
Rio de Janeiro, 17de novembro de 2000 

4 O  Reuniao do Conselho de 
AdministraGBo da Associaqio 
lnstituto Nacional de Matematica 
Pura e Aplicada. 

As 9 horas e 30 minutos do dia dezessete de novembro de dois mil, o Presidente 
do Conselho de Administra@o, professor Eduardo Moacyr Krieger, deu inicio 
aos trabalhos da quarta reuni8o do Conselho de Administra~80 da Associa~Bo 
lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada, verificando-se a presenp dos 
seguintes conselheiros, alem do Presidente: Carlos Americo Pacheco, Clalldio 
Landim, Femando Adolfo R. Sandroni, Jose Galizia Tundisi, Alfredo Noel lusem, 
Sdrgio Ribeiro da Casta Werlang, Evando Mirra de Paula e Silva e Luiz Alberto 
de Freitas Horta Barbosa. Foi justificada a ausgncia do conselheiro Jose 
Fernando Perez. Participaram tamb6m da reuniao o Diretor Geral da AssociaqAo 
Jacob Palis Jlinior, e como convidados o pesquisador do IMPA Cesar Camacho, 
o Secretario de Coordena@io das Unidades de Pesquisa Joao Evangelists 
Steiner, o Subsecretario de Planejamento, Or~amento e AdministraHo do MCT 
Edmundo Taveira, a Consultora Juridica do MCT Maria Tereza Correia da Silva, 
a Coordenadora Geral de Modemizaqio e de Contratos de Gestiio, Cristina 
Perez e o professor Humberto Martins. 0 Presidente convidou o conselheiro Luiz 
Alberto de Freitas Horta Barbosa para secretariar a reuniao, que foi prontamente 
aceito. Em seguida o Presidente leu a pauta do dia: 1) aprova~ao da ata da 3a 
Reuniao; 2) indicaHo do Diretor Adjunto ; 3) regimento lntemo da AssociaqAo; 
4) regimento lntemo do CA. 0 Presidente solicitou ao Sr. Secrethrio que fosse 
lida a ata da 3a Reuniao, o que foi feito, sendo por todos aprovada. Em 
prosseguimento o Presidente solicitou ao Diretor Geral da AssociaHo Jacob 
Palis JGnior, que inforrnasse sobre o projeto IMPA-OS e apresentasse o nome 
do indicado a Diretor Adjunto da AssociaGEio. 0 Diretor Geral agradeceu o apoio 
de todos ao Projeto OS, colocando o Conselho a par do andamento do process0 
na esfera dos Ministerios da Ciencia e Tecnologia e Planejamento, Orqamento e 
Gestgo, prevendo-se a assinatura do Contrato de Gestao para breve. Em 
seguida nos termos do artigo 28 do Estatuto indicou para ocupar o cargo de 
Diretor Adjunto da Associa~8o o professor Cesar Leopoldo Camacho Manco, 
destacando ser o indicado pessoa inteiramente dedicada a institui$io, de 
comprovada excel6ncia cientifica, sendo um dos lideres na area de sistemas 
dinamicos ~omplexos e tambem distinguir-se por sua reconhecida competgncia 
administrativa. A indica@o foi aprovada por unanimidade, em voto secreto, 
pelos membros do Conselho, tendo varios conselheiros manifestado aprep e 
reconhecimento ao trabalho do professor Cesar Camacho. 0 Presidente deu a 
palavra ao professor Cesar Camacho que agradeceu sua escolha e disse ser 
uma grande honra s e ~ i r  ao IMPA em sua nova fase. Em prosseguimento, o 
Presidente colocou em pauta a analise de propostas dos Regimentos da 
AssociaHo e do Conselho de AdministraHo. Houve consenso de que a 
proposta de Regimento lntemo da AssociaHo foi elaborado de maneira por 



dernais detathada e, assim, recomendou-se a apresenta@o na pr6xima reunigo 
do CA de nova versa0 mais sirnplifida e que permita uma gestSo mais agil e 
eficiente da AssociaMo. Em particular, houve a recomenda~w em buscar-se 
uma nova cornposigio do CTC, que reftetisse urn equilibria entre seus membros 
internos e externos. A anhlise de pmposta de Regimento para o CA frmu 
transferida para reuniao posterior. Poa outro lado, o Conselho solicitou a 
apresenta@o, tarnbem para a proxima reunigo, de propostas para os 
Regularnentos de AquisiGfio de Bens e Serviqos, Financeiro, Recursos Humanos 
e Plano de Cargos e SalMos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu 
par encerrada a remido, solicitando a mim secret&io que Tavrasse a presente 
ata. 

tvs*p 
Eduardo Moaar eger Luiz Alberta de ~mitas Horta Bahosa 

Secretdrio 


