
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2001 

5a Reuniio do Conselho de 
Administra~Bo da AssociaMo 
lnstituto Nacional de Matemhtica 
Pura e Aplicada. 

AS 14 horas e 30 minutos do dia cinco de fevereiro de 2001, na sede da 
AssociaMo lnstituto Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada, na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ, sob a direMo de seu Presidente, Professor Eduardo Moacir 
Krieger, teve inicio a 5a reuniBo do Conselho de Administrag30 desta entidade, 
estando presentes, alem do Presidente, os seguintes Conselheiros: Alfredo Noel 
lusem, Carlos Americo Pacheco, Claudio Landim, Evando Mirra de Paula e 
Silva, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jose Fernando Perez, Luiz Alberto Horta 
Barbosa e Sergio Ribeiro da Costa Werlang. Ausente o Conselheiro Jose Galizia 
Tundisi por encontrar-se em viagem ao exterior. Participaram tambem da 
reuniBo os seguintes: Jacob Palis J6nior, Diretor Geral da Associa@o, Cesar 
Camacho, Diretor Adjunto, e os convidados JoBo Evangelista Steiner, Edmundo 
Taveira, Maria Tereza Correia da Silva, Cristina Perez e Marcelo Viana. Apos 
conhecido o teor da ata da 4a reuniBo do Conselho, realizada em 17 de 
novembro de 2000, foi a mesma aprovada por unanimidade. 0 Diretor Geral da 
Associa~%o, Professor Jacob Palis Jllnior fez exposigo relacionada com os 
entendimentos e providQncias levados a efeito no sentido da realiza@o do 
Contrato de Gestio entre o IMPA-OS e o Ministbrio da Cigncia e Tecnologia, 
que chegaram a boh &xito com a assinatura do documento respectivo ocorrida 
em 23 de janeiro. Assinalou o Professor Palis a importancia do apoio recebido 
da dirego do MCT e de todas as areas daquele Ministerio envolvidas com o 
assunto, ressaltando que a solenidade que marcou a assinatura do Contrato de 
Gestiio contou com a honrosa presenw do Senhor Ministro da CiQncia e 
Tecnologia sendo tambem prestigiada pela participaeo de varias autoridades, 
ex-diretores da instituiggo, professores, tecnicos e alunos do IMPA. No 
prosseguimento do exame dos assuntos previstos na pauta da reuniBo foi 
autorizada a Diretoria Geral da Associa@o a proceder a mudanp da sede da 
entidade para o enderego sito na Estrada Dona Castorina, no 110 - Jardim 
Botilnico, nesta cidade. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento dos vArios 
documentos apresentados, a saber: Regulamento de Aquisi~Bo de Bens e 
Serviws, Regulamento Financeiro, Regimento Interno, Regulamento de 
Recursos Humanos e Plano de Cargos e Salarios - PCS. 0 primeiro (AquisigBo 
de Bens e Servigos), suscitou varias d~ividas entre os Conselheiros, tendo o 
Conselheiro Carlos Americo Pacheco se incumbido de solicitar a Procuradoria 
Juridica do MCT um ParecerlRelat6rio sobre os conceitos que preconizam a OS, 
bem como em rela@o aos Planos de Cargos e Salhrios - PCS e de Recursos 
Humanos . A fim de n io  prejudicar a normal condu@o dos assuntos 
administrativos da OS, foi sugerido e aprovado o entendimento de que a 
entidade, nas aquisifles essenciais de bens e servips, necessaries a 
continuidade dos projetos em andamento, estabele~a o criterio de consultas 
(coletas de prep) a, pelo menos, tr6s firmas do ramo correspondente as 



aquisifles objetivadas. Recomendado, tambbm, que tal procedimento seja 
observado durante 60 (sessenta) dias, findos os quais sera feita prestagBo de 
contas ao Conselho Administrativo. A fixa@io de tal prazo fundamenta-se na 
expectativa de que, ao seu termino, ja se possa dispor da nova reda@o do 
Regulamento de Aquisiqlio de Bens e Servitps. Foi recornendado, tambem, a 
OS que se abstenha de implementar novos projetos ate que o assunto esteja 
solucionado. Ainda sobre o assunto, o Conselheiro Sergio Ribeiro da Costa 
Werlang levantou alguns pontos considerados passiveis de defini@o, a saber: a) 
responsabilidade dos membros do CA sobre as a@es de compras e aquisi~ies 
da 0s; b) a quem caberia a responsabilidade na hip6tese de compromissos 
financeiros que ultrapassem o planejamento de gastos da Associa@io, e 
definiHo das responsabilidades dos membros do Conselho Administrativo diante 
das normas e obriga~6es estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 0 
Conselheiro Fernando Adolpho R. Sandroni indagou sobre como seriam as 
responsabilidades dos membros do Conselho Diretor na hipotese da ocorr6ncia 
de problemas com os repasses financeiros advindos do governo. 0 Professor 
Jacob Palis, a prop6sito deste questionamento, assegurou sua conviqAo de que 
inexistir30 problemas com a gest%o da Associa@o. 0 Presidente do Conselho 
submeteu proposta, que mereceu aprova@o do Conselho, no sentido de que a 
dire@o da Associa@o elabore proposta de investimentos para os pr6ximos 60 
dias, que devera ser enviada a cada Conselheiro no prazo aproximado de uma 
semana. Prosseguindo na analise dos documentos anteriormente citados, foi 
aprovado o Regulamento Financeiro. 0 Regimento lntemo mereceu algumas 
observa@es e sugest6es1 ficando decidida a coloca@o, no. artigo lo, do 
enderew completo da AssociaHo. 0 inciso IV do artigo 3O, por sugesttio do 
Professor Palis, sofreu altera-s, prevalecendo a seguinte redaHo: "IV - 
desenvolvimento de modelos, softwares e prototiopos, estimulando a gera~go de 
produtos.*O Conselheiro Evando Mirra prop6s alteraMo ao inciso V do mesmo 
artigo, que, aprovada, o alterou para o seguinte; "informagio cientifica, 
compreendendo a@es voltadas para a publicaHo de livros de ensino de 
matematica em todos os niveis e o desenvolvimento e manuten@io de acervo 
bibliografico" Por sugestao do Conselheiro Jose Fernando Perez, foi incluido o 
inciso VI no art. 3O com a seguinte redap3o: "proteMo aos direitos de 
propriedade intelectual, derivados de pesquisas realizadas". Ficou decidida a 
inclusiio depois do art. 7 O  das atribuifles da Dire@o da OS, renumerando-se as 
disposifles seguintes. Finalmente, foi alterada a reda@o do artigo go que 
prevalecerA da seguinte forrna. "art. 9 O  - 0 Conselho Tecnico Cientifico - CTC 
atuard como 6rgGo consultive do Diretor Geral na implanta@o do Plano de 
Atividades Tbcnico-Cientificas e estrategias formuladas pelo Conselho de 
AdministraHo." Concluido o exame da pauta da reunitio, o Sr. Presidente 
declarou seu ehcerramento, solicitando a mim, Luiz Alberto ort 

ra da presente ata. 

L 2 i z o ~ ? & e r  Presidente 
Luiz Albert x9** de Secretario reitas Horta Barbosa 



ATA DA QUINTA R E U N ~ O  DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA ASSOCIACAO 
INSTITUTO NACIONAL DE IMATEM~TICA PURA E A APLICADA 

LISTA DE PRESENCA DOS CONSELHEIROS 


