
Rio de Janeiro. 25 dejulho de 2003 

Decinla terceira Reuiliiio do Conselho de Administraqb 
da Associaqlo Instltuto Nacional de Matematica Pura e Aplicada - IMPA 

AS quinze horas do dia vinte e cinco de julho de dois mil e t&s, 118 sede da AssociaqBo, na cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, sob a direglo de seu Presidente Eduardo Moacyr Krieger, teve inicio a 
decitna terceira reunilo do Conselho de Administraqio desta entidade, estando presenles ale111 do 
Presidente os seguintes Conselheiros: Carlos Alberto da Silva Lima. Claudio Landun, Fernando 
Adolpho R. Sandroni, Jorge Passainani Zubelli, Jose Fernando Perez, Jose Galizia Tundisi e 
SBrgio Ribeiro da Costa Werlang. Participaram tambim da reunilo: Jacob Palis, Diretor Geral, 
Jose Luiz Dias Peres, Coordenador de Administraqlo, Angela de Assis Cavalcante, Consullora 
Juridica, Carlos Roberto M. dos Santos, Chefe da Assessoria de Controle Interno. todos do IMPA 
e Maria Cristina de L. Perez Margal, Coordenadora Geral de Controle das Organizaqbes Sociais 
do MCT. 0 Conselheiro Geraldo Nunes Sobrinho, justificou sua ausgncia antecipadamente. 0 
senllor Presidente deu, entlo, as boas vindas ao novo Conselheiro Carlos Alberto da Silva Luna, 
integrado ao Comeho coino representante do MCT. Na sequiincia, o Sr. Presidente procedeu a 
leitura da pauta do dia: - Relatorio de Ges tb  Semestral; - Orqamento de 2004; - Regulamento de 
Aquisiqlo de Bens e Serviqos ( alteraqdes sugeridas pela Controladoria Geral da Uniiio - RJ); - 
Outros Assuntos. Iniciando os trabalhos, o Presidente convidou o Conselheiro Jose Galizia 
Tundisi para secretariar a reunilo, o que foi prontamente aceito. Coino ordem dos trabalhos, o 
Presidente sugeriu que o conselho avaliasse em prilueiro plano o Regula~ilento de Aquisiqlo de 
Bens e Serviqos, o que foi por todos aceito. 0 Coordellador de Adalinistraqio expbs que a 
diferenqa principal entre o modelo aha1 e o proposto, era o de dirilllir a duvida de interpretaqgo 
nlailifestada pela Controladoria Geral da Unilo-RJ, quando dos trabahos de auditoria realizados 
no inicio do exercicio de 2003, especificarnente quanto a aquisigiio de bens e s e r v i ~ s  ate 
R$ 10.000,OO (dez mil reais). No regulamento ora proposto, as formas de apuraqb de preqo est5o 
disciplinadas de tnaneira a niio levantar duvidas quanto a aplicabilidade do regulamento. 0 s  
Conselheiros manifestarm-se por unaminidade pela aprovaqlo do novo Regulamento de 
AquisigIo de Bens e Serviqos. Passando a outro iten1 da pauta, o Presidente deu a palavra ao 
Diretor Geral para apresentar o Relatorio de Gestlo Semestral de dois mil e trss. 0 professor 
Jacob Palis comeqou por afinnar que pelo terceiro ano consecutive, tudo indica que as inetas do 
Contrato de Gestb  seriio cumpridas e, em varios casos, superadas. Alein das metas, o IMPA, 
assinalou o Diretor, ten1 tanibem cumprido sua missb de apoio a Matematica Brasileira coino utn 
todo, atraves de seus programas de Pos-Doutorado, de Pesquisadores Visitantes Nacionais e 
Estrangeiros, Reuniaes Cientificas, inclusive a promoqlo de grandes eventos inten~acionais, en1 
que se estinlula a participaqlo de pesquisadores nacionais e da America do Sul, programas de 
treinamento de professores do ensino medio, urn deles compartilhado corn a Sociedade Brasileira 
de Matematica, con1 a qua1 cornpartillla ahda a realizaqb das Oliulpiadas Brasileiras de 
Matematica, atingindo hoje cerca de 1 50.000 participantes de aproxitnada~nente 3000 diferentes 
colegios de todo o pais. Tambem ten1 tido papel central na llltegrapiio e estitnulo as atividades de 
matematica nos diversos centros e regibes do Brasil, por meio do Institute do Mil$nio Avango 
Global e Integrado da Matematica Brasileira, IM-AGIMB. Coroando tudo isto, a Instituiqiio 
recebeu a exceptional aval de qualidade que Ihe foi conferido pelo recente Relatorio de 
Avaliaqgo Cientifica do IMPA da Comisslo Tecnico-Cientifica International, formada por 
inatematicos nacionais e estrangeiros de grande destaque em suas areas de pesquisa. 0 Relatorio 
encontra-se em anexo. Forain ainda assinaladas aos Conselheiros as pubhcaqbes Pesquisa no 
IMPA e Doutores do IMPA que contribuem para mostrar o vigor e a excelbncia da Instituiqgo. 
Ainda sobre o Relatorio de Gestlo, o Diretor Geral solicitou ao Coordenador de Administraqiio, 
que fizesse o relato das Demoi~straqbes Fhanceiras do prinieiro seinestre de dois inil e t5s. Ele 
apresentou e comentou sobre os seguintes documentos anexos ao Relatbrio: Parecer dos 



Auditores Independentes, Notas explicativas da Admi.nistraqlo, Balango Patrimonial, 
Demonstraqlo do Resultado do Exercicio, Demonstraqlo da Mutaqlo do Patrimonio Social. Apos 
o relato os Conselheiros manifestaram uma grande preocupaqiio en1 relaqiio ao resultado 
fulanceiro do exercicio de dois mil e tres. A lei orqamentaria fixou recursos da orden1 de 
R$ 5.943.000,OO (cinco milhi5es novecentos e quarenta e h-es mil reais). Considerando as 
IimitaqBes de contigencian~ento detenninadas ao MCT, o segundo Tern10 Aditivo ao Contrato de 
Gestiio foi assinado con1 o valor de R$ 4.800.000,OO ( quatro milhBes e oitocentos mil reais.), ou 
seja, R$ 1.143.000,OO (hum ~llilhlo cento e quarenta e tres mil reais) a menos que o valor' 
previsto.Em que pese as medidas de adequaqlo tomadas pela Direqlo, a reduqiio dos recursos 
com certeza trara dificuldades quase intransponiveis para que o Instituto possa dar continuidade 
as suas diversas atividades. principahnente na funglo estrategica de articulador nacional da 
competQncia en1 matematica, presemando as conquistas obtidas ate hoje, e sua atuaqlo como 
multiplicador desta compeGncia, com especial atenglo aos Centros en1 Desenvolvinlento das 
regides nienos favorecidas. 0 Relatorio Seniestral e as DemonstraqBes Fulanceiras foram 
aprovadas por unanlinidade pelos Conselheiros, coin destaque especial para a AvaliaqHo 
Cientifica do IMPA. 0 Conselheiro Carlos Alberto da Silva Lima assinalou que, con10 brasileiro, 
sentia wn grande orgulllo pelo fato de que uma Comisslo fonnada par matematicos de tiio alto 
nivel e pertencentes a famosas Instituiqdes Cientificas, terem colocado o IMPA dentre uni dos 
melhoes centros de matematica universalmente havendo area em que seu grupo de pesquisa 
situa-se entre os dois ou e s  mais importantes do mundo. 0 Presidente e os denlais Conselheiros 
apoiaram integralmente suas palavras e manifestaram sua total confianqa na hlstituiqiio, 
assinalando que serve de modelo aos demais centros cientificos do pais. Assinalaram ainda, 
apoiando os termos do Relat6ri0, que 6 priorithi0 para o Governo Federal dar-lhe todas as 
condiqdes para que ela prossiga em seu trabaiho fundamental de prover a Sociedade Brasileira de 
compethcia a nivel nacional em Area critica para seu desenvolvimento. Na sequ6ncia passou-se a 
andise do oqamento de 2004, solicitando o Presidente ao Diretor Geral um relato sobre o 
assunto. Este expbs aos Conselheiros que o orqamento ora apresentado 6 o negociado com o MCT 
por ocasilo da assinatura do Contrato de Gestlo, que contemplava para o exercicio de 2004 
valores da ordem de R$ 7.200.000,OO (sete milh6es e duzentos mil reais) para o 
fwlcionamento do Instituto. 0 orqamento foi aprovado por unaninidade pelos Conselheiros. 0 
Conselheiro Jose Fernando Perez assinalou ainda a inlportbncia da biblioteca do IMPA como 
refesncia nacional e o grande esforqo que se tem feito para mant6-la con10 ulna das ~l~elllores do 
mundo em matematica e solicitou um estudo de como o Portal da CAPES pode contribuir neste 
sentido. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a a mim secretario, 
que lavrasse a presente ata. 

KP'* 
Eduardo Moac ieger -~;l/zia Tundisi 


