
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIENCIA E 1 

TECNOLOGIA (COMCIT) 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2014 reuniu-se o COMCIT em sua 38ª 4 

Reunião Ordinária, no auditório da Secretaria Municipal de Planejamento, 5 

Fazenda e Tecnologia da Informação (SEMPLA) a partir das 09h00min (nove 6 

horas), sob a presidência da vice-presidente MARIA BERNARDETE CORDEIRO 7 

DE SOUSA em função da ausência da presidente, MARIA VIRGINIA FERREIRA 8 

LOPES, a qual se encontrava na ocasião desenvolvendo atividades anteriormente 9 

agendadas em decorrência de exercício do cargo de titular da SEMPLA. Presentes, 10 

além da vice-presidente, os conselheiros: ALDAYR DANTAS DE ARAÚJO, 11 

suplente da UFRN, JOSÉ YVAN PEREIRA LEITE, titular do IFRN, BARTIRA 12 

PARAGUAÇU FALCÃO DANTAS ROCHA, titular da UERN, GUMERCINDO 13 

FERNANDES DE AMORIM FILHO, suplente da Funpec, LAUMIR ALMEIDA 14 

BARRETO, suplente da FECOMERCIO, KARLA DARLENE N. RAMOS, suplente 15 

da FAPERN, em sua estreia no Conselho, DJALMA BARBOSA DA CUNHA 16 

JÚNIOR, titular da FIERN, HUGO MANSO JÚNIOR, titular da Câmara Municipal, 17 

MARIA DO ROSÁRIO ALVES DE ARAÚJO, titular número 1 da PMN, LÍVIA 18 

MARIA MARTINS DA SILVA, titular número 2 da PMN, JOSÉ ROGÉRIO DA 19 

SILVA LEITE, suplente número 2 da PMN. Presentes também os suplentes 20 

JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS (IFRN) e ROSEANNE AZEVEDO DE 21 

ALBUQUERQUE (FIERN), os quais não foram computados na verificação de 22 

quórum devido a presença dos respectivos titulares presentes na ocasião. 23 

Consignada em ata a justificativa de ausência da conselheira MARIJARA LEAL, 24 

titular pelo SEBRAE, a qual se envolveu em acidente de trânsito no itinerário da 25 

instituição para a o local da reunião. Na condição de convidados compareceram os 26 

servidores da Sempla, JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA e DANIELE RUFINO 27 

VIEIRA e a servidora da SEMSUR, MARIA DO SOCORRO V. A. GALVÃO. Após a 28 

verificação do quorum regimental e diante da impossibilidade de comparecimento da 29 

titular, a vice-presidente assumiu os trabalhos do dia. Em respeito à pauta, iniciou-se 30 

a reunião pelo item “1” - “Leitura, discussão e aprovação da ata da 37ª Reunião 31 

Ordinária”. Informada de que o documento havia sido enviado com antecedência 32 

pelo correio eletrônico de cada um dos conselheiros e que não sido recebido até o 33 

momento nenhuma sugestão de mudança no texto, seguida de consulta aos 34 



membros do colegiado, a presidente em exercício, dispensou sua leitura e na 35 

sequencia colocou em discussão, sem que nenhum conselheiro demonstrasse a 36 

necessidade da mesma, assim, submetida à votação, à unanimidade o colegiado 37 

aprovou a redação. O item “2” da pauta: “Apresentação das Intervenções e 38 

Andamento e Programadas pela SEMSUR que Apresentam Impacto na Mobilidade 39 

Urbana” se mostrou inviável nesta reunião em virtude da impossibilidade de 40 

comparecimento da pessoa responsável pela exposição. Antes de prosseguir com a 41 

pauta programada, a presidente em exercício disponibilizou tempo pra apresentação 42 

de informes, Inicialmente, a vice-presidente informou sobre a presença na cidade 43 

nos próximos dias do professor JORGE GUIMARÃES, do CAPES. O conselheiro 44 

HUGO MANSO JÚNIOR teceu considerações sobre a apreciação do PMAT - 45 

Programa de Modernização Administrativo recentemente aprovado na Câmara 46 

Municipal. Na oportunidade, enfatizou a importância do programa que além de 47 

proporcionar a construção e equipamento do Centro Administrativo Municipal e a 48 

viabilização da sede própria do legislativo Municipal, tornará possível a 49 

modernização do sistema de tecnologia da informação do município, que 50 

possibilitará, dentre outras conquistas, a interligação de escolas, postos de saúde, 51 

marcação de consultas e exames laboratoriais. Informou ainda que o empréstimo 52 

aprovado engloba o Executivo e o Legislativo tendo em vista que a Câmara 53 

Municipal não dispõe de personalidade jurídica e justificou o valor de R$ 54 

10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais) destinados a Câmara: 4500 55 

metros quadrados de edificações a um custo unitário de R$ 2000,00 (dois mil 56 

reais) perfaz R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e o valor de R$ 57 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) canalizados para a compra de 58 

móveis, utensílios e equipamentos. Ressaltou que o Chefe do Executivo Municipal 59 

na sua mensagem anual havia mencionado a política municipal de ciência e 60 

tecnologia, atitude que na ótica do parlamentar, reforçava a posição do COMCIT, 61 

contudo lamentou que o prefeito municipal da capital do estado não mencionasse a 62 

existência da Região Metropolitana. Na ocasião, o parlamentar e conselheiro 63 

destacou a importância de Natal assumir a liderança do processo de 64 

desenvolvimento regional metropolitano, sob pena de sua inviabilização. A 65 

presidente em exercício demonstrou preocupação com as estatísticas que 66 

apresentam retração da participação dos itens de informática na pauta de 67 

exportações brasileiras e em seguida comentou sobre o Marco Civil da Internet em 68 



discussão no Congresso Nacional, enfatizou a necessidade de mudança nas 69 

práticas objetivando uma maior inserção de C, T & I na economia nacional, 70 

aproveitou ainda para solicitar ao conselheiro e vereador HUGO MANSO JUNIOR a 71 

destinação de emenda parlamentar para Ciência e Tecnologia. Concluiu suas 72 

palavras, conclamando a todos os parceiros para conjugar esforços e recursos 73 

humanos, materiais, físicos e financeiros objetivando viabilizar projetos como o 74 

ônibus dotado de equipamentos e pessoal percorrendo os bairros da cidade e que 75 

se dispusesse do mencionado veículo, tornar-se-ia viável a iniciativa. Retornando a 76 

pauta, o colegiado passou a apreciar o item “3” - Informe do Grupo de Trabalho 77 

sobre a elaboração do Plano Municipal de Ciência e Tecnologia. Iniciando o assunto, 78 

a própria MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA, membro atuante do 79 

mencionado GT, após a distribuição de cópias dos documentos ”Programa CIÊNCIA 80 

& TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO” inserido no Plano Plurianual - 81 

2010 a 2013 e “Eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável” incluído no Plano 82 

Plurianual - 2014 a 2017, realizou-se análise detalhada de cada um dos projetos 83 

elencados no PPA 2010 a 2013, visando selecionar aqueles que pudessem ser 84 

viabilizados na ótica técnica e financeiro-orçamentária. Em seguida se realizou 85 

análise do documento referente ao PPA - 2014 a 2017. Houve intensa participação 86 

no debate, notadamente dos conselheiros HUGO MANSO JÚNIOR, JOSÉ YVAN 87 

PEREIRA LEITE e JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS. Na intervenção de 88 

HUGO MANSO JÚNIOR o mencionado conselheiro sugeriu: 1 - emissão de nota 89 

oficial do COMCIT falando sobre o programa PMAT e a participação do 90 

Conselho. Na sequencia, MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA informou 91 

ao colegiado que em contato mantido com o consultor EDILSON DA SILVA PEDRO, 92 

o qual se encontra no exterior, estará retornando no dia 23 de fevereiro, assim será 93 

possível programar uma reunião do GT na segunda semana de março, em data 94 

situada entre 10 e 14 do mês. A estimativa inicial é de seja possível à elaboração do 95 

documento em quatro meses. A presidente em exercício, prosseguindo com o 96 

atendimento à pauta, justificou a necessidade de inversão entre os itens “4” e “5” e 97 

mediante aceitação da mudança, solicitou que o conselheiro ALDAYR DANTAS DE 98 

ARAÚJO, membro atuante do Grupo de Trabalho de revisão do regimento Interno 99 

expusesse sobre a temática. O mencionado conselheiro explicou que o grupo se 100 

reunirá pra estudar o assunto e apresentará informe na próxima reunião do 101 

Conselho. Ato contínuo, a vice-presidente solicitou que o conselheiro JOSÉ 102 



ROGÉRIO DA SILVA LEITE realizasse exposição sobre o GT de monitoramento 103 

das ações de Mobilidade Urbana. Tomando a palavra, o mencionado conselheiro, 104 

inicialmente, justificou que devido à ausência da cidade do conselheiro MARCUS 105 

ANTONIO GUEDES VASCONCELOS o GT não havia se reunido, mas que o faria 106 

na próxima semana e, continuando, realizou uma apresentação dos projetos de 107 

mobilidade que a PMN está realizando com vistas á realização da Copa do Mundo 108 

na cidade. Além de explicar como funcionará o sistema no entorno da ARENA DAS 109 

DUNAS após a conclusão das atividades, com cronograma estabelecido para maio 110 

de 2014. Cumprida a pauta da reunião, a presidente em exercício, solicitou que eu, 111 

JONALDO CARRILHO DE OLIVEIRA, secretário temporário do COMCIT, 112 

redigisse ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, pela 113 

presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes ao evento. Em seguida, 114 

confirmou a realização da 39ª Reunião Ordinária, programada para o dia 19 de 115 

março do corrente, determinando ainda que a secretaria executiva enviasse a 116 

convocação, incluída a pauta, para que os conselheiros fossem informados com 117 

antecedência da sua realização. 118 

 119 

Natal, 19 de fevereiro de 2014. 120 

 121 

 122 
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