
Ata da Reunião do Comitê Assessor da CEA 
Data: 29 de junho de 2005 

 

Presentes:  
Dr. João Braga (Coordenador) 

Dr. Abraham Chian Long Chian 

Dr. Antônio Lopes Padilha 

Dra . Cláudia Vilega Rodrigues  

Eng
a
. Elisete Rinke dos Santos  

Dr. Eurico Rodrigues de Paula  

Dr. Hisao Takahashi 

Dr. Hugo Vicente Capelato   

Dr. Paulo Prado Batista 

Dr. Plínio Carlos Alvalá  

Dr. Polinaya Muralikrishna 

Dr. Ricardo Varela Corrêa 

Dr. Thyrso Villela Neto 

Dr. Walter Demetrio Gonzalez Alarcon  

 

1. A ata da reunião do CA de 14 de abril de 2005 foi aprovada por unanimidade 

sem modificações. 

2. Prestação de Contas da verba alocada para Satélites Científicos em 2004: O 

Dr. Walter Gonzalez, coordenador do programa de Satélites Científicos da CEA, 

apresentou a prestação de contas das despesas efetuadas em 2004 no âmbito do 

programa. Após alguns esclarecimentos, a prestação de contas foi aprovada.  

3. Atribuições de trabalho para os novos funcionários da CEA: O técnico Luís 

Carlos de Oliveira terminará seu período de 3 meses alocado ao projeto GEM da 

DAS em meados de Julho de 2005. Ficou decidido que o Coordenador acolherá 

pedidos de atividades para o técnico pelos diversos grupos de pesquisa da CEA e 

fará a alocação do mesmo, eventualmente consultando este Comitê caso haja 

necessidade. Quanto ao engenheiro César Strauss, os membros deste Comitê 

manifestaram satisfação quanto ao trabalho do mesmo em diversos projetos da 

CEA e ficou decidido que ele continuará contribuindo para diversos projetos, 

com ênfase no projeto GEM no mês de julho de 2005. 

4. O coordenador foi incumbido por este Comitê de obter informações junto à 

Coordenadoria de Recursos Humanos com relação à prorrogação de prazos do 
Concurso Público do INPE de 2004. Uma vez esclarecida a questão, caso 

exista a possibilidade de novas vagas para a CEA, o assunto deverá voltar a este 

Comitê para apreciação. 

5. A Eng
a
. Elisete Rinke dos Santos, do SLB, foi escolhida para ser a Funcionária 

Destaque da CEA em 2005. 

6. Ficou decidido por unanimidade que a CEA não aceita que as atividades do 

ROI/CRAAM e do PAN passem a ficar sob a responsabilidade e controle da 

CEA no organograma do INPE sem que os recursos necessários sejam aportados 

à CEA de maneira permanente e devidamente documentada. 

 

Ata redigida por João Braga 

 


