequencialmente, os representantes da Comissão de Análise das propostas de 22 
formação das Redes Cooperativas de Pesquisa para procederem ao relato dos pareceres 23 
finais. Inicialmente, feito o relato da proposta de ‘Políticas Públicas’-liderada pela UFRN-, 24 
em seguida, o relato referente à “Cidades Interativas’-liderada pelo CEFET- e, finalmente o 25 
relato da proposta da rede ‘Entes Governamentais Metropolitanos”- liderada pela UNP-. 26 
Após cada relato,seguiu-se o debate e a aprovação das propostas. As três, foram aprovadas 27 
por unanimidade. O resultado será divulgado no site da SEMPLA e no Diário Oficial do 28 
Município. A próxima etapa será a convocação das Fundações- representantes das 29 
instituições líderes das Redes Cooperativas- para assinatura dos convênios e repasse dos 30 
recursos. Foi sugerido pela Sra. MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO, 31 
representante da SME, que as propostas apresentadas fossem disponibilizadas por e-mail 32 
para que os conselheiros pudessem acompanhar o processo de formação das Redes de 33 
Pesquisa, bem como, a programação dos eventos. Na seqüência, o vice presidente,convidou 34 
a Sra. IRANI SANTOS para apresentar a proposta de constituição da Biblioteca Virtual do 35 
Natal . Inicialmente, ficou definido que à medida que os conselheiros desejassem apresentar 36 
sugestões solicitariam o destaque,sendo que após a exposição dar-se-ia a discussão dos itens 37 
destacados.Assim se procedeu, tendo sido solicitados destaques pelos conselheiros 38 
representantes do CEFET,FAPERN e SME. Após os debates, acatadas a incorporação das 39 
mudanças sugeridas, a proposta foi aprovada por unanimidade e  será enviada através do 40 
correio eletrônico para os conselheiros. Na ocasião, a Sra. MARIA DE LOURDES 41 
VALENTIM BARBALHO, representante da SME, argumentou a possibilidade da 42 
bibliotecária daquela Secretaria, Srta. Martha Aparecida, pela sua experiência e 43 
conhecimentos técnicos, pudesse ser incorporada à equipe técnica da Biblioteca Virtual do 44 
Natal O Sr. NELSON MARQUES sequenciou a reunião, abordando o último item da  45 
pauta:”Outros Assuntos”. Nesse viés, enfatizou a necessidade do comparecimento dos 46 
conselheiros às reuniões para facilitar o alcance dos objetivos do colegiado, sendo que as 47 
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Instituições participantes e os membros do Conselho deveriam se empenhar para que 48 
houvesse quorum em todas reuniões, mesmo que para isso fosse necessária a substituição 49 
dos conselheiros.Nesse sentido, o Sr. RINALDO CLAUDINO BARROS representante da 50 
FAPERN, sugeriu que a Secretaria Executiva do Conselho, enviasse correspondência para 51 
os titulares das instituições com representação no colegiado, enfatizando a importância da 52 
participação nas reuniões, devendo-se inclusive, ser consultado o Regimento Interno para 53 
verificar como proceder com relação os faltosos. Em seguida, a Sra. ROSIRES MAGALI 54 
BEZERRA DE BARROS- representante da SMS , na condição de suplente, argumentou que 55 
tendo participado ativamente de todas as reuniões, solicitará que o titular do órgão que 56 
representa enderece correspondência à presidência do COMCIT, pleiteando sua indicação 57 
como titular.Logo após, foi proposto a elaboração de uma agenda de reuniões ordinárias 58 
para o ano de 2008. Ficou definida a convocação  de um reunião ordinária para o dia 04 de 59 
outubro do corrente ano, às 9h00 horas, na SEMPLA, constando da pauta, a discussão e 60 
aprovação da ata referente à reunião extraordinária realizada no dia 17 de setembro do 61 
corrente e a apresentação da “Ferramenta de Gestão” a ser utilizada pela Biblioteca Virtual 62 
do Natal. Nada mais havendo a tratar, o Vice- presidente, no exercício da presidência, o Sr. 63 
NELSON MARQUES, solicitou que, na ausência do Secretário Executivo do COMCIT, eu, 64 
IRANI SANTOS, atuasse como secretária ad hoc, e,  redigisse ata , que achada conforme 65 
será assinada por mim, pelo presidente em exercício e pelos conselheiros presentes à 66 
reunião. 67 
 
 
 
 
__________________________________       _______________________________ 
                          IRANI SANTOS                                   NELSON MARQUES 
                         Secretária  Ad hoc                               Vice-Presidente no exercício da      
                                                                                        Presidência do COMCIT 
 
 
 
 
CONSELHEIROS: 
 
Lecy de Maria Araújo Gadelha Fernandes 
Leci Martins Menezes Reis,    
Maria de Lourdes Valentim Barbalho 
Rosires Magali Bezerra de Barros- 
Juliano Marcio Pires de Sousa- 
José Luiz da Silva Junior-  
José Raimundo Coelho Peixoto 
Rinaldo Claudino Barros 


