
Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 30 de março de 2009 

 
Horário: 14h00 
Local: Sala de reuniões do prédio CEA. 
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Abraham 
Chian Long Chian, Barclay Robert Clemesha, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, 
Eurico Rodrigues de Paula, Francisco José Jablonski, Hanumant Shankar Sawant, Hisao 
Takahashi, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, Joaquim Eduardo Rezende Costa, 
José Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado 
Batista, Plínio Carlos Alvala, Polinaya Muralikrishna, Walter Demetrio Gonzalez 
Alarcon. 
Convidado: Jonas Rodrigues de Souza. 
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva. 
 
1. Informes: 

prédio CEA: não houve alteração em relação aos informes apresentados em 
reuniões anteriores. A FINEP autorizou a prorrogação do prazo inicialmente 
previsto para conclusão da obra, mas seu setor Jurídico não aprovou a proposta de 
aditamento de recursos das duas fases do prédio e sua gestão financeira pela 
FUNDEP (ver detalhes na Ata da reunião de 07/10/2008). Outra alternativa está 
sendo buscada junto à FINEP (convênio assinado diretamente com o INPE, com a 
Fundação atuando apenas como interveniente para gerenciamento de recursos e 
administração das atividades).  
composição do CA-CEA: o do Dr. Jonas passa a fazer parte do Comitê como novo 
chefe da DAE, em substituição a um dos 3 representantes da linha de pesquisa 
IONO (EM TEMPO: mensagem da chefia da DAE informa que ele vai substituir o 

Dr. Polinaya). Também, o Dr. Delano deixa o CA-CEA, pois sua linha de pesquisa 
(LUME) só tem uma vaga no Comitê (ocupada pelo Dr. Takahashi, representante do 
Programa de Clima Espacial). 
execução orçamentária em 2008: o Coordenador apresentou planilha com o 
acompanhamento orçamentário da ação 4183 (Pesquisa em Ciência Espacial) 
durante o ano de 2008. Mostrou que embora a totalidade dos recursos tenha sido 
empenhada (2,1 milhões de reais), apenas 65% foram liquidados até o final do ano. 
Dos "Restos a Pagar" para 2009 (cerca de 742 mil reais), 137 mil referentes a 
compra de suprimentos de informática já foram cancelados. 

2. Situação das bolsas PCI: 
foi apresentada planilha com o uso de recursos das bolsas PCI pela CEA no mês de 
março de 2009. Entre bolsas vigentes e programadas, estamos utilizando 40106,41 
reais nesse mês, com 539,41 reais em excesso à nossa cota mensal de 39567 reais 
em bolsas de longa duração. Mostrou, também, o uso das bolsas de curta duração 
nos últimos anos e apresentou os critérios que têm sido utilizados na concessão 
dessas bolsas. Informou que, desde outubro de 2008, a DAS tem uma bolsa de longa 
duração extra, com recursos não utilizados pela DAE. De comum acordo entre as 
duas chefias de Divisão, essa bolsa será cancelada assim que a DAE providenciar 
um plano de trabalho e bolsista em nível 7G (EM TEMPO: a planilha para o mês de 

abril de 2009 já mostra o cancelamento dessa bolsa da DAS e sua substituição por 

uma 7G na DAE, para início em maio de 2009). 
 
 



3. Recursos orçamentários para 2009: 
o Coordenador apresentou os recursos orçamentários disponíveis na ação 4183 para 
uso durante o ano de 2009. Dos 2,1 milhões de reais aprovados (1,6 milhões em 
custeio e 500 mil em capital), o INPE está cortando: 252.000, como parcela de 12% 
de gastos comuns a todas as áreas/ações, 298.500, referentes a gastos com energia 
elétrica nos prédios da CEA em SJCampos e Atibaia, e 73.085, como contribuição 
às unidades regionais, especialmente por nossos experimentos em Maxaranguape e 
São Luis. O orçamento líquido para o ano é de 1.111.415 reais em custeio e 365.000 
reais em capital. Em termos absolutos, é o menor montante de recursos desde 2006, 
quando a ação de P&D passou a ser exclusiva para a CEA. Nas planilhas 
preliminares de gastos, todos os recursos destinados a obras e reformas em prédios 
foram cancelados. Também, o limite em diárias e passagens para atividades da CEA 
foi definido em 140 mil reais, similar ao executado pela área em anos anteriores. 
Foram discutidas alternativas para recompor o orçamento, incluindo o repasse de 
verbas obtidas nas reservas técnicas de projetos financiados pela FAPESP. Discutiu-
se também a otimização dos gastos previstos em diversas atividades, com 
remanejamento interno de recursos. Optou-se por promover remanejamento apenas 
após verificar o uso dos recursos nas diferentes atividades. Na seqüência, o Comitê 
deliberou por manter a mesma distribuição interna de recursos dos anos anteriores, 
com 25% para cada uma das divisões, 12% para as atividades da Coordenação, 10% 
para o SLB e 3% para o ROI. Os recursos sob responsabilidade da Coordenação 
serão utilizados principalmente com a rede de informática (manutenção e 
modernização da rede e instalação de redes wireless), contribuição à biblioteca para 
pagamento de periódicos e manutenção de um fundo de reservas na CEA para 
necessidades emergenciais.  

4. Recursos orçamentários do Programa de Clima Espacial: 
Foram apresentados os valores disponibilizados para o Programa, penalizado com 
um corte orçamentário da ordem de 37% (do total de 7,4 milhões aprovados 
restaram 4,7 milhões líquidos). O Comitê decidiu apoiar alguma moção originada 
pelo Programa contrária a esses cortes, mas, antes de se posicionar oficialmente, 
decidiu aguardar a manifestação do próprio Conselho do Programa. 

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. 


