
Vigesima quarta Reunifio do Conselho de Administra~iio da Assoc ia~ io  lnstituto Nacional 
de Matematica Pura e Aplicada 

As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de marGo de dois mil e sete, na sede da 
Associac$o, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vigesima quarta reuniiio do 
Conselho de Administra~Bo (CA) da Associa~bo lnstituto Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada 
(IMPA), estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger, Presidente, 
Nelson Maculan, Jose Fernando Perez, Jacob Palis e Eduardo Esteves. Participaram tambem da 
reuniiio o Diretor Geral, Cesar Carnacho, o Diretor Adjunto, Marcelo Viana, a Consultora Juridica 
Angela de Assis, a Coordenadora de Administra~Bo Chssia Pessanha e o Coordenador Financeiro 
Jose Luiz Dias Peres. Foi convidado o Conselheiro Eduardo Esteves para secretariar a reunibo, o 
qua1 aceitou a tarefa. Em seguida, o Presidente deu inicio aos trabalhos do dia, dando a palavra 
ao Diretor Geral. Antes de dar inicio aos itens previstos em pauta, o Diretor Geral informou ao 
Conselho sobre o andamento da A@o Direta de lnconstitucionalidade no 1923-5, que movem o 
Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido DemocrAtico Trabalhista (PDT) contra a Lei no 9.637 
de 15 de maio de 1998, que dispde sobre a qualifica@o de entidades como as Organiza~des 
Sociais (OS), e o lnciso XXlV do artigo 24O da Lei no 8.666193, com a reda~iio que Ihe foi conferida 
pelo artigo lo da Lei 9.648 de 27 de maio de 1998, que dispensa a Administra@o Pliblica do 
procedimento licitatorio nas hipoteses de contrataqgo de prestaq%o de serviqos com as 0s. Esta 
a ~ b o  foi levada ao Supremo Tribunal Federal no dia lo de dezembro de 1998, assim como uma 
liminar pedindo a suspensbo imediata da Lei e do lnciso mencionados. Votaram at4 o momento 
oito dos onze Ministros do Tribunal. 0 Relator, o Sr. Ministro llmar Galvbo, recomendou o 
indeferimento da liminar, no que foi acompanhado de forma parcial pelos prbximos quatro 
Ministros a se manifestar. Contudo, no dia 2 de fevereiro do ano corrente, o Sr. Ministro Eros Grau 
deu um parecer favoravel B liminar, e muito critiw ao formato das OS, no que foi acompanhado 
por mais dois Ministros. A Consultora Juridica observou que a Lei no 9.637 6 a que dB fundamento 
as 0s: sem ela estas organizaqks acabam. 0 Diretor Geral mencionou que o Sr. Ministro Gilmar 
Mendes pediu vistas do processo, o que susta temporariamente seu andamento. 0 Conselheiro 
Perez se mostrou surpreso com o atual desenrolar da A@o no 1923-5, pois, como disse, as OS 
n%o s%o As linicas a trabalhar em cima de um contrato de gestao, sem licitaqiio. Ele mencionou a 
recente Lei de Inova@o, assim chamada, que permite ao Governo contratar servigos de 
organiza~bes na area de inova~iio cientifico-tecnolbgica sern licitaeo. 0 Diretor Geral disse que o 
atual Ministro de Cigncia e Tecnologia, Sr. S6rgio Rezende, 6 a favor das OS, e que se reuniu 
com o Secreiario Executivo do MCT, Sr. Luis Fernandes, e diretores de outras Organizaqbes 
Sociais do MCT, para decidir sobre uma estrat6gia de a@o. Nesta reuniao decidiu-se que seria 
proposto ao Ministro S6rgio Rezende que contate a Ministra da Casa Civil, a Sra. Dilma Rousseff, 
que por vezes jh se mostro2 favoravel ao modelo das OS, procurando seu apoio. Tambem se 
decidiu uma aproximaq%o com os Ministros do STF, a comepr pelo Sr. Ministro llmar Galvao, 
com o intuit0 de esclarecer o modelo, arguindo sobre a excepcionalidade das 0s. Na reuniao com 
o Secretario Executivo foi tamb6m decidido tentar mobilizar outras associaq6es e sociedades, 
como a Academia Brasileira de Ciencias (ABC) e a SBPC a favor das 0s. 0 Presidente comentou 
que a ABC deve se pronunciar, e que outras OS, como o Laboratorio Nacional de Luz Sincroton e 
o CGEE, jh comqaram a discutir o assunto, e devem tamb6m se manifestar. 0 CA decidiu 
registrar sua preocupa@o sobre o andamento da AqGo no 1923-5, e manifestar seu apoio As 
gestdes do Diretor Geral ern pro1 da manutenqiio do atual modelo. 0 Diretor Geral passou A 
apresentaqiio do primeiro item da pauta: a apresentaqbo e andlise do Relatbrio de GestAo de 
2006. Segundo o Relatori0 :odas as metas previstas no contrato de gestbo foram alcanpdas, 
senbo superadas. 0 Diretor Geral destacou os 62 artigos public~dos em revistas cientificas, 
ultrapassando em rnais de 10% a meta de 55. 0 Conselheiro Palis observou que muitos dos 
artigos foram publicados em revistas de altfssimo nivel, citando tres que foram publicados ou 
aceitos pela Annals of Mathematics, considerada uma das quatro ou cinco revistas mais 
prestigiosas da Matemhtica. 0 Conselheiro Perez acrescentou que devem ser pouquissimas as 
instituiNes que tkm tantos artigos publicados por ano nesta revista. 0 Diretor Geral tamb6m 
destacou que 83% dos pesquisadores tem bolsa de produtividade do CNPq, e que esta 
porcentagem s6 niio 6 maior porque o IMPA contratou tr6s novos pesquisadores jovens em 2006, 
que ainda n ib  possuem bolsa. 0 Presidente perguntou se o IMPA tem como politica exigir dos 



pesquisadores que pegam bolsas de produtividade ao CNPq. 0 Diretor Geral mencionou que nBo 
existe urna exiggncia explicita, mas que o prbprio ambiente do IMPA leva os pesquisadores a nBo 
so pedir bolsas de produtividade, como a concorrer aos varios editais langados por CNPq, 
CAPES, FAPERJ, etc., apresentando projetos de pesquisa. Em seglrida, o Diretor Geral destacou 
os 236 meses de visitas ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros, superando 
significativamente a meta de 180, e os 198 meses de estagio de p6s-doutores, superando 
amplamente a meta de 75. Observou tamb6m que a maior parte dos recursos para estas visitas 
vgm de fontes externas, inclusive do exterior. 0 Presidente ressaltou que estes nimeros mostram 
a vitalidade sempre crescente do IMPA, e mencionou que o modefo de OS ajudou muito nisso. 0 
Conselheiro Palis disse que concorda plenamente com o Presidente, e ressaltou como o modelo 
de OS foi de imediato muito Otil, ao possibilitar ao IMPA a compra rapida de geradores de energia 
em 2001, vitais para a realizacBo do Col6quio Brasileiro de Matematica daquele ano, dado o plano 
nacional de racionamento de energia vigente. 0 Diretor Geral tamb4m mencionou que o modelo 
de OS tem facilitado muito a renova~Bo dos quadros do IMPA. 0 CA decidiu parabenizar o IMPA 
pelo seu excelente desempanho em 2006, e aprovar com louvor o Relatorio de GestBo. Em 
seguida passou-se ao segundo item da pauta, a analise das demonstra$ties financeiras de 2006. 
0 Diretor Geral mostrou que o Tribunal de Contas da UniBo aprovou a prestagao de contas do 
IMPA at6 2005. E mencionou que a Controladoria Geral da UniBo estava visitando o IMPA 
naquele momento para fazer a analise das contas de 2006. 0 Diretor Geral tambem apresentou o 
parecer da Consulcamp, empresa privada de auditoria, sobre as demonstragbes financeiras em 31 
de dezembro de 2006, que diz que as "demonstrag6es financeiras apresentam adequadamente a 
posi@o patrimonial e financeira do IMPA de acordo com os principios contabeis previstos na 
legisla@io societaria brasileira". 0 Conselheiro Perez se mostrou satisfeito com a reserva feita 
para contingencias trabalhistas, em atendimento & solicita@o do CA em sua 2Ia reuniao. 0 CA se 
mostrou satisfeito com as demonstra~bes financeiras, aprovando o Balan~o Patrimonial, a 
DemonstraMo do Resultado do Exercicio, a Demonstragao da Mu!a@o do Patrimdnio Social, e a 
DemonstraMo das Origens e Aplica~6es dos Recursos, cumprimentando o Diretor Geral pelo 
resultado alcan~ado. Passou-se entao ao terceiro item da pauta: a forma de elei~ao dos membros 
do CTC. 0 Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, que por sua vez passou a palavra ao 
Conselheiro Esteves para que este relatasse sobre a questao. 0 Conselheiro Esteves disse que 
diversos associados mostrapam insatisfa~ao com o Item a do 2O Paragrafo do Artigo 1 lo do 
Estatuto da AssociagBo, quc discorre sobre a eleigBo de membros do CTC da seguinte forma: 
"Dois representantes sera0 r:scolhidos em elei@o secreta e em turno unico. Cada pesquisador 
votara em um nome, sendo considerados eleitos os dois candidatos mais votados". Disse que a 
insatisfaggo decorre fundamentalmente da possibilidade de urn pesquisador com pouca 
representatividade ser eleito como segundo mais votado. 0 Conselheiro Palis corroborou que de 
fato diversos associados estranharam a regra, pois todas as outras eleigbes de que participam 
s%o decididas por maioria simples. 0 Presidente manifestou a suspeita, depois confirmada, que 
urna altera@o do Estatuto requer um quorum de 213 dos membros do CA, quorum este nBo 
atingido na reuniao. De qualquer forma, a discussao sobre o tema prosseguiu. 0 Conselheiro 
Perez disse que a forma atual de elei@o permite que a minoria seja representada no CTC, o que 
ele v6 como rnuito saudavel. 0 Conselheiro Esteves argumentou que, ao contrario de muitas 
institui~bes, nao existe urna inaioria e urna minoria no IMPA, pois o IMPA nao se encontra dividido 
em dois grur os, e que n&o 6 de interesse para a InstituiMo yue urna divisBo ocorra. 0 
Conselheiro Perez disse que percebeu urna divisao no IMPA quando integrou o subcomitg do CA 
para consultar os pesquisadores sobre a escolha do atual Diretor Geral. 0 Conselheiro Esteves 
disse que de fato o IMPA se divide quando questdes sao levantadas, mas que n8o existe um 
padr4o nesta divisao, e que ela 6 transitbria. Disse recear que a at.~al regra leve a urna eleiqao 
baseada em uqa destas questties transitbrias, que muitas vezes sa:, menores, e que isso leve a 
urna polariza~tio desnecessQria e indesejavel no IMPA. 0 Conselheiro Perez disse que a regra foi 
muito bem pensada e debatida quando foi estabelecida, e que hcvia um consenso no CA sobre 
ela. Disse que a regra tem seus mkritos e que n%o deve ser alterada sem antes ser testada. Dado 
que a regra n%o pode ser rnudada na atual reuni%o, decidiu-se por consenso postergar urna 
discussao sobre o tema para urna reuniso futura, quando o teste de que fala o Conselheiro Perez 
ja tera sido feito. Passou-se ao Oltimo item da pauta: outros assuntos. 0 Diretor Geral comunicou 
ao CA que a Sessao de Abertura do prbximo Colbquio Brasileiro de MatemAtica tera lugar no 
Theatro Municipal. 0 CA saudou a noticia como excelente, dada a exposigBo que a Matematica 



terh. Em seguida, o Conselheiro Maculan manifestou sua preocupago com a escassez de 
doutores em Matematica no pais. 0 Diretor Adjunto mencionou que docentes de outras 
institui~ees Ihe disseram que o nlimero de bolsas de doutorado que suas institui~des recebem tem 
diminuido, o que certamente agravard o problema. 0 Conselheiro Palis prop6s um pleito junto As 
aggncias federais e estaduais de foment0 por urn programa especial para a Matematica, com o 
intuito de dobrar a nivel nacional a quantidade de doutores formados. 0 s  demais membros do 
Conselho acharam a idkia 6tima. E o Presidente pediu que constasse na ata que o CA acha 
conveniente solicitar frente As autoridades de ensino e pesquisa um plano nacional para a 
Matematica, visando a forma~8o de recursos humanos, a otimiza~%o dos centros existentes, e a 
criar$o de uma rede de Matematica com lideranqa do IMPA. 0 Diretor Geral disse que assume 
com prazer a tarefa. Por fim, o CA parabenizou Marcelo Viana pelo prestigioso pr&mio, e com ele 
o reconhecimento por uma carreira de altissimo nivel, que ele recebeu da Universidade de 
Coimbra. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunigo, solicitando a mim, como 
Secretario, que lavrasse a presente ata. 

Eduardo Moacyr Krieger 
Presidente 
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