
Trigesima Reuniao do Conselho de Administraga0 da AssociagIo lnstituto Nacional de 
MatemAtica Pura e Aplicada 

As catorze horas e trinta minutos do dia trQs de dezembro de dois mil e oito, na sede da 
Associaqao, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigesima reuniao do 
Conselho de Administraqao (CA) da Associaqao lnstituto Nacional de Matematica Pura e 
Aplicada (IMPA), participando dela os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger 
(Presidente), Eduardo de Sequeira Esteves, Fernando Adolpho Sandroni, Jacob Palis, Jose 
Fernando Perez, Luiz Davidovich, Sandoval Carneiro Junior, Carlos lvan Simonsen Leal, 
Jose Monserrat e Jose Roberto Drugowich, cada um dos trQs ultimos por meio de procuraqao 
registrada em cart6rio e enviada, no caso do Conselheiro Jose Monserrat, ao Diretor Geral, 
e, no caso dos Conselheiros Carlos lvan Simonsen Leal e Jose Roberto Drugowich, ao 
Presidente. Estavam ainda presentes o Diretor Geral, Dr. Cksar Leopoldo Camacho Manco, 
o Diretor Adjunto, Dr. Cldudio Landim, a Consultora Juridica, Angela Cavalcante de Assis, a 
Coordenadora de Administraqao, Cassia Pessanha e o Coordenador Financeiro, Jose Luiz 
Dias Peres. Foi convidado o Conselheiro Eduardo de Sequeira Esteves para secretariar a 
reuniao, o qua1 aceitou a tarefa. Foi verificado o quorum legal necessario para os trabalhos 
previstos na pauta, a saber: 1) Breve exposigao do Diretor do IMPA; 2) Proposta de alteragao 
no Artigo 11 do Regimento Interno; 3) Orqamento 2009; 4) Assuntos gerais. 0 Presidente deu 
boas-vindas ao novo Conselheiro, Sandoval Carneiro Junior, indicado pelo Ministro da 
Educaqao, Sr. Fernando Haddad, no que foi seguido pelos demais Conselheiros, e tambem 
pelos Diretores Geral e Adjunto. 0 Conselheiro Sandoval Carneiro Junior agradeceu, se 
dizendo honrado em participar do Conselho. 0 Presidente solicitou ainda que fosse 
registrada em ata a apreciaqao do Conselho e da Diretoria pelas contribuiqbes dadas pelo Sr. 
Nelson Maculan, ex-Conselheiro. Em seguida, o Presidente abriu a discussao sobre o 
primeiro item da pauta, dando a palavra ao Diretor Geral. Este fez trQs comunicaqbes ao 
Conselho: 1) 0 Conselho Tecnico-Cientifico aprovou o pesquisador Jorge Vitdrio Pereira 
como membro do quadro permanente do IMPA; 2) Foram abertas duas vagas de 
pesquisador, em um concurso internacional com divulgaqao idem, com inscriqbes abertas ate 
o pr6ximo mQs de junho; 3) Foram realizadas este ano cinco Assembleias da Associaqao, 
abertas tambkm aos pesquisadores, para discutir o modelo de organizagao do IMPA, ap6s as 
quais uma consulta revelou que dos 44 pesquisadores/associados, 31 preferem a 
manutenqao do modelo de Organizaqao Social (OS), e 4 preferem tentar viabilizar um retorno 
ao modelo anterior de instituto diretamente vinculado ao Ministerio da Cigncia e Tecnologia 
(MCT). Em seguida o Presidente sugeriu uma inversao da ordem da pauta, aceita pelos 
membros do Conselho, passando-se entilo ao terceiro item, o Or~amento de 2009. 0 
Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, que informou que houve uma mudanga no 
esquema de prestaqao de contas da Organizagao Social. Segundo ele, agora o IMPA passa 
a informaqao de suas contas ao MCT, que as presta, junto com as contas das demais 
Organizaqbes Sociais com as quais tem contrato de gestao, a Controladoria Geral da Uniao 
com sede em Brasilia. Esta solicitou que os orqamentos Ihe fossem encaminhados 
anualmente. Assim, apesar de o CA jB ter aprovado o orgamento do IMPA para um period0 
de 4 anos, incluindo 2009, o Diretor Geral se disse na obrigaqao de encaminhar 
separadamente, nesta reuniao, o Or~amento e o Plano de Trabalho de 2009 para aprovaqao 
pelo Conselho. Ambos foram aprovados. Passou-se entao ao segundo item da pauta, a 
proposta de alteraqao no Paragrafo 2 do Artigo 11 do Regimento Interno. A decisgo de 
alteraqao do referido Paragrafo tomada pelo CA em sua vigesima nona reuniao foi 
considerada prejudicada pela Consultora Juridica, ap6s o questionamento de quorum pelo 
Conselheiro Jose Fernando Perez. 0 assunto volta a pauta desta, a trigesima reuniao, com 



a proposta de alteraqao da redaqao do Paragrafo 2 do Artigo 11 do Regimento lnterno para o 
mesmo texto aprovado na vigesima nona reuniao, a saber: "Para os mandatos 
subseqiientes, cada membro relacionado no item Ill sera escolhido em eleiqao obedecendo 
as seguintes normas: a) A eleiqao sera realizada mediante voto secret0 e em turno unico; b) 
Sera considerado eleito o candidato mais votado. Em caso de empate, usar-se-A o criterio de 
antigiiidade, sendo eleito o mais antigo no IMPA. c) Nao podera haver candidato de area de 
pesquisa que jA possua um de seus integrantes entre os membros relacionados no item Ill. 
d) Cada pesquisador, titular ou associado e integrante do Corpo Cientifico da Associaqao, 
votard em um nome." Apos discuss%o, a mudanqa de redaqao proposta foi aprovada por oito 
Conselheiros. 0 Conselheiro Fernando Adolpho Sandroni solicitou que fosse resgistrado o 
seguinte texto, de sua autoria: "Manifesto-me contra a proposta de modificaqao estatutaria 
por considera-la desprovida de fundamento, nao obstante o respeito a opini%o favoravel de 
varios pesquisadores e membros do CA. 0 argument0 apresentado, a maior participaqao dos 
pesquisadores, nao se sustenta, a meu juizo. Uma genuina vontade de melhorar o estatuto 
pelo aumento da participaqao teria sugerido por exemplo que, no universo de um pequeno 
numero de pesquisadores, todos possuem n%o apenas o direito, mas tambem a obrigaqao de 
compor o CTC, mediante substituiqbes periodicas. Que poderiam ser feitas por sorteio, 
apenas para citar urna forma classical o que garantiria que em determinado periodo de 
tempo, todos tivessem exercido as obrigaqbes que o cargo impbe. E teria procurado corrigir, 
isto sim, a atual n%o participaqao do Diretor Adjunto mas decisdes do CTC! Ou seja, estende- 
se um processo de eleiqao a todos os membros internos e mantem-se a exclusao do Diretor 
Adjunto, que possui responsabilidades estatutarias, e indicado pelo Diretor Geral e aprovado 
pelo Conselho de Administraqao! 0 processo eleitoral tem sempre viez politico e resulta, fora 
do consenso, em vencedores e derrotados. As instituiqbes se fortalecem pela lideranqa e 
pelo consenso, fruto da razao. Ficam enfraquecidas quando se estabelece a divisao que, 
neste caso, jA havia se instalado no seio do proprio conjunto de pesquisadores, instados que 
foram a se manifestar sobre urna proposta especifica. Registro esta posiq3o cujo unico intuit0 
6 a esperanqa de que, no futuro, ela possa ser util ao IMPA." 0 Diretor Adjunto solicitou que 
fosse registrado o seguinte texto, de sua autoria: "Uma Organizaq%o Social 6 dirigida por seu 
Conselho de Administraqi!io, e seus membros respondem patrimonialmente pela entidade. 
lncapaz de acompanhar as contingencias cotidianas da instituiqao, o conselho designa um 
diretor, patrimonialmente respons8vel1 ele tambem, e o incumbe de administra-la. Ao perder a 
confianqa do conselho o diretor e imediatamente substituido. Compreendendo a 
especificidade de urna instituiqao de pesquisa e respondendo a um anseio dos 
pesquisadores, o Conselho de AdministraMo do IMPA delegou sabiamente ao Conselho 
Tecnico Cientifico as decisbes cientificas e academicas, tornando o CTC deliberativo. Assim, 
para que o diretor possa responder perante o CA pelas decisdes do CTC, o sistema de 
escolha dos membros do CTC deve garantir ao diretor urna maioria neste conselho. Portanto, 
como o CTC deliberativo governa, em ultima analise, o IMPA, para evitar um conflito entre 
um diretor minorithrio, investido da confianqa do CAI e o CTC, so resta ao CA abrir m%o de 
todas as suas prerrogativas e nomear diretor o candidato que tiver obtido o maior numero de 
votos na consulta feita aos pesquisadores. Por outro lado, o processo de seleqao do diretor, 
ao promover a cada quatro anos urna consulta a todos os pesquisadores e associados, cria 
urna polarizaqiio nociva a Instituiqao. A proposta apresentada de eleiqao dos membros de 
CTC vai estender pela duraqao do mandato do diretor a polarizaq%o criada em sua eleiqao. 
Tao pouco e democrAtica, ao permitir que urna pequena maioria eleja todos os membros do 
CTC." Por fim, passou-se ao ultimo item da pauta, assuntos gerais. 0 Diretor Adjunto 
solicitou que fosse registrado o seguinte texto, de sua autoria: "Em resposta as declaraqbes 
de voto dos Conselheiros Jacob Palis e Eduardo Esteves na vigesima oitava reuni%o do 



Conselho de Administra~%o, quero registrar duas observa~bes. Em conformidade com a 
Resolu~%o de Diretoria de dezembro de 2001, regulamentando os procedimentos para 
afastamento do pais, me ausento do IMPA todo ano por no maximo noventa dias, sempre 
com a anuencia do Diretor e das Comissbes de Atividades Cientificas e de Ensino. Muito me 
surpreende a opiniao do Conselheiro Jacob Palis. Meu vinculo com o CNRS n%o foi 
obstaculo no passado para ser por ele convidado a organizar o Col6quio Brasileiro de 
Matemhtica em duas ocasibes, a concorrer A vice-presidgncia e depois a presidencia da 
Sociedade Brasileira de Matematica e a disputar a elei$%o para representante dos 
associados neste conselho, responsabilidades n%o menos importantes que a Direq%o Adjunta 
do IMPA." Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuni%o, solicitando a mim, 
como Secretario, que lavrasse a presente ata. 

Presidente 

!&LLL 
Eduardo de Sequeira Esteves 

Secretario 


