
 

Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 25 de abril de 2007 

 
 
Horário: 14h00 
Local: Anfiteatro do IAI 
 
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Barclay Robert Clemesha, Delano Gobbi, 
Francisco José Jablonski, Hugo Vicente Capelato, Iara Regina Cardoso de Almeida 
Pinto, Ícaro Vitorello, José Oscar Fernandes, José Williams Vilas Boas, João Braga, 
Mangalathayil Ali Abdu, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, Polinaya 
Muralikrishna, Ricardo Varela Correa, Walter Demetrio Gonzalez Alarcon. 
 
Convidados: Reunião aberta para a CEA 
 
Secretária: Alexandra Silva Pinto 
 

1. Ata da Reunião Anterior: Aprovada por unanimidade. 
2. Rede de Informática da CEA: Discutiu-se a situação da rede, com alguns 

pesquisadores mostrando preocupação com as paradas por uma semana do 
sistema de e-mails. Ricardo Varela expôs os problemas ocorridos e apresentou a 
necessidade de aquisição de uma nova servidora, com backup e unidade de fita. 
O custo indicado foi da ordem de R$ 32.000,00. O Comitê deliberou por se dar 
prioridade à compra desses equipamentos, usando recursos da ATCEA. 

3. Propostas para uso de recursos do ATCEA (reformas, obras): Foram 
apresentadas diversas propostas para uso de recursos de capital do ATCEA em 
diferentes reformas no SLB, DGE e DAE (montante total de R$ 45.000,00 para 
o ano de 2007). Devido ao valor limitado de recursos disponíveis no ATCEA 
(R$ 60.000,00 em capital para 2007) e à prioridade estabelecida para a rede de 
informática, o Comitê deliberou por não aprovar o uso de recursos do ATCEA 
para qualquer obra neste ano de 2007. 

4. Parcela da CEA para o projeto executivo do prédio novo: Foi informado que 
a média das propostas para o projeto executivo do novo prédio da CEA é de R$ 
120.000,00. A pedido do Diretor foi decidido reservar o montante de R$ 
150.000,00 (em capital), rateado igualmente entre o CPTEC, OBT e CEA. Em 
reunião prévia entre o coordenador e os chefes de divisão e do SLB ficou 
acordado que o rateio de R$ 50.000,00 na CEA seria de R$ 14.000,00 para cada 
Divisão, R$ 3.900,00 para o ATCEA, R$ 3.200,00 para o SLB e R$ 900,00 para 
o ROI. O Comitê referendou essa decisão. 

5. Comunicações: (a) o Coordenador informou que os pedidos efetuados para 
Bolsas PCI de Curta Duração em 2007 ficaram dentro do limite estabelecido de 
R$ 50.000,00; como consequência, todas as solicitações foram aprovadas; (b) 
em preparação para a reunião com o Diretor do INPE sobre o PPA 2008-2011 
(realizada em seguida a esta reunião do CA-CEA), o Coordenador apresentou o 
orçamento histórico da ação de P&D da CEA e fez uma comparação com os 
orçamentos de P&D de outras unidades do MCT. 
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