Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 24 de novembro de 2010
Horário: 14h
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, Claudia Vilega Rodrigues,
Hisao Takahashi, Inez Staciarini Batista, Jonas Rodrigues de Souza, José Ângelo
Ferreira Neri, Odim Mendes Junior, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista,
Walter Demetrio Gonzalez Alarcon.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Informes:
o Coordenador comunicou as alterações ocorridas no Comitê Assessor da CEA. Passam
a fazer parte do CA-CEA os Drs. Odim Mendes Junior, Chefe em Exercício da DGE,
em substituição ao Dr. Abraham Chian como representante da Linha de Pesquisa
MAGHEL, e José Ângelo Ferreira Neri, em substituição ao Dr. Ricardo Varela como
representante dos Tecnologistas. Também deixaram o Comitê os Drs. Ícaro Vitorello e
Nalin Trivedi, os quais não serão substituídos. Com essas alterações, o CA-CEA passa a
ser composto por 19 membros.
2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:
a ata da reunião de 07/10/2010 foi aprovada sem modificações.
.
3. Gastos orçamentários em 2010:
o Coordenador apresentou uma planilha consolidada com os gastos orçamentários de
2010. Praticamente todos os recursos disponíveis foram reservados para empenho (total
de 2,421 milhões de reais). Desse total, 1,249 milhões foram efetivamente empenhados
até esta data, porém com liquidação de apenas 371 mil reais (o restante, 878 mil,
aparecem como Restos a Pagar). A diferença entre os recursos reservados para empenho
e empenhados deve-se principalmente a atrasos nos processos de informática (total de
300 mil reais em hardware, a ser adquirido por Registro de Preços em 02/12/2010) e nos
projetos de grande porte da DAS (total de 560 mil reais, com pregão marcado para
Dezembro) e da DAE (total de 140 mil reais, ainda pendente no NAJ e com pouca
possibilidade de ser concluído com êxito até o final do corrente exercício). Informou
também que há saldo de 37 mil reais em diárias (total reservado de 200 mil reais) e 35
mil em passagens (reservados 100 mil reais).
4. Previsão de Gastos para 2011:
o Coordenador relembrou que o PLOA para 2011 tem os mesmos valores aprovados
para o LOA 2010 (2,5 milhões em custeio e 600 mil em capital). Porém há acerto
interno ao INPE para se chegar a 1 milhão em capital (com a consequente redução para
2,1 milhões em custeio). Considerando os gastos internos ao INPE com operação, o
montante líquido total deve ser da mesma ordem que em 2010 (aproximadamente 2,4
milhões de reais). O CA-CEA ainda precisa deliberar sobre a manutenção de projetos de
grande porte para 2011. Apresentou também uma planilha com as solicitações
apresentadas pelas áreas para 2011. O montante total é da ordem de 2,638 milhões de
reais, chamando atenção para os valores solicitados em diárias (411 mil reais) e

passagens (198 mil reais) que superam significativamente os gastos históricos da CEA
nesses itens. Apenas após a aprovação do orçamento de 2011 pelo Congresso e a sanção
presidencial, o CA-CEA deve voltar a discutir esses aspectos.
5. PRÉDIO CEA 2:
o Coordenador apresentou um histórico recente sobre o processo de obtenção de
recursos para a construção do prédio, desde a proposta apresentada pelo Conselho do
Programa de Clima Espacial de utilizar recursos próprios, aprovada pelo CA-CEA em
reunião de 15/10/2009. Informou que o processo licitatório concluiu-se em 12/11/2010
com a assinatura do contrato com a empreiteira vencedora, prevendo-se o início das
obras para 23/11/2010 e conclusão até 11/11/2011. O custo total ficou em 5,46 milhões
de reais, perfazendo 3300 reais por m2 (estimativa inicial era de 1300 reais por m2). Há
ainda problemas a resolver referentes a não inclusão de rede de informática (retirada
para eliminar necessidade de adequar o projeto à IN04 para aprovação pelo NAJ; vão
ser necessários recursos adicionais em 2011 para cablagem e aquisição de equipamentos
para a rede) e à impossibilidade de alterar a planta original do prédio conforme previsto
na proposta apresentada pelo programa de Clima Espacial (causaria problemas
jurídicos). Como consequência desse último aspecto, o programa de Clima Espacial terá
de formular uma nova proposta de ocupação do prédio para ser aprovada pelo CA-CEA.
6. Plano Diretor do INPE:
o Coordenador apresentou mensagens encaminhadas pela CPA e pelo Diretor do INPE
referentes ao Plano Diretor (PD) a ser formulado para o período 2011-2015. Na
mensagem da CPA é apresentado um histórico das atividades desenvolvidas desde maio
de 2010, visando entrega do PD até 15/11/2010 (exigência do MCT). Porém, em
mensagem de 01/11/2010, o Diretor decidiu alterar o formato do Plano, dando prazo até
01/12/2010 para as áreas apresentarem suas contribuições. O Coordenador apresentou
as atividades desenvolvidas na CEA neste mês de novembro, incluindo reunião com as
chefias para apresentar o "esqueleto do novo PD" e a distribuição de tarefas para
preparar documentos sobre satélites científicos, Clima Espacial e Astrofísica. Relatou
também a reunião realizada com o Diretor em 12/11/2010 para discutir os vínculos nas
propostas sobre satélite científico e a ocorrida em 23/11/2010 com a Engenharia para
adequar as novas missões que estão sendo propostas. Os documentos deverão ser
encaminhados à Direção até 26/11/2010. Até essa mesma data deve-se redigir um
Objetivo Estratégico que contemple as atividades desenvolvidas na CEA e no programa
de Clima Espacial para ser incluído no Plano Diretor. O CA-CEA deliberou que esse
Objetivo Estratégico vai ser discutido por e-mail. Para o mês de Dezembro estão
previstas atividades de validação do Plano pelas áreas e sua apresentação ao CTC do
INPE.
7. Comitê de Busca da CEA:
o Coordenador informou que já entregou seu pedido de exoneração para o Diretor do
INPE, contando a partir de 30/11/2010. Exibiu também cópia da DE/DIR 2627 que
designou a composição do Comitê de Busca para a Coordenação da CEA. Nesse
documento o Diretor manteve os nomes internos sugeridos pelo CA e encaminhados
pelo memo CEA-028/2010 de 13/10/2010 (João Braga, Barclay Clemesha e Walter
Gonzalez), mas alterou completamente os membros externos (indicou os Drs Jacques
Lepine, do IAG/USP, e Ricardo Galvão, do CBPF). Seguindo a norma que o Diretor
tem utilizado para os demais comitês, o Dr. João Braga (como chefe das Unidades
Regionais do INPE) foi indicado para presidente do Comitê. Como do conhecimento de

alguns dos membros deste Comitê, o Dr. João Braga não aceitou participar do Comitê
de Busca por não concordar com a decisão do Diretor de não nomear nenhum dos
membros externos indicados pelo CA-CEA. O Diretor deve escolher nos próximos dias
outro nome entre os Coordenadores de área do INPE para atuar como Presidente do
Comitê de Busca. Os membros do CA discutiram a decisão do Diretor e, embora não
desqualifiquem os nomes por ele indicados, entenderam ser necessária uma explicação
pelo não aceite dos membros externos indicados pelo CA-CEA. Ficou decidido que um
memorando será encaminhado pelo Coordenador da CEA, em nome do CA, ao Diretor
do INPE solicitando esclarecimentos sobre os motivos que o levaram a alterar a
composição sugerida para o Comitê de Busca (Em tempo: o Memo CEA-035/2010
solicitando os esclarecimentos acima descritos foi enviado em 29/11/2010).
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

