Coordenação Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CGCEA

Data: 13 de fevereiro de 2017
Horário: 14h30
Local: Auditório - CEA II
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Júnior, Alisson Dal Lago, André de
Castro Milone, Antonio Lopes Padilha, Eurico Rodrigues de Paula, Inez Staciarini Batista,
João Braga, José Oscar Fernandes, José Williams dos Santos Vilas Boas, Jonas
Rodrigues de Souza, Maria Virgínia Alves, Paulo Prado Batista e Dr. Clézio Marcos De
Nardin (convidado).
Secretária: Valéria Ribeiro G. Fernandes
O Coordenador Geral iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes e apresentou
os itens da pauta:
1. Orçamento CGCEA 2017
2. Projeto de vulto em 2017
3. Definição de data para que os colegas que receberam recursos "Projeto de Vulto"
(Jonas, Claudia e Luiz Eduardo em 2015, Claudia e Luiz Eduardo em 2016)
apresentem balanço sobre o andamento dos seus projetos.
4. Outros assuntos.

1. Orçamento CGCEA 2017
O Coordenador informou que o INPE receberá 1/18 até março/2017, através das ações
diretas do MCTIC, e em abril deverá receber os recursos que foram aprovados na LOA.
Os recursos dos P.O.s da área espacial serão descentralizados através da AEB. TED da
CEA já foi enviado para aprovação da AEB, porém ainda não foi publicado no Diário
Oficial. Os recursos de 2017 da CEA estarão concentrados integralmente na AEB.
Dr. Oswaldo informou os recursos da CGCEA para 2017:
- PO da Ação 20VB – Fonte SIOP e Tesouro Gerencial – 02/02/2017:
R$1.630.141,00 em Custeio e R$1.755.800,00 em Capital
Total: R$3.385.941,00

Dr. Oswaldo informou também que a Ação 2000 do INPE terá recursos maiores para a
EFOA o que aliviará a contribuição que as Coordenações repassam anualmente para
manter a infraestrutura do INPE.
- Recursos da CEA para EFOA 2017 = R$782.000,00
Informou que a CEA contribuiu para o EFOA em 2016 com cerca de R$1.100.000,00.
O Coordenador colocou a proposta para consideração do CA-CGCEA sobre os Projetos
de Vulto em 2017. Comentou que a avaliação geral dos projetos de vulto foi excelente até
mesmo por pessoas de outras coordenações do INPE.
Dr. Oswaldo colocou a sugestão de valores que serão alocados para os Projetos de Vulto:
R$1.000.000,00 em capital e R$350.000,00 em custeio.
Informou a alocação de recursos para cada divisão/SLB:
- Divisões (DIDAS, DIDAE e DIDGE) receberão cada:
R$200.000,00 em Capital e R$112.000,00 em Custeio
- SLB receberá:
R$80.000,00 em Capital e R$50.000,00 em Custeio
- ATCEA ficará com:
R$75.800,00 em Capital e R$112.141,00 em Custeio
Explicou que os recursos necessários para o ROI estão na ATCEA. A ATCEA custeará os
pagamentos associados com publicação de artigos.
Dra. Inez Batista questionou a respeito de diárias e passagens. Dr. Oswaldo explicou que
a CEA deverá receber R$40.000,00. Informou que passagens e diárias para mais que
dois servidores numa mesma missão internacional dificilmente serão autorizados pelo
MCTIC. E as justificativas sempre serão fundamentais.
Dr. João Braga informou que o projeto protoMIRAX necessitará de recursos em diárias e
passagens.
Dr. Clézio De Nardin quis saber se há possibilidade de utilizar recursos de capital em
diárias. Dr. Oswaldo disse que se for justificado e aprovado, poderão ser usados recursos
de capital com diárias. Informou que o ordenador de despesas poderá aprovar após
avaliar a justificativa da necessidade.
Dr. João Braga colocou em pauta se haveria possibilidade de se diminuir o valor em
capital para o projeto de vulto. Dr. Oswaldo mencionou que os recursos destinados à
Projetos de Vulto têm sido completamente executados, o que é melhor para a CEA. Dra.
Virgínia destacou que no Projeto de Vulto o servidor responsável fica mais comprometido
com o comitê de escolha do projeto e com o CA-CGCEA quanto à execução dos
recursos.

2. Projeto de vulto em 2017
O Coordenador colocou em votação:
a) Manter o Projeto de Vulto em 2017 - Foi aprovado com 09 (nove) votos a favor, 03
(três) contra e 01 (uma) abstenção.
b) Valores a serem alocados para Projeto de Vulto: R$ 1 milhão em capital e R$ 350
mil em custeio – Aprovado com 11 (onze) votos a favor e 02 (dois) votos contra.
Dr. Alisson mencionou a importância de compor o comitê de avaliação do Projeto de Vulto
com pelo menos uma pessoa externa ao INPE. Solicitou também que seja discutida, em
próxima reunião, a instituição do mês de novembro, de cada ano, para abertura da
chamada “Projetos de Vulto”.
Pontos que ficaram a ser decididos:
- Designação da Comissão de Avaliação com um membro de cada Divisão de
Pesquisa e dois convidados de outras Coordenações (ou externos ao INPE), e;
3. Definição de data para que os colegas que receberam recursos "Projeto de Vulto"
(Jonas, Claudia e Luiz Eduardo em 2015, Claudia e Luiz Eduardo em 2016)
apresentem balanço sobre o andamento dos seus projetos.

4. Outros assuntos:
Dr. Oswaldo recebeu o Diretor do INPE, Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão, e informou
que o Diretor falaria ao CA-CEA sobre a substituição do Coordenador Geral. Com a
palavra, o Diretor informou que respeitará o sistema de escolha da CEA. O Diretor
respondeu a questionamentos diversos, e a reunião foi encerrada às 16h40.

“Em tempo, após a reunião foi encaminhada pelo Coordenador, aos membros do
CA/CEA, a apresentação da reunião."
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