
   Ata da Reunião do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática realizada 

em 2 de outubro de 1974. 

    

   Reuniu-se no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta e quatro, às dezoito 

horas, na sede da Sociedade à rua Luiz de Camões sessenta e oito RJ, o Conselho 

Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática com a presença dos membros abaixo 

assinados. 

   Após a leitura e aprovação da Ata da reunião anterior procedeu-se a discussão da 

ordem do dia. Em primeiro lugar foram aceitos como sócios os seguintes: Oziride 

Manzoli Neto, Marcos Eustáquio Gomes, Carel Felix Engelen Junior, Maria Lucia 

Borges Gomes, Gilda de la Rocque Palis, Maria José Pacifico,  Eliana Rocha Henriques 

de Brito, Gosula Naragana Reddy. 

   A seguir o Conselho tomou conhecimento dos resultados da eleição de quatro novos 

membros do Conselho Diretor e de três novos membros do Conselho Fiscal. 

   Para o Conselho Diretor foram eleitos em ordem decrescente de votos: Djairo G. de 

Figueiredo, Jacy Monteiro, Jacob Palis Jr, Jorge Sotomayor. Para o Conselho Fiscal 

foram eleitos, Maurício Matos Peixoto, Lindolpho de Carvalho Dias, Candido da Silva 

Dias. Acordou-se comunicar aos sócios o resultado da eleição. A seguir foi lido o 

relatório da Reunião Regional de Londrina realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 

1974. Decidiu-se que o Presidente do Conselho Diretor solicitasse ao Professor 

Ubiratan d´Ambrosio, organizador da Reunião de Londrina, um relatório mais 

detalhado. Foi aprovada a proposta do Departamento de Matemática da Universidade do 

Ceará para a realização de uma Reunião Regional da Sociedade na segunda quinzena de 

janeiro de 1975 em Fortaleza. 

   A seguir o professor Mauricio Peixoto informou ao Conselho Diretor sobre a reunião 

da International Mathematical Union (IMU) realizada em Offspring, Canadá, em agosto 

de 1974, na qual ele participou como delegado brasileiro. A International Mathematical 

Union (IMU) tem entre suas finalidades a organização dos Congressos Internacionais de 

Matemáticos os quais se realizam cada quatro anos e a organização do “World 

Directory of Mathematicians”. A IMU é constituída por quarenta e quatro países 

membros. Cada país membro pode enviar nas reuniões da IMU um certo número de 

representantes com direito a voto. Este número varia com o país. Por exemplo os 

Estados Unidos tem 5 representantes, a França 4, Inglaterra 4, Brasil 1. A IMU é 

dirigida por um Comitê Executivo que se renova cada quatro anos por ocasião do 

Congresso Internacional. O Comitê Executivo propõe o novo Comitê Executivo que é 

aprovado por aclamação. 

   O Comitê Executivo escolhe o lugar dos Congressos e designa os Comitês: de 

Organização dos Congressos e da Medalha Field. O presidente do atual Comitê 

Executivo é Dean Montgoney e o Secretário Geral J. Lyon. O local do próximo 

Congresso Internacional é a Finlândia. M. Peixoto informou que conversou com J. Lyon 

que se mostrou receptivo a idéia de aumentar para dois o número de representantes do 

Brasil na IMU. O M. Peixoto encerrou a exposição sugerindo ao Presidente do 

Conselho Diretor que se dirija a J. Lyon no sentido de formalizar este pedido. 

   Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual lavrei Ata que 

vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. 
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