
la ReunSo do Conselho de Administraqh da 
Associaqiio do Instituto Nacional de Matedtica 
Pura e Aplicada 

AS 9:30 do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, o Professor Jacob Palis abriu a l a  Reuniiio do 
Conselho de Admninistra~iio da Associqiio do Instituto Nacional de Matedtica Pura e Aplicada, fazendo de inicio a 
apresentaqiio dos membros natos: Prof. Carlos Americo Pacheco, membro do quadro dirigente do Ministerio da 
CiCncia e Tecnologia - MCT e atual Secrethrio Executivo, indicado por seu Ministro; Prof. Evando Mirra de Paula e 
Silva, membro do quadro dirigente do CNPq e atual Presidente do br@o; Prof. Luiz Alberto de Freitas Horta 
Barbosa, membro do quadro dirigente do Minist6rio da Educa@o, indicado pel0 Ministro; Prof. Jose Galizia Tundisi 
pesquisador membro da Academia Brasileira de Ciencias, indicado por seu Presidente; Prof. Jose Fernando Perez, 
pesquisador membro da Sociedade Brasileira para o Progress0 da Ciencia, indicado por sell Presidente e Prof. 
Fernando Adolpho R. Sandroni, como representante da FIRJAN, indicado por seu Presidente. Justificou-se a 
aussncia, por motivo de saude, do Prof. Evando Mirra de Paula e Silva Foi apresentado tamtdm o Prof. Lucio 
Ladislao Rodrigues, eleito representante dos pesquisadores, e comunicado que o Prof. Claudio Laldim foi eleito 
representante dos associados, mas niio estava presente por motivo de f o r ~ a  maior. TanbCm participaram da reuniiio o 
Prof. C k  Camacho, Vice-Diretor do IMPA e como observadores o Prof. J o b  Evangelista Steiner, o Dr. Edrnundo 
Taveira e a Dra. Maria Teresa Correia da Silva, do MCT e o Prof. Humberto Martins, do Ministerio de Organento e 
Gestfio, em licenw. Em seguida, fez uso da palavra o Prof. Carlos Americo Pacheco que apresentou a posiqiio do 
MCT de apoiar a transfonnat;go em Organiza@o Social de seus institutes que primarn pela excelencia de seus 
objetivos e desempenho. Certamente, segundo ele, o IMPA 6 simbolo desta excel6ncia e assim recebed todo o apoio 
do Ministtrio para bem efetivar esta transformagb. Ap6s isto, o Dr. Humberto Martins, que tem dado apoio tknico 
A Associaqb, fez uma breve exposi~iio sobre Organizagiio Social, salientando seu cidter de maior flexibilidade e ao 
mesmo tempo maior responsabilidade em sua gest2o tknico-cientifica e administrativa. Em seguida, os membros do 
Conselho aprovaram a proposta do Prof. Jacob Palis para que o Prof. Jose Galizia Tundisi presidisse a r e d o .  0 
Prof. Jod  Galizia Tundisi aceitou a incumbencia e manifestou o seu prazer e orgulho em participar da 
implementa~iio desta nova proposta de perfil institutional para o IMPA, cuja experiencia inovadora certamente sera 
coberta de sucesso, pois este centro, orgulho da ciCncia brasileira, merece ser destacado e receber todo o apoio para a 
consecusao dos seus objetivos maiores, voltados para o beneficio da comunidade cientifico-tecnolbgico de nosso 
pais e de sua sociedade em geral. 0 Prof. Josd Galizia Tundisi lembrou que em sua gesao como Presidente do CNPq 
prop6s que as melhores instituigks daquele 6 r g b  estudassem seriamente o modelo de Organiza@o Social, como foi 
o caso do LNLS. As palavras do Prof. Jod  Galizia Tundisi foram calorosamente apoiadas por todos os presentes. 
TamMm foi escolhido o Prof. Jose Fernando Perez para secretariar a reuniiio, o qua1 gentilmente aceitou. 0 Prof. 
Jose Galizii Tundisi, em seguida, promoveu a elei* pelos membros natos do Conselho e do representante dos 
pesquisadores do IMPA, dos membros representando os profissionais ligados a k e a  cientifica ou tecnolbgica e urn 
pbs-graduado do IMPA, sendo estes, n2o pertencentes a seu quadro. Forarn eleitos, respectivamente, o Prof. Eduardo 
Moacyr Krieger, Presidente da Academia Brasileira de Ciencias e o Prof. Strgio Ribeiro da Costa Werlang, da 
Funda@o GeMio Vargas e Banco Central. 0 Conselheiro Sdrgio Werlang ressaltou a importiincia da utiliz.iio 
sistematica de auditoria externa. 0 Professor Jost Galizia Tundisi tamMm comunicou a escolha pelos associados do 
Prof. Jacob Palis cotno Diretor Geral Provisbrio e do Prof. CBsar Camacho, como Vice-Diretor Provisbrio, sendo os 
mesmos referendados pelo Conselho de AdministraMo. A seguir, procedeu-se a eleiqb do Presidente do Conselho 
de Administr@o. Foi escolhido por unanimidade o Prof. Eduardo Moacyr Krieger que manifestou seu grande 
aprqo pelo IMPA e disse que sentia-se muito honrado corn esta nova misao, pretendendo dela desincumbir-se, 
juntamente com os demais colegas, com grande entusiasmo. 0 Conselho de Administraflo escolheu o Comniti? de 
Selqiio para a elabora~lo de lista triplice para a escolha pelo prbprio Conselho do Diretor Geral da Associa~b, 
tendo sido indicados os Profs. Jose Galizia Tundisi, Joiio Evangelista Steiner e Jose Fernando Perez. Finalmente, o 
Conselho manifestou a sua inteira concordhcia com o Estatuto da Associaqgo, distribuida com antwedencia a seus 
membros pela Diretoria Provisbria. Quanto a proposta inicial de Contrato de Gest20, elaborada com apoio do MCT, 
houve uma apreclhgiio positiva, por parte do Conselho, mas em cidter ahda preliminar. A proposta, em seu fonnato 
mais definitive, s e d  distribuida com antecedencia aos membros do Conselho, para apreciaflo e aprovaq" ao em sua 
proxima r e d o ,  a ter lugar, no m b  de marp do ano 2000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunib As 
10: 15 horas determinando o Sr. Presidente que a mesma fosse por mnim lavrada. 


