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Rio de Janei1.o. 30 de julho de 2004. 

IG;' ReuniBo do Conselho cle Adniiliistrac;;io da 
AssociaqBo Institi~to Nacional de Matematica 
Pura e Aplicada. 

AS quatorze horas do clia trinta de julho de dois mil e quatro, na scdc da Associaq50, na cidade do 
Rio de Janeiro - RJ, foi oficialmente aberta a dtci~ua sexta reuni50 do Conselho de Adlministraq50 
do lMPA, estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger (Presidente), 
Claudio Landim, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jorge Passamani Zubelli, Josi: Fernando Perez, 
Jose Galizia Tundisi, Luis Man~lel Fernandes e SCrgio Ribeiro da Costa Werlang. Participal-am 
tambem da reuniiio o Diretor Geral CCsar Carnacho, o Coordenado~. de Administraqiio .Jose Luiz 
Dias Peres, a Consultora Juridica Angela Cavalcante de Assis e o Assessor de Controle Interno 
Carlos Roberto Mendes dos Santos, todos do IMPA. 0 senhor Presidente veri ficou o quorum legal 
necessario para os trabalhos previstos na pauta a saber: I - Breve exposiqZo, pelo Diretor Geral, 
das atividades recentes da Diretoria do JMPA; 2 - Relat6rio de Gestgo Semestral, Quaclro de 
Metas, Revis50 dos Tndicadores 2004-2005; 3 - Demonstraqaes Financeiras Semestral; 4 - Informe 
da ComissZio que estuda alteraqaes no Estatuto sobre a possibilidade de dotar-se o CTC de urn 
carater ~nais deliberative; 5 - Pedido do Diretor Geral de analise pelo Conselho de AdministraqBo 
de possivel incompalibilidade entre o cargo de Coordenador e o de representante dos pesquisadores 
ou associados; 6 - Orqamento para 2005; 7 - Custo IMPA -- L L I ~  vis50 para a renovaqilo do 
Contrato de GestTio. Foi convidado o Conselheiro Jorge Passa~niani Zubelli para secretariar a 
reuniTio, o que foi prontamente aceito. A seguir o Sr. Presidente dcu inicio aos trabalhos, dando as 
boas vindas ao novo conselheiro, Prof. Luis Manuel Fernandes e passando a palavra ao Diretor 
Geral Cksar Camaclno, que co~~fonlie item primeiro da pauta passou a descrever as atividades 
importantes do prinneiro semestre. En1 primeiro lugar o Diretor Geral infol-mou sobre a iniciativa do 
Ministkrio da Cizncia e Tecnologia, encaminhada A Unesco en1 maio deste ano, de propol- o IMPA 
como Instituto da Unesco. 0 IMPA seria a pnmeira instituiq80 brasileira a gozar deste privilkgio, o 
que permitira ter acesso a financiamentos internacionais corn o apoio da Unesco no Smbito da 
pesquisa e ensino da Matematica em especial para projetos regionais. A decisgo final sobre esta 
candidatura do IMPA esla prevista para setembro de 2005. A seguir o Diretor Geral infornnou sobre 
sua participaqk na delegaggo do Ministro Eduardo Can~pos a Paris, no encontro coln o Minislro 
delegado para Ciencia e Tecnologia da Franqa. Nesta ocasi5o foi dccidida formalnlente a 
caracterizaq$o do IMPA como unia Unidade Mista Intennacional do CNRS. Esle acordo perlnitira 
ao lMPA por um lado receber de tres a cinco visitantes franceses por ano, especiallnente jovens 
matematicos seln qualquer custo para o IMPA, beni como ter acesso a utiliza@o de qualquer 
acordo franc& relativo a Matematica, como se o IMPA fosse parte do sistema franc& de Pesquisa. 
No imbito interno o Diretor Geral relatou as iniciativas tomadas junto C O I ~  a Sociedade Rrasileira 
de Matematica perante o Ministerio da Ciencia e Tecnologia, relalivo a importante atividade das 
Olimpiadas de Matemitica. En1 diversos encontros mantidos con1 o Esrno. Sr. Minislro da CiCncia 
e Tecnolo ia, Deputado Eduardo Can~pos, foi definida unia proposta de Olimpiadas Brasileiras de 
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Matemitica nas Escolas Pt'lblicas (OBMEP), a q~ial foi levada ao Exmo Sr. Prcsidente da Rcpriblica 
Luiz lnacio 1,ula da Silva no dia 12 de julho deste alio. Nesta re~uii30 de trabalho, alCm do Ministro 
Eduat-do Campos, da Presidente da SBM, Profa. Suely Drucl< e do Diretor do IMPA Cesar 
Camacho, participaram o Ministro da Comunicaq20 Social Lui7 Cushilten, o Secretirio de I~icl~~siio 
Social do MCT, Rodrigo Rollemberg, o Prof. .loilo L~ucas Marclucs Rarbostl da UFC, Coordenador. 
do Projeto Numeratizar do Cear& o Prof. Valdenberg Arai~jo cla Silva, Coorclcnador do programa 
de Olinipiadas de Sergipe e varios alunos olimpicos. Ficou dccidida nesla reuniZo a realizaqiio da 
prinicira OBMEP para 2005 com lanqamento previsto ainda para este ano. A seguir o Direlor Geral 
deu a cotiliecer as negociaq6es realizadas com autoridades do MCT, em paiticular cot11 seu 
Secretirio Executivo, Prof. Luis Manuel Femandes e com o Ministt-o Eduardo Ca~npos, sobre a 
urgente necessidade de ~~ecuperar-se o orqamento do IMPA para os niveis pactuados no inicio do 
contrato 2001-2005. De fato, o valor pactuado so foi ciui~prido elii 2001, sendo clue a diferenga 
entre o pactuado e o efetivamente repassado representa at6 2004 o valor signilicativo de R$ 
2.458.000,OO (dois millides, quatrocentos e cinqiienta e oito l i i i l  rea~s). 0 Diretor Geral com~uiicou 
a disposiqilo do Ministro Eduardo Campos de cobrir esta diferenqa e cumprir em 2005 com o 
orqamento pactuado de R$ 7.500.000,OO (sete milhaes e quinlientos ~ i i i l  reais). A aprovag50 recente 
deste valor pelo MCT foi confirmada pel0 Secretgrio Executivo Luis Manuel Fernandes. A seguir, 
foi feita uma breve descri@io sobre a situaggo das catedras recentcmente abertas pelo IMPA conio 
resultado de doiqdes e ulna breve exposiqiio sobre os esfor~os clue vem sendo descnvolvidos no 
sentido de obter-se outras doaqdes para o IMPA. Em particular foi ~iieiiciotiado que o Sr. Sergio 
Werlang acei to~~ fazer doaqdes regulares ao IMPA, e tal observag50 rccebcu L I I ~  ayradecimento e 
reconhecime~lto pelos outros membros do conselho. 0 Consellieiro Perez mencionou tambem a 
possiblidade de se utilizar dispositivos associados ao Artigo 152 da lei do Imposto de Renda. Tal 
possibilidade serh analizada pela nossa consultors juridica. 0 s  consellieiros elogiaram o trabalho 
realizado pelo Diretor Geral nestes 6ltimos seis meses. A seguir passo~l-se ao iteni segundo da 
pauta. Relatorio de Cestiio Semestral, Quadro de Metas, Revis50 de indicadores 2004-2005. Tendo 
o Relatorio sido subn~etido aos Conselheiros con1 antecedEncia, o Diretor Geral fez unia 
aprese~lta~go sucinla do mesmo detendo-se em analisar de forma detalhada o q~~adro  de ~iietas e 
indicadores. 0 Relatorio foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Dando seguimento o 
Diretor Geral, apresentou u n ~  quadro con1 o Historic0 dos Indicadores, com recomenda@o cda 
Comissiio de Acornpanhamento e AvaliaqTio do Contrato de Gestiio de proceder a revis50 do 
quantitative das nietas apontadas para os indicadores 2, 4, 5 e 14. Considerando que a reduq5o de 
recursos financeiros entre os valores repassados ao IMPA e os pactuados por ocasizo da assinat~~ra 
do Contrato de Gest3o iiilo permitiram a contrataqilo de novos pesquisadores, decidirani os 
senhores Conselheiros a n2o alterarem os valores pactuados para os indicadores 1 e 2 (antigos 2 e 
4) conforme anexo I do Quarto termo aditivo. Quanto aos indicadores 5 e 14 foi autorizado a 
Diretoria repactuar as nietas con1 o MCT. Ainda sobre indicadores, expas o Sr. Diretor Geral, que 
devido ao hovo critkrio de definig2o de volumes efetuados pelos editores, o ni~~nero de novecentos 
volua~es de periodicos caiu para seiscentos e vinte, inipactando a nieta do indicador 15 em menos 
duzentos e oitenta volun~es. F~COLI tanibem autorizada a repactuaq80 deste indicador com o MCT. 
Mais geralmente, ficou autorizada a repactuaqzo de itens que nFio levem diretamente a mudanga 
orqamental OLI que n20 estejani bem definidos. Em continuidade aos traballios, foi dada a palavra ao 
Coordenador de Administrag20 Sr. JosC Luiz Dias Peres, que fez o relato sobre o Parecer dos 
Auditores Independentes, Notas Explicativas da Administraqib, Balanqo Patri~non ial. 
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Dernonst~.ativo do Resultado do Exercicio; Demonstrat ivo das Origens e Apl icqaes dos Reculsos. 
Demonstrative da Mutaqan do ~atr i~~z in io  Social e Demonslralivo do Fluxo de Cnixn, As 
Dernonstraqdcs Fina~~ceiras foram aprovrtdas por unaninlidade pelos Conscll~eiros. Em seguida, 
passoti-se ar) item yuatm da patita: lnfome da Comiss3o constitlrida pclos Ccmselhciros L a ~ ~ d i m ,  
Perez e Werlarlg sobre a possibilidade de dohr-se o CTC de tun cnri~lel. mais dclibcralivo. A 
proposta apl-esenlacla h i  clebatida, tendo o conselbo decididcl, em p~'incipio, aprovar a propasta 
encamin hada peln Comissiio, ficando incorparado Q texto proposto ncsta ata, A recIa~"a ddefinitiva 
de alteraqio estatularia ser& considerada e votada na prcixima reunigo do Conselho de 
Administraqtio. Dai~do seg~~ilne~~ro o Sr. Presidelike colocou elm pauta o item cinco: Pedido do 
Diretor Gcn~l de anilise pelo ConseIho de Aclministl-ayHo de passive1 incompatibilidsldc entre o 
caryo Re Cool-denador e o de representante dos pcsquisado~-es ou ws~ciadns. Neste momento, os 
Conselheiros h n d i m  e Zubelli se ausentaram momentaneamente para que o restante do corpo de 
conselheiros delibei*asse sobre o asunto. Decidiram os sen l~o~cs  Conselhciras fartnar ulna 
Cornisgo coorrlenadu pelo Conselheiro Luis Manuel Fernandes, tcndo Fernando Adolpho Sandroni 
e Jose Fernando Perez, como membros, corn a finolidnde de apresentar na prhx inla reiini3o do CA 
relato para dais20 dos senhores Conselheiros sobre a quest%& Dando continuidade passou-se ao 
itern seis da paula: AnAlise do Orqamcnto para o a110 de 2005. 0 Sr. PI-esidentc solicitnt~ Diretor 
Gem! urn relnto sobre a assunto. Este expds aos Conselheiros que o orqamento ora apresentado 6 o 
ncgociado corn o MCT, que contempla para o exercicio de 2005 valors da ordem de K% 
7.500.000,00 (sete milh6es e quinhentos mil reais) para o funciona~nenlo do Inslituto. 0 s  
Consell~eiros aprovurarn por unanimidade o orqalnento pnra 2005. Passotl-se a seguir pala o item 
sete dn pouta: Custo TMPA: 2006-2010 uma v i s h  para a renovaq3a do Contralo de GestTio, onde o 
Sr. Direlor Gem1 apresenlou urn prirneira viBo orqamenthria para o periodo, chamalldo alenqao 
neste pri~neiro mtsniei~to sobre os gastos corn pessoal, jli que no ptriodo leremos que il~corposar ao 
Custo lmpa as despesas cam pessoal novo que daver6 ser contralado para substihtir as possiveis 
aposentados, priucipalmente, de quarenta por cento do quadl-o atual de pesquisadores, dado o 
elevado valor nori~inal q t ~ t  &as novas contrata~aes acarreta130. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou As dwssete  hol-as e hints e cinco ~ n i ~ ~ u t o s  a reuniso, slslici!ando a mim, 
sedreiirio, que Iavrasse n presente Ata. 


