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

em 11 de Junho de 1976 – Aos onze dias do mês de junho de 1976, às 14 horas reuniu-

se o Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, na séde da Sociedade, a 

Rua Luiz de Camões 68, Rio de Janeiro, com a presença dos Srs, Mauricio Matos 

Peixoto – Presidente, Flavio Wagner Rodrigues – Secretário, Alciléa Homem de Mello 

– Tesoureira e dos Conselheiros Chaim Samuel Hönig, Djairo G. Figueiredo, Pedro 

Nowosad, Manfredo P. do Carmo, Elon L. Lima e Jorge Sotomayor. Na ordem do dia, 

foram admitidos como sócios efetivos os Srs: Ivan de Queiroz Barros, Raimundo 

Nonato Lira Rabelo, José Ribamar Lopes Batista e José Vieira Alves. A seguir foi 

discutida a solicitação de auxilio financeiro para a Escola de Álgebra que se realizará no 

IME-USP durante o mês de julho. Após prolongados debates sôbre o montante da 

colaboração da Sociedade, foi aprovada a concessão de auxilio no valor de Cr$30000,00 

(trinta mil cruzeiros). A seguir, a convite do Sr. Presidente, o Professor Lindolpho de 

Carvalho Dias discorreu sôbre a proposta de abertura de uma filial da Sociedade em São 

Paulo. Após várias considerações dos presentes, a proposta foi aprovada pela 

unanimidade de votos. Passou-se em seguida à discussão da chapa que seria indicada 

para concorrer às eleições destinadas à renovação de 4 (quatro) cargos no Conselho 

Diretor e da totalidade do Conselho Fiscal. Após vários debates, foram indicados os 

seguintes nomes: Conselho Diretor – Djairo G. de Figueiredo, Jacob Palis Junior, Jorge 

Sotomayor, Cesar Camacho, Luiz Adauto da Justa Medeiros, Orlando Francisco Lopes, 

Angelo Barone Netto, Geraldo Ávila, Pedro Fernandez, Fernando Cardoso, Pedro 

Mendes e Said Sidki, sendo os quatro primeiros candidatos a reeleição. Para o Conselho 

Fiscal foi decidida a indicação dos três membros atuais, à saber: Cândido Lima da Silva 

Dias, Carlos Alberto B. Dantas e Lindolpho de Carvalho Dias. A seguir o Sr Presidente 

solicitou autorização dos conselheiros para assinar convênio com o IMPA no sentido de 

possibilitar a transferência, para a Sociedade, dos recursos concedidos pela FINEP à 

SBM através do IMPA. Após a aprovação do pedido o Senhor Presidente ofereceu a 

palavra a quem dela quisesse fazer uso. O Conselheiro Jorge Sotomayor fez algumas 

considerações sôbre as diferenças que deveriam existir quanto à política editorial das 

Atas e do Boletim. A discussão desse problema deverá continuar numa reunião 

posterior. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu 

por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Eu, Flavio Wagner 

Rodrigues, secretário da Sociedade Brasileira de Matemática, secretariei a presente 

sessão e para constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 

conselheiros presentes. 
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