
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 18 de março de 2010 

 
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, Cláudia Vilega Rodrigues, Emilia 
Correia, Eurico Rodrigues de Paula, Hisao Takahashi, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini 
Batista, Joaquim Eduardo Rezende Costa, João Braga, Jonas Rodrigues de Souza, José 
Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, 
Walter Demetrio Gonzalez Alarcon. 
Convidado: Odim Mendes Junior 
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva. 
 
1. Composição do Comitê Assessor: 

o Coordenador deu boas vindas às Dras. Cláudia Vilega Rodrigues e Emilia Correia, 
que substituem os Drs. Hugo Vicente Capelato e Hanumant Shankar Sawant no CA-
CEA. 

2. COSPAR 2014: 
a convite do Coordenador, a Dra. Inez Batista expôs a situação da proposta do INPE 
para organizar a reunião da COSPAR em 2014 no Brasil. Caso haja suporte da 
comunidade, essa proposta deve ser apresentada na próxima reunião da COSPAR 
em Bremen, em julho de 2010. A discussão concentrou-se na perspectiva de utilizar 
recursos do PPA da CEA para auxiliar na organização do evento. Uma contribuição 
financeira parcial (50% do total necessário) para pagar o aluguel do Centro de 
Convenções a ser escolhido para o evento, caso venha a se realizar no Brasil, foi 
aprovada por 13 votos a favor, 3 votos contra e 1 abstenção (Em tempo: a ETE 

concordou em complementar os recursos para a reserva do local). 
3. Joint Appointment MAGHEL/DGE-LAP/CTE:  

o Coordenador apresentou e-mail enviado pelo Dr. Walter Gonzalez solicitando que 
fosse feito contato com  o Coordenador da CTE para estabelecer um joint 
appointment entre a linha MAGHEL, da DGE, e um grupo de pesquisadores do 
Laboratório de Plasma (LAP). Na proposta apresentada, o grupo continuaria 
administrativamente ligado à CTE, com sua atuação na proporção de 49% para a 
DGE e 51% para o LAP. Após esclarecimentos do Dr. Gonzalez, o Comitê aprovou 
por consenso a proposta de joint appointment. O Coordenador da CEA vai 
apresentar formalmente a proposta ao coordenador da CTE para implementação do 
acordo. 

4. Mandato do Coordenador da CEA: 
o Coordenador apresentou tabela e quadros com as funções gratificadas do INPE 
onde consta sua nomeação para exercer o cargo de Coordenador Geral da CEA a 
partir de 28 de março de 2006. Esse processo foi conduzido de acordo com as 
normas internas da CEA para a escolha de seu Coordenador, com o que o mandato 
encerrar-se-ia em 28 de março de 2010. Apresentou em seguida a publicação do 
Diário Oficial do dia 8 de agosto de 2008 que o ratifica no cargo por mais um 
período de mais 4 anos, a partir do processo de escolha através de um Comitê de 
Busca instituído pelo INPE em 2008. Por esse documento seu mandato encerrar-se-
ia em 8 de agosto de 2012. Após a exposição dos documentos o Coordenador 
informou que a sua decisão seria a de respeitar as normas originais do CA-CEA 
pelas quais havia inicialmente se candidatado e solicitar exoneração imediata, mas 



em reunião com os chefes de Divisão havia concordado em permanecer mais algum 
tempo na Coordenação. Solicitou manifestação do Comitê Assessor, limitando sua 
permanência a um período adicional de 3 meses. Duas propostas foram discutidas: a 
permanência do Coordenador no cargo por um período transitório de 3 meses 
quando o tema voltaria a ser discutido e a sua exoneração imediata. Foi aprovada a 
proposta de permanência por mais 3 meses com 8 votos a favor, 7 votos contra e 3 
abstenções. 

5. Orçamento da CEA em 2010:  
o Coordenador apresentou inicialmente os dados referentes à execução orçamentária 
da ação de P&D da CEA em 2009. Foram executados 54% dos recursos previstos 
em custeio e 63% dos recursos em capital, com a ressalva de se ter ainda restos a 
pagar para 2010. Para o ano de 2010, o governo federal aprovou 3,1 milhões de reais 
para a ação (2,5 milhões em custeio e 600 mil em capital). Desse total subtraem-se 
12% (372 mil) de contribuição para funcionamento do INPE, mais 307 mil para 
pagamentos das despesas com energia elétrica nos prédios da CEA em S.J. Campos 
e Atibaia, passando o total de recursos disponibilizados no ano a ser de 2,421 
milhões. Já estão comprometidos, e serão diluídos entre as Divisões e o SLB, os 
custos com estagiários (98,5 mil em custeio) e com a compra de aparelhos de ar 
condicionado (90 mil em capital). Em dezembro de 2009, a CEA apresentou suas 
necessidades para 2010 à CPA, em um total de 2,522 milhões em custeio e 604 mil 
em capital. Informou-se que essa proposta não contempla diárias e passagens para 
financiar a participação da reunião da AGU em agosto próximo, em Foz do Iguaçu. 
As solicitações em capital foram aprovadas integralmente pela CPA e pelo Comitê 
de Programas do INPE, restando remanejar os recursos de custeio para os limites 
totais disponíveis (até 1,817 milhões). Por consenso, o Comitê deliberou manter a 
mesma proporção dos recursos totais solicitados pelas unidades em dezembro de 
2009, com as solicitações de custeio sendo comprimidas para atender esse critério. 

6. Projeto de Grande Porte:  
com base nas discussões orçamentárias do item anterior, o limite para o(s) projeto(s) 
de grande porte da CEA para 2010 ficou limitado a 600 mil reais em custeio. Tendo 
em vista a dificuldade encontrada pelas chefias para focar em um objeto e/ou 
instrumentação que atendesse toda a CEA, uma proposta alternativa de contratação 
de um projeto de Tecnologia de Informação foi apresentada para discussão. Não 
houve consenso entre os membros do Comitê se essa proposta seria a mais adequada 
para utilizar os recursos. Decidiu-se nomear uma Comissão composta por 3 
membros (um de cada Divisão) para estudar o assunto e apresentar uma nova 
proposta ao CA-CEA. (Em tempo: foram indicados os Drs. Jonas (DAE), Cláudia 

(DAS) e Trivedi (DGE) para compor a Comissão). 
7. 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. 


