
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 27 de novembro de 2009 

 
Horário: 14h00 
Local: Sala Alfa do Prédio do Treinamento. 
Presentes: Antonio Lopes Padilha, Barclay Robert Clemesha, Carlos Alexandre 
Wuensche de Souza, Eurico Rodrigues de Paula, Francisco José Jablonski, Iara Regina 
Cardoso de Almeida Pinto, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, João Braga, Joaquim 
Eduardo Rezende Costa, Jonas Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes, José 
Williams dos Santos Vilas Boas, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, Plinio 
Carlos Alvala. 
Convidados: Claudia Vilega Rodrigues, Odim Mendes Junior, Fernanda de São Sabbas 
Tavares, Osmar Pinto Jr. e Alisson Dal Lago. 
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva. 
 
1. Informes: 

bolsa PCI: o Coordenador informou que será implementada uma bolsa PCI 
emergencial para a Divisão de Astrofísica, para cobrir necessidades causadas pela 
doença de um servidor.A Divisão não irá ultrapassar sua cota, mas em abril de 2010 
a CEA irá ultrapassar seu limite. Será encaminhada correspondência ao responsável 
pelas bolsas PCI no INPE para explicar a situação. 

2. Recursos Orçamentários: o Coordenador apresentou a situação do atual PPA da 
CEA, com disponibilidade de 1.6M de custeio e 500k em capital para sua ação de 
P&D, e a previsão de incremento para o próximo ano, com 2.5M de custeio e 600k 
em capital incluídos no PLOA 2010. Mostrou a execução orçamentária da área em 
2009, com menos de 50% dos recursos disponíveis tendo sido executados até o final 
de novembro. Em seguida, apresentou um relatório emitido pelo setor 
administrativo do INPE que discrimina o número de RCs emitidas em cada uma das 
Coordenações. Esse relatório mostra que a CEA é a área que mais emite RCs em 
todo o INPE. Justificou esse resultado pela forma como os recursos são distribuídos 
internamente, com uma cota fixa por Divisão/Setor e distribuição interna nas 
Divisões entre suas Linhas de Pesquisa. Isso leva a uma pulverização dos recursos e 
a um conseqüente elevado número de RCs. Como todas as RCs seguem o mesmo 
tramite interno no INPE, tal procedimento acaba sendo um dos principais fatores 
para a baixa execução orçamentária. Relatou que nas discussões com o Dr. Thyrso, 
da AEB, para incremento de recursos em 2010 foi enfatizada a necessidade de 
melhorar a execução orçamentária, inclusive para manter esse novo patamar 
orçamentário nos anos subsequentes. Nessas discussões aventou-se a possibilidade 
de a CEA ter, a exemplo de outras áreas do INPE, um projeto de grande porte que 
atendesse suas diversas atividades e auxiliasse na melhoria da execução 
orçamentária. A proposta foi posta em discussão pelo CA, tendo sido abordados 
aspectos relacionados com (1) o prazo exíguo (até 11 de dezembro) para apresentar 
à Direção as necessidades de gastos para 2010; (2) o fato dos recursos para o projeto 
serem principalmente de custeio; (3) a necessidade de se ter um projeto bem 
definido para aprovação pelo NAJ; (4) os cuidados a serem tomados para evitar 
experiências negativas com projetos desse tipo no passado, com excessivo controle 
da Coordenação e sem discussão de prioridades; (5) os benefícios trazidos por 
projetos similares também do passado, coordenados pela CEA e administrados pela 
FUNCATE; e (6) a necessidade de manter ao menos a mesma quantidade atual de 
recursos para as atividades do dia-a-dia da CEA. Por fim, a proposta de um grande 



projeto foi aceita pelo CA, com sua forma preliminar de implementação, para entrar 
nas planilhas de gastos de 2010, sendo decidida em um fórum menor, composto 
pelos chefes de Divisão e de Setor. Uma vez definido o montante de recursos para 
2010, a proposta volta para ser discutida em detalhes pelo CA. 

3. Transferência de funcionários da CEA para o CCST: o Coordenador apresentou 
um resumo das propostas da Comissão designada pela CEA para subsidiar o CA 
sobre esse tema. Em seu documento a Comissão era favorável à transferência 
condicional dos funcionários das linhas de pesquisa ELAT e QUIATM e elencava 
algumas condições que deveriam ser discutidas pelo CA para permitir a 
transferência. Discussões preliminares abordaram a forma de transferência dos 
funcionários e de manutenção de competências dentro da CEA. Em seguida foi 
posta em votação a proposta da Comissão sobre a forma de transferência dos 
funcionários, sendo aprovada a alternativa de transferência com condições, a serem 
especificadas na sequência, por 12 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. 
Ressalte-se que o número de membros do CA presentes à reunião alterou-se durante 
as diferentes votações efetuadas. Passou-se em seguida à deliberação das condições 
de transferência propostas pela Comissão. 
forma de transferência: em decorrência das discussões anteriores sobre forma de 
transferência e manutenção das linhas de pesquisa na CEA, definiu-se que as 
transferências serão solicitadas individualmente pelos funcionários interessados e 
que as siglas (ELAT e QUIATM) seguirão com ambas as linhas de pesquisa. Essas 
competências não devem porém desaparecer da CEA, pois há outros pesquisadores 
que atuam em atividades correlatas. 
espaço físico no prédio DGE: decidiu-se que a área atualmente ocupada pelos 
grupos continua a pertencer à CEA. As duas linhas de pesquisa vão se manter 
provisoriamente no prédio DGE até que as instalações definitivas do CCST estejam 
concluídas. Nesse caso, os grupos deverão ter prioridade de deslocamento para 
liberar o espaço que atualmente ocupam para reacomodação da CEA. Os recursos 
referentes à ocupação desse espaço (UFOA) serão de responsabilidade do CCST. 
materiais permanente e de informática: acompanharão os responsáveis pelo 
patrimônio.  
estagiários: as vagas de estágio, renovadas anualmente, pertencem às áreas e como 
tal deverão permanecer na cota da CEA.  
bolsas PCI: devido à expressiva demanda reprimida da CEA é necessário recuperar 
as bolsas que estão presentemente alocadas às duas linhas de pesquisa. Para não 
prejudicar os bolsistas e permitir às linhas de pesquisa que se reacomodem 
internamente ao CCST, o CA concedeu prazo até julho de 2010 para que essas 
bolsas sejam canceladas e os recursos correspondentes realocados para a CEA.  
acesso a dados: será garantido a pesquisadores da CEA o acesso aos dados 
coletados pelos grupos ELAT e QUIATM para manter continuidade de atuação em 
Eletrodinâmica Atmosférica e Química Atmosférica na CEA. Da mesma forma, os 
dois grupos terão garantido o acesso a dados obtidos pela CEA para manter suas 
atividades no CCST. 
reposição das vagas: a Comissão havia apresentado proposta de se solicitar um 
compromisso da Direção do INPE para priorizar contratação de pessoal para a CEA 
em reposição à saída de funcionários para o CCST. O Dr. Eurico apresentou 
proposta alternativa para que a saída dos grupos ficasse condicionada à reposição 
das vagas. Após discussões as propostas foram colocadas em votação com a 
proposta de se buscar um compromisso da Direção recebendo 10 votos, a proposta 
de condicionar a saída dos funcionários à reposição das vagas com 1 voto e 4 



abstenções. Discutiram-se em seguida os termos do compromisso a ser apresentado 
ao Diretor, enfocando especialmente a forma de apresentar a solicitação de 
reposição de vagas. Colocada em votação, a proposta de apresentar explicitamente a 
reposição de vagas no documento foi escolhida com 8 votos a favor, 3 contrários e 2 
abstenções. No documento a ser encaminhado ao Diretor, o Coordenador deve 
apresentar a necessidade de recomposição de recursos humanos na CEA para 
preservar suas competências e solicitar que essa demanda seja priorizada em 
concursos futuros, concedendo à CEA um número equivalente de vagas às que serão 
concedidas ao CCST. 

4. 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. 


