Ata de Reunião do Comitê Executivo
3 de fevereiro de 2017

As dez horas, do dia três de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniram-se na Sede da
Academia Brasileira de Ciências (ABC), os Acadêmicos Débora Foguel, Fernando Garcia de
Mello, Jacob Palis Jr., Lindolpho de Carvalho Dias e Lucia Mendonça Previato, membros do
Comitê Executivo (ComEx). Iniciando a reunião, o Comitê Executivo aprovou a substituição
das persianas da sala da Presidência e da sala de Reuniões. Foi aprovada a contratação de
mais 1 (um) estagiário para a Editoria dos Anais da ABC. Recomendou-se que a Comissão de
Avaliação tenha a mesma composição daquela que avaliou a contração do estagiário mais
recente do mesmo departamento. Foi chamado o chefe do Departamento de TI, Anderson
Pontes, para participar de um trecho da reunião. Nesta conversa com o Anderson, ele
convenceu o Comitê Executivo que as demandas de novos computadores tivessem sua
avaliação antes da autorização para compra. No caso das demandas constantes na pauta desta
reunia, o Anderson disse que seria viável montar uma máquina para o novo estagiário dos
Anais dá ABC, com as máquinas que resultarão de suas substituições na secretaria. O CE
achou por bem experimentar essa opção. Desta forma, foi aprovada a compra de mais 4
(quatro) computadores para o parque de TI da ABC, com a recomendação que sejam
atendidas as demandas de equipamentos para os 3 (três) novos estagiários (um da editoria dos
Anais e dois da Comunicação), que ainda serão selecionados, num custo total estimado em
R$ 14 mil (quatorze mil reais). Foi autorizada também a compra de 2 (dois) aparelhos
celulares para o projeto de comunicação e visibilidade, sob coordenação Acadêmica Márcia
Barbosa, num custo total estimado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). O Comitê
sugere a Diretoria da ABC, que baixe ordem para que todas os pedidos de compras de
equipamentos tecnológicos seja submetidas à Diretoria ou ao Comitê Executivo,
acompanhados de pareceres do chefe do departamento de TI. Também sugeriu que a
Diretoria da ABC, em caráter de urgência, avalie o investimento em um novo Sistema
Financeiro, concomitantemente ao fato da ABC tentar um acordo extra ou judicialmente com
a empresa Processor que não conseguiu entregar o Sistema para o qual fora contratada. Este
Comitê solicitou que o Chefe de Gabinete tente um acordo com o Escritório Décio Freire para
pagar os honorários em uma única parcela anual, no objetivo de reduzir o custo do serviço,
hoje, orçado em R$ 126 mil (cento e vinte e seis mil reais). A demanda da Sul América
Seguradora por uma carta de ciência de excepcionalidade, no que tange inclusão de dois
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dependentes maiores de 24 anos, e nenhum mais, foi aprovada pelo Comitê, e o Prof.
Fernando Garcia de Mello foi indicado para assinar esta carta. Fica decidido que ABC não
terá expediente nos dias 24, 27 de fevereiro e no dia 1 de março em virtude do carnaval. Foi
aprovado também a compra de um novo fogão para cozinha, em virtude do alto custo do
conserto do fogão atual. Sem mais, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco
minutos, lavrando-se, para constar, a presente ata que vai assinada pelo Presidente do Comitê
Executivo.

JACOB PALIS JR.
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