Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 28 de abril de 2011
Horário: 14h
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Junior, Barclay Robert Clemesha,
Claudia Vilega Rodrigues, Francisco José Jablonski, Inez Staciarini Batista, João Braga,
Jonas Rodrigues de Souza, Joaquim Eduardo Rezende Costa, José Ângelo Ferreira
Neri, José Oscar Fernandes, José Williams dos Santos Vilas Boas e Paulo Prado
Batista.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
Pauta da reunião:
- Liberação dos recursos orçamentários de 2011
- Elaboração do novo PPA 2012 – 2015
- Microsatélites
- Outros assuntos.
1. Informes:
o Coordenador iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida
informou que a reunião teria caráter informativo em virtude dos assuntos constantes
da pauta não carecer de deliberação. O Dr. Paulo Prado solicitou que fosse incluído
nos outros assuntos a questão das bolsas PCI's.
2. Liberação dos recursos orçamentários de 2011:
os recursos da CEA para 2011 ainda não foram liberados pela AEB. A liberação dos
recursos era esperada pelo INPE para início de abril, mas a AEB apresentou
questionamentos que envolvem a prestação de contas do INPE e os TCDCs (Termos de
Compromisso para Descentralização de Crédito) referentes ao ano de 2010. Essa
situação tornou-se conhecida pelas chefias da CEA na reunião que houve entre o INPE e
a AEB em 07 de abril, aqui no INPE. A partir desta data começaram as negociações
para encontrar uma solução que permita a liberação dos recursos das Ações que o INPE
recebe via AEB. Há expectativa de que tudo fique resolvido até a segunda quinzena de
maio. Foi perguntado ao Coordenador se esse atraso na liberação dos recursos não vai
complicar ainda mais os tão engessados processos de compras. O Coordenador
respondeu que o Dr. Décio está ciente das dificuldades que as áreas têm para utilizar os
recursos. A orientação da CPA/SPO é de que as RC´s com valor superior a 8 mil reais já
sejam encaminhadas por possuírem trâmite mais lento (será utilizada a fonte virtual de
recursos, fonte 102, até que as áreas recebam seus próprios recursos). O Coordenador
disse estar otimista com a postura do NAJ para com o INPE neste ano de 2011. O
Coordenador informou que os recursos destinados ao programa de Clima Espacial,
provenientes do MCT, já estão disponíveis desde março e que os integrantes do
programa devem se organizar para encaminhar suas RC´s. Pediu também que haja um
acompanhamento, por parte de todos, da execução dos recursos da Ação da CEA
acessando
o
link
SIGA
BRASIL
no
endereço
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/SigaBrasil .

3. PPA 2012 - 2015:
as regras de como será estruturado o PPA 2012-2015 ainda não são claras, o que se sabe
é que haverá mudanças. O Dr. João Braga participará com outros colegas do INPE, no
dia 2 de maio, da oficina de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está agendada uma
reunião na Direção para o dia 03 de maio, após o seu retorno de Brasília, quando se
espera obter mais informações sobre as propostas do MPOG. O Coordenador participará
de duas oficinas, uma no dia 10 sobre Política Espacial e outra no dia 11 sobre
Mudanças Climáticas (aonde o Programa de Clima Espacial foi inserido). Na medida
em que novas informações surjam, sobre a elaboração do PPA - horizonte 2012-2015,
estas serão repassadas para o CA-CEA.
4. Microsatélites:
a iniciativa da CEA em construir Microsatélites pode representar a motivação para a
elevação dos recursos da ação 4183, inclusive existindo a possibilidade de se buscar
parcerias na iniciativa privada. A proposta é envolver todas as divisões da CEA e a
Engenharia neste projeto, mas para que essa idéia possa tomar forma o projeto precisa
constar no PD do INPE. O Dr. João Braga perguntou como fica a Engenharia do INPE
nesse processo, o Eng. Neri disse que os contatos estão sendo feitos com pessoas que no
passado participaram do desenvolvimento do satélite SACI. O Dr. João Braga chamou
atenção também sobre o fato dessa iniciativa da CEA não ser do conhecimento da
Direção. Segundo o Coordenador o melhor caminho é esperar que as propostas de
microsatélites da CEA constem explicitamente no PD 2011-2014 e então apresentar a
proposta já estruturada para análise da Direção. O Dr. Jonas perguntou ao Eng. Neri o
que já está sendo feito na CEA. O grupo liderado pelo Eng. Neri está trabalhando na
organização da documentação existente, de forma a permitir estruturar um grupo de
trabalho voltado para o desenvolvimento de uma plataforma comum a todos esses
microsatélites. A ideia é utilizar o conhecimento que existe no INPE tomando como
exemplo o SACI . O Coordenador disse também que além da CEA e a Engenharia do
Instituto outras Instituições poderiam colaborar no desenvolvimento de partes
específicas desses microsatélites.

5. Outros assuntos:
- Bolsas PCI's:
o Dr. Paulo foi penalizado com as novas regras adotadas para a utilização dos recursos
destinados as bolsas PCI´s e manifestou sua insatisfação. Uma das regras é que as
bolsas que estavam aguardando candidato para implementação serão consideradas como
novas bolsas e não serão implementadas neste momento. Ele solicitou que a CEA se
manifeste. O Coordenador havia tomado conhecimento do assunto pela manhã e disse
que a CEA vai acompanhar o caso.
- Reunião com a Chefe de Gabinete:
foi tratada nessa reunião a questão de como encaminhar o processo de substituição das
chefias das divisões da CEA. No momento as três divisões da CEA encontram-se
conduzidas pelos seus chefes substitutos. A orientação da Direção é de que sejam
seguidas as normas constantes na RE/DIR 552, ou seja, as divisões devem indicar 5
membros, sendo 2 da CEA e 3 de outras áreas do INPE. Esses nomes serão
encaminhados à Direção, através de um memorando, como sugestão de nomes para
compor os comitês de busca que subsidiarão o Diretor na escolha das chefias das
divisões.

O outro assunto tratado com a Chefia de Gabinete foi a questão das secretárias e vaga de
estágio para São Luis. A postura da Direção é realizar no mês de maio um levantamento
da real necessidade das vagas de estágio dentro das áreas, e somente após esse
levantamento é que essa questão será re-avaliada. Como a CEA pretende apresentar à
Direção uma justificativa da real necessidade de cada vaga de estágio, o Coordenador
solicitou às chefias que preparem esse estudo o mais rápido possível, para ser
encaminhado à Direção.
Projeto de vulto
o Coordenador informou que na PPD 2011 está alocada a quantia de 800 mil reais para
um ou mais projetos de vulto, e solicitou que as chefias das áreas preparem um estudo
para identificar que projetos poderiam ser executados com esse recurso. Os recursos
estão alocados na categoria custeio, porém, se os estudos identificarem que o melhor
caminho seria encaminhar o(s) projeto(s) como capital, o Coordenador irá negociar a
conversão dos recursos com a CPA. Citou o caso do projeto, bem sucedido,
encaminhado ano passado pelo Dr. Odylio que teve a sua origem como custeio, mas no
decorrer do processo o GPL identificou que o objeto de contratação seria melhor
delineado como capital. O Dr. Jonas citou o caso do projeto do Dr. Polinaya
encaminhado no ano passado na categoria custeio e que não obteve sucesso devido ao
longo caminho percorrido na preparação da documentação, incluindo as análises do
NAJ. Esse projeto já estaria aguardando para ser re-encaminhado em 2011. Porém, com
a possibilidade de encaminhar projetos na categoria capital, a DAE voltará a discutir a
questão. O Dr. Joaquim também lembrou a possibilidade de alocar recursos anualmente
para um projeto com até quatro anos de duração.
A reunião foi encerrada as 16h15.
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