
 

Ata da Reunião Extraordinária da CEA  
Data: 12 de dezembro de 2007 

 

 

Horário: 9h00 

Local: Auditório Fernando de Mendonça (prédio LIT) 

 

Presentes: reunião aberta para participação de toda a CEA. 

 

1. Execução orçamentária de 2007: Coordenador apresenta as planilhas de 

execução orçamentária da CEA para o ano. Mostra que, nas planilhas do 

SIPLAN (sistema de controle do INPE), nosso saldo total era de 48 mil reais às 

9:00hs do dia 07/12/2007. Devido ao cancelamento de equipamento a ser 

importado pela Divisão de Astrofísica, menos de 3 horas depois (às 11:47hs 

desse mesmo dia 07/12) o saldo subia para mais de 233 mil reais. Devido à 

impossibilidade de envio de novas RCs, vai se discutir com o Diretor do INPE 

(reunião a ser iniciada ao término desta) a transferência desses recursos para 

outras áreas com ressarcimento no próximo ano. (Em tempo: o Diretor 

reconheceu que o problema não foi gerado pela CEA e vai autorizar a troca 

solicitada; Daylton se comprometeu por escrito em realizar o processo). 

2. Despesas de manutenção em 2008: são apresentadas as planilhas preparadas 

pelo Dr. Bogossian (DIR) sobre as despesas diretas e indiretas relacionadas com 

as atividades da CEA para os meses de junho e julho de 2007. Uma projeção 

desses dados indica que a CEA gastaria 1.2M de reais por ano para desenvolver 

suas atividades. Considerando ser nosso PPA de 2.1M de reais por ano, o débito 

daquele montante da nossa ação inviabilizaria o prosseguimento de nossas 

atividades. Esse tópico também vai ser discutido com o Diretor na reunião que 

se segue. (Em tempo: Diretor analisou nossas planilhas e não viu gastos 

excessivos que possam ser eliminados; CEA não vai ser penalizada com 

aumento de contenção administrativa para o próximo ano). 

3. Programa de Clima Espacial: 
Proposta de criação do programa: proposta encaminhada pelo Comitê do 

programa e distribuída para toda a CEA foi aceita sem discussões. Vai-se apenas 

fazer uma revisão do texto, incorporar algumas sugestões e encaminhar o 

documento final para o GCEA. 

Orçamento proposto para 2008: proposta do Comitê priorizando para 2008 a 

visualização e “nowcasting” de bolhas de plasma na ionosfera aceita sem 

discussões. Também foi aceito o orçamento proposto pelo Comitê para uso de 

1M de reais (previstos no PLOA 2008) durante o próximo ano. 

Composição do Conselho do Programa: alguns nomes foram discutidos; 

acertou-se que a participação deve ser voluntária; Comitê deve trazer proposta 

com nomes para uma próxima reunião do Comitê Assessor. 

 
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha 


