
ATA DA BEUNIAO ORDINARIA DO COMITE ASSESSOR DA
COORDENACAO-GERAL DE CIENCIAS ESPAClAlS E ATMOSFERICAS

13/02/2020 — Auditorio do Prédio CEA ll

Presentes: Clezio Marcos De Nardin, Alisson Dal Lago, Antonio Lopes Padilha, Carlos Alexandre Wuensche de
Souza, Cesar Strauss, Eurico Rodrigues de Paula, Fabio Becker Guedes, Joao Braga, Jose Oscar Fernandes,
Marlos Rockenbach da Silva, Odylio Denys de Aguiar, Odim Mendes Junior, Paulo Prado Batista, Sinval
Domingos, secretariando a reuniéo Geovanna Diogo Claro e Valeria Ribeiro Gongalves Fernandes. O
Coordenador-Geral apresentou a pauta que foi aprovada por unanimidade. 1. Atas de Reunioes Anteriores.
Clezio informou que_nao ha nenhuma ata pendente para aprovagéo, todas ja foram aprovadas e publicadas no
SEI e na Internet. 2. Proposta Proxima Reuniao (19/maroo/2020). Apos breve discussao e levando-se em conta
que no dia 19 de margo é Dia de Sao Jose, padroeiro da cidade de Sao Jose dos Campos, e nao havera
expediente, a proxima reuniao foi agendada para o dia 12/03/2020. 34 PPA 2020-2023 (PROGRAMA: 2207 -
Espacial Brasileiro) Clezio projetou a planilha do PPA recebida da servidora Adla (COCGT) e comentou sobre o
oroamento que esta para chegar. Neste documento consta que atualmente a autonomia nacional é de 27.50% e
que p governo pretende chegar a 100% em quatro anos. Compartilhou que em 2020 o programa espacial (PNAE)
tem R$125.978.000,00, e a CGCEA tera aproximadamente R$1.800.000,00 em recursos.4. Orgamento CGCEA
2_0@ O Coordenador-Geral projetou um slide com os valores de recursos para 2020. Apresentou as demandas
enviadas pelas divisoes/SESLB, e lnformou que foi preciso fazer um ajuste que desencadeou no valor de 1.8
milhao para CGCEA, e o recurso liquido sera de 1,5 milhao. lnformou que a Agéncia Espacial Brasileira ainda
nao assinou o Termo de Execuoao Descentralizada (TED), e por esse motivo ainda nao esta disponivel na
Intranet a Planilha de Previsao de Despesas. lnformou que os chefes das divisoes ja foram informados dos
recursos que serao disponibilizados para as divisoes/SESLB, previamente. 5 Convénio INPE e a CRON Sistemas
e Tecnologia l_tda. Clezio lnformou que sera necessaria uma votaoao para que os membros do Comité Assessor
ratifiquem a intenoao do sen/idor Joao Braga de formalizar convénio entre o INPE e a CRON Sistemas e
Tecnologia Ltda. O servidor responsavel pelo acordo, Joao Braga, explicou que a intenoao e a construgao e
lanoamento de um nanosatélite através de um projeto PIPE — FAPESP, e fez uma breve explanagao sobre 0
convénio. O Coordenador-Geral tomou a palavra e colocou em votagéo a questéo se o convénio a ser celebrado
e um projeto cientifico. Por unanimidade os membros do CA reconheceram que existem elementos de que e um
projeto cientifico. Clezio colocou em votaoao, se o projeto é de interesse da CGCEA. Todos os membros do CA
afirmaram positivamente. Portanto, este projeto foi reconhecido como sendo um projeto cientifico de interesse
desta coordenagao. 6. Colaborador Voluntario (follow-up) Clezio compartilhou que a informaoéo mais recente
veio de uma interaoao do servidor Jose Angelo da Costa Ferreira Neri com o Chefe do Gabinete do INPE, Ronald
Buss de Sousa, de que este ultimo esta tratando pessoalmente da questao. Mencionou que haveria uma reuniao
com o Chefe de Gabinete no dia 13/02/2020 para tratar do processo da servidora inativa Inez Stacirini Batista,
porém foi cancelada por Ronald. 7. Representante Brasileiro no COSPAR (follow-uQLClezio lnformou que o
Diretor ja tem ciéncia do memorando com as sugestoes dos nomes de trés servidores para ser escolhido o
representante brasileiro no COSPAR. Comunicou que tera uma reuniéo com o Diretor para tratarem do assunto
“COSPAR" na proxima semana. 8. Questionario da Missao EQUARS (para responder); O Coordenador-Geral
advertiu que enviou o Questionario de Validaoao de lnteresses e Expectativas da CGCEA para os mernbros do
CA ainda no ano passado e novamente na convocaoao da reuniao. Explicou que sera necessario responder aos
Gestores sobre a importancia da Missao EQUARS para a CGCEA. Clezio solicitou a presenga do servidor
Renato Henrique Ferreira Branco na reuniao, na qualidade de consultor, para que o mesmo pudesse explicar o
método e as ferramentas de avaliagao empregadas a fim de dirimir eventuais duvidas. Renato Branco explicou
que estao na fase dos “stakeholders” avaliarem as fases da Missao e os questionarios sao importantes para a
tomada de decisoes pelos diversos responsaveis pala missao, alem disso respondeu questionamentos dos
presentes. Eurico de Paula comentou que a Misséo EQUARS tera mais recursos do que a CGCEA recebera em
dez anos e solicitou para registar em ata que, e na sua opiniao, a missao deve ser abortada. lsso foi feito mesmo
apos este servidor receber a explicagao que os orgamentos da missao EQUARS. da CGCEA e do Embrace/INPE
sao separados e estanques, inclusive sendo o da missao pertencente a uma agao distinta da agao que agrupas
os Plano Oroamentarios (PO’s) da CCGEA e do Embrace/INPE‘ o que nao gera competioao interna. Dando
prosseguimento, Clezio lnformou aos presentes de que seria interessante aproveitarem a reuniao para
responderem pelo menos uma parte do questionario, o que foi feito apos um debate e os devidos _,%
esclarecimentos terem sido apresentados. ANEXADAS AO FINAL E PARTE INTEGRANTE DESTA ATA estao fw
transcritas as respostas que foram compiladas e conferidas publicamente (a pedido do coordenador) pelo
servidor Renato Henrique Ferreira Branco que, por sua vez, representam a resposta da CGCEA para a demanda
da Missao EQUARS. Clezio deu o prazo para responder o questionario para 0 dia 18 de fevereiro de 2020. 9.
lnformes Gerais Clezio lnformou as reunioes que participou em 2020 ate a presente data, além de oomunicar de/A
reunioes que participara com a Diregao do lnstituto ainda em fevereiro. O Coordenador-Geral abriu a palavra
para que os membros do CA pudessem acrescentar mais algum assunto para encerramento da reuniao. O
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extraordinaria do CA para exclusivamente tratar desse assunto. Findo debate, a unanimidade dos membros
presentes votou a favor de agendar uma reuniao para 0 proximo dia 20 de fevereiro para tratar da reestruturacao
do INPE. A reuniao foi encerrada pelo Coordenador-Geral as 17h15.
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ANEXO 1

VOTACAO DA TABELA 1
Votacao para a Tabela 1

Ampliacao Aumentar a Atrair e inspirar Obter mais recursos (financeiro,. . . . Estabelecerdos dados relevancia do forca de trabalho humanos, tecnologicos e outros) COO eragées
para Brasil no na area de para desenvolvimento de pesquisas, p. .lntegrante . . ._ . . .. . nacionais eestudo do cenario ciencias produtos e servicos em ciencias mtemaci n lso aclima cientifico espaciais e espaciais e atmosfericas com o are isa
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ANEXO 2

VOTACAO DA TABELA 2
Votacao para a Tabela 2
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