Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 15 de outubro de 2009
Horário: 10h00
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Barclay
Robert Clemesha, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Hisao Takahashi, Ícaro
Vitorello, Inez Staciarini Batista, João Braga, Joaquim Eduardo Rezende Costa, Jonas
Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi, Plínio Carlos Alvalá,
Walter Demetrio Gonzalez Alarcon.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Prédio CEA-2: o Coordenador iniciou com um relato das etapas transcorridas para
construção do prédio, desde a formulação inicial encaminhada à FINEP no início de
2006. Mostrou as dificuldades encontradas nos últimos anos e a evolução no custo
do m2 da construção ao longo desse período. A situação atual caracteriza-se por uma
solicitação feita há cerca de um ano à FINEP, para agrupamento de duas solicitações
aprovadas (FINEP-2006 e FINEP-2008) para permitir a construção da primeira parte
do prédio (total de 2.3M de reais para 950m2, fornecendo limite máximo de 2400
reais/m2 para essa proposta). Informou que até hoje não houve retorno positivo da
FINEP; foi corroborado pelo Dr. João Braga, responsável pelo projeto, que relatou
que a FINEP ainda não deu a resposta final sobre o pedido de agrupamento e
administração por uma única Fundação (FUNDEP) dos dois sub-projetos. Em
seguida, o Coordenador apresentou a situação do Programa de Clima Espacial e sua
necessidade de encontrar um local para instalar sua parte operacional. Informou que
em reunião do Conselho do Programa foi aprovada proposta para utilizar parte do
espaço e o projeto do prédio CEA-2. Nesse caso, o Projeto arcaria com o custo de
todo o prédio, o qual foi estimado pelo setor SEM do INPE em 4.2M de reais para
1650m2 (custo de 2540 reais/m2). Essa projeção de custo inviabiliza a proposta atual
feita à FINEP para construção da primeira parte do prédio com os recursos por ela
aprovados. Os debates que se seguiram concentraram-se principalmente na
discordância entre o responsável pelo Programa, Dr. Takahashi, e o Coordenador da
CEA sobre a definição do espaço a ser ocupado pela parte operacional do Programa.
Após as discussões, 3 propostas foram apresentadas para votação: (1) aprovação da
proposta, com o limite para instalação da parte operacional do Programa sendo
definida posteriormente; (2) aprovação da proposta, com limite para uso pela parte
operacional do Programa sendo fixada nesta reunião do CA-CEA; (3) recusa da
proposta do Programa. A primeira proposta foi escolhida, com 9 (nove) votos, com
4 (quatro) votos para a segunda proposta, 0 (zero) votos para a terceira e 1 (uma)
abstenção. O Conselho do Programa deve apresentar proposta ao CA-CEA sobre o
espaço que pretende utilizar no prédio para posterior deliberação deste CA.
2. Situação orçamentária 2009: foi apresentada planilha com a atual situação
orçamentária da CEA, com recursos praticamente zerados em capital e 70k reais de
saldo em custeio para cobrir despesas com passagens, diárias e gastos emergenciais.
Mostrou-se também que algumas das RCs já foram canceladas pelo INPE, devido ao
acúmulo de processos em todo o sistema (SCP, GLC, NAJ). Foram canceladas RCs
de compras internacionais com valores inferiores a 100k reais, RCs de compras
nacionais em estágio ainda inicial de processamento (apresentaram alguma
dificuldade ao longo do processo) e as que foram catalogadas após 04/09 (data
limite estabelecida pelo INPE para encaminhamento das RCs). O Coordenador

informou que, em conjunto com o Programa de Clima Espacial, vai tentar viabilizar
o prosseguimento de ao menos uma RC de grande porte cortada (aquisição de
magnetômetros pelo grupo de ionosfera). Mencionou também as dificuldades
enfrentadas com a emissão de passagens aéreas, pelos gastos excessivos do INPE
nessa rubrica, já acima do limite do contrato assinado no início do ano. Recomendou
que as viagens que necessitem passagens aéreas sejam encaminhadas o quanto antes.
3. PLOA 2010: apresentaram-se trechos da Proposta de Lei Orçamentária (PLOA)
encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso no final do último de agosto, para
definição do orçamento em 2010. Mostraram-se os recursos propostos para as ações
de interesse da CEA (satélite Lattes e Clima Espacial), com ênfase na nossa ação de
P&D. Nessa ação, os recursos propostos cresceram de 2.1M para 3.1M (2.5M em
custeio e 0.6M em capital) para 2010, graças ao apoio do Dr. Thyrso junto à AEB.
O Coordenador discutiu as dificuldades que temos tido para gastar os recursos
recebidos nos últimos anos, em particular aqueles de custeio. Sugeriu que, em
próxima reunião, o CA-CEA formule uma proposta diferente para distribuição
desses recursos para o próximo ano.
4. Composição do CA-CEA: foi apresentada correspondência do Dr. Oswaldo, chefe
da Divisão de Astrofísica, sobre modificações na linha de pesquisas FMI daquela
Divisão, em decorrência da aposentadoria do Dr. Sawant (membro do CA-CEA).
Com o deslocamento do Dr. Joaquim (membro do CA) da linha RADIO para a FMI,
haveria necessidade de indicar um segundo para representante para aquela linha.
Devido, porém, às discussões que estão ocorrendo na CEA para uma possível
reformulação de suas divisões (e linhas de pesquisa) decidiu-se postergar essa
discussão para uma próxima reunião do Comitê.
5. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA-CEA presentes à reunião.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

