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Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2006 . 

21" Reuniso do Conselho de 
Adrninistrag&o da Associaqiio 
Instituto Nacional de Matematica 
Pura e Aplicada 

AS quatorze horas e trinta minutos do dia dez de fevereiro de dois mil e seis, na sede da AssociqZh, 
na cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vigdsima primeira reuniso do Conselho 
de Administragso do IMPA, estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger, 
Presidente, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jorge Passamani Zubelli, Jos6 Fernando Perez, NClson 
Maculan e SCrgio Ribeiro da Costa Werlang. Participaram tamb6m da reunih o Diretor Geral, 
CCsar Camacho, o Coordenador de Administmqiio, JosC Luiz Dias Peres e a Consultora Juridica, 
Angela Cavalcante de Assis. Iniciando os trabalhos o senhor Presidente leu a pauta do dia a saber: 
1- Analise da Presta@o de Contas do Exercicio de dois mil e cinco: Relatbrio de Gestib e 
Demonst.ra@es Financeiras; 2- Cria+ do Fundo de Reserva Trabalhista ; 3- Apresenkqiio de 
novos membros do CTC; 4- Outros Assuntos. Foi convidado o Conselheiro Jorge Passamani 
Zubelli para secretariar a reuniiio, o que foi prontarnente aceito. Em seguida o senhor Presidente 
deu inicio aos trabalhos do dia, passando a palavra ao Diretor Geral para apresenta* do primeiro 
item da pauta: AnAlise da Preskqb de Contas do Exercicio de dois mil e cinco, Relatorio de 
GesW e Demonstraq6es Financeiras. Tendo sido os mesmos submetidos com antecedencia aos 
senhores Conselheiros, o Diretor Geral fez urna apresenwiio sucinta, dando Cnfase as principais 
atividades e d i s e  do Quadro de Metas e Indicadores. Destacou o senhor Diretor Geral que o ano 
de dois mil e cinco foi de visivel crescimento nas atividades da Associqk. A quantidade de 
alunos do curso de ve& ultrapassou a marca de quinhentos alunos. TamMm houve urn grande 
crescirnento de jovens matematicos realizando p6s-doutorado no IMPA, somando-se a isto que o 
n h e r o  de visitantes de longa dura@o alcanpu niveis sem precedentes, demonstrando a vitalidade 
da instihi*. Em r e l q h  ao Quadro de Metas e Indicadores, as metas forarn plenamente atingidas, 
destacando-se os indicadores urn e dois cujos resultados evidenciam a solidez da produgso 
cientifica do IMPA, cujos trabalhos sib publicados nos padr6es dos melhores centros internacionais 
de rnatemhtica. Dando seguimento ao primeiro item da pauta o Diretor Geral fez o relato das 
Demonstm@es Financeiras do ano de dois mil e cinco: Parecer dos Auditores Independentes, Notas 
Explicativas da Administmqh, Balanp Patrimonial, Balanp Orgamenthio, Demonstrativo do 
Resultado do Exercicio, Demonstrativo das Origens e Aplicagiio dos Recursos, Demonstrativo da 
M u w  do PatrimBnio Social, Demonstrativo do Fluxo de Caixa. Foram aprovados por 
unanimidade pelos Conselheiros o Relatorio de Gesm e as Demonstra@es Financeiras do 
Exercicio de dois mil e cinco, recebendo dos senhores Conselheiros palavras de estimulo e elogios 
a diqi io e pesquisadores do IMPA pelos resultados alcqados. 0 Conselheiro Jod  Fernando 
Perez , sugeriu que a dir- do M A  apresentasse na pri,xima reunih, tri?s propostas de empresas 
de auditoria para d i s e  do Conselho de Adrninistmqb, o que foi aprovado pel0 Conselho. Em 
prosseguimento aos trabalhos o senhor Presidente passou ao item dois da pauta: Criaqiio do Fundo 

Associqlio Instituto Nacional de Maternhtica Pura e Aplicada 



22460420 Rio de Janeiro, RJ Brasil 
Tel. 55-21-2529-6273 
Fax. 5S21-25296013 
mai l :  zeluk@mpa.br 
http:llmw.ifnpa.br 

de Reserva Trabalhista. Por sugesth dos senhores Conselheiros a dire950 do IMPA deverh criar 
uma Reserva de ContingCncia para garantir recursos necess6rios associados a urna eventual 
descontinuidade do modelo organiq5o social, em particular para garantir os recursos necesskios a 
indeni-50 de hcion&ios celetistas. Deverii ser solicitado ao setor de Recursos Hurnanos, o 
dcu l o  do custo previsto, devendo o valor apurado ser alocado em aplicaggo financeira vinculada. 
Estes recursos s6 podefio ser movimentados com autorizag50 do Conselho de AdrninistqSto. Em 
seguida passou-se ao item t& da pauta: Apresenta@o de novos membros do Conselho Tknico 
Cientifico. 0 senhor presidente ps&u a pal& ao Diretor Geral, cornunicando este que, de acordo 
corn o artigo onze do Regimento Interno, e com as deliberaqaes do CA em reuniaes anteriores 
sobre a ordena@o das sub2ituiG6es, designou os pesquisadores Marcos Dajczer e Paulo Sad, para 
integrarem o CTC como representantes designados pelo Diretor. Dando prosseguimento passou-se 
ultimo item da pauta: Outros Assuntos. Passada a palavra ao Diretor Geral, foi comunicado aos 
Conselheiros a renovaqlo do contrato de g-, conforme dkimo Termo Aditivo assinado com o 
Minist6rio da Ciencia e Tecnologia e publicado no Diiirio Oficial da Uni50, consignando o valor de 
R$47.345.000,00 (quarenta e sete milhiKs e trezentos e quarenta e cinco mil reais) para o period0 
de dois mil e seis a dois mil e nove. Destacaram os senhores Conselheiros a importiincia que o 
MCT cumpra integralmente este contrato de g&o nos termos pactuados, para que o IMPA bs sa  
desenvolver todas as a@es xwxdrias no cumprimento de seus grandes designios para o progress0 
das ciCncias matemhticas no pais. Forarn discutidas as diretivas da lei 8666 na administm@o das 
organhyih  sociais e os conselheiros rnanifestamm a sua preocupaqiio com o impacto da mesma 
no modelo de organkaqib social. Foi recornendado que o Diretor Geral solicite um parecer juridic0 
sobre a extent& da aplicabilidade da lei 8666 para as organhqks sociais em geral e no caso do 
IMPA em especifico. 0 Presidente do Conselho, Conselheiro Krieger, levantou o tema do 
prograrna de doutorado dktamente @s a graduqh sem a passagem pelo mestrado, seguindo por 
exernplo o modelo brithico. 0 Diretor Geral comunicou que este tema serA analisado dentro do 
planejamento estratkgico do IMPA que estiii sendo efetuado no imbito da Cornissib de Emim. 
Finalmente solicitaram os senhores conselheiros que a Diretoria do IMPA desenvolva estudos de 
urn programa de b t i v o  a Produtividade, para hhua apresentaqh ao Conselho de 
Administrqiio. 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encemu a reunik, solicitando a mim secrethrio, 
que lavrasse a presente ata. 

EDUARDO MOA 
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