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   No dia doze de setembro de mil e novecentos e sessenta e nove, às 14 horas, na séde 

da Sociedade, à rua Luiz de Camões 68, na cidade do Rio de Janeiro realizou-se uma 

reunião do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, estando presentes 

os seguintes membros: Chaim S. Hönig, Renzo A. Piccinini, Alberto de Azevedo, Elon 

L. Lima, Maurício M. Peixoto, Carlos B. de Lyra, José Ubirajara Alves, Nelson 

Onuchic, Manfredo P. do Carmo. Abrindo a reunião, o Senhor Presidente deu as boas 

vindas aos novos Conselheiros, Professores Manfredo P. do Carmo e Nelson Onuchic. 

A seguir, leu a ordem do dia que passou a ser discutida. A pedido do Senhor Presidente, 

o Senhor Tesoureiro da Sociedade fêz uma exposição sôbre o registro em cartório da 

Sociedade. Disse ter sido o trabalho legal orientado pela advogada Dra. Ruth Goulart a 

qual será também solicitada para orientar a Sociedade da obtenção do Alvorá de 

locação, na abertura do Livro de Diário e na solicitação de transformação da Sociedade 

em Sociedade de Utilidade Pública. A decisão de se entregar à Dra. Goulart êstes 

últimos problemas legais foi proposta pelo Conselheiro Elon L. Lima e aprovada por 

unanimidade. Foi também aprovada a proposta do Prof. Nelson Onuchic que dá ao 

Senhor Presidente o direito de escolher para a Sociedade o advogado que achar 

conveniente, quando necessário. Por proposta do Senhor Tesoureiro ficou decidido abrir 

uma conta corrente na Agência Botafôgo do Banco do Brasil. Por solicitação do Senhor 

Presidente, a Secretaria da Sociedade foi encarregada de distribuir convites a várias 

entidades para que estas se tornem sócios institucionais da Sociedade Brasileira de 

Matemática. A seguir, o Prof. Lyra expôs sôbre a visita feita por êle, e pelos Profs. 

Chaim e Renzo, às instalações gráficas da Editôra Edgar Blücher Ltda, em São Paulo. 

Foi sugerido que se procurasse obter um orçamento mais completo, para a impressão do 

Boletim, da Editôra Blücher e do Livro Técnico. O plenário autorizou o Prof. Elon a 

entrar em contáto com um técnico para a confecção da capa do Boletim, que deverá 

apresentar um desenho abstrato. Às 15.45 a reunião foi momentâneamente suspensa 

para que fôsse redigido um pedido de auxílio ao Consêlho Nacional de Pesquisas, no 

valôr de NGr$100,000,00 assim distribuídos: (a) impressão de 4 números do Boletim: 

NGr$30,000,00; (b) reuniões científicas: NGr$30,000,00; (c) despesas gerais: 

NGr$10,000,00. A reunião foi reiniciada às 16.30 horas. O Senhor Presidente leu o 

têxto do pedido de auxílio ao C.N.Pq. que foi aprovado por unanimidade. Foi aprovada 

proposta do Prof. Elon no sentido de se enviar um ofício aos Reitores das Universidades 

representadas no Consêlho Diretor da Sociedade dando ao seu conhecimento a criação 

da SBM e pedindo aos Senhores Reitores que prestigiem ao máximo os Conselheiros 

com a conceção de passágens, auxílios, etc. Foi decidido imprimir a ficha de inscrição 

em São Paulo e os estatutos no IMPA. Foi aprovada por unanimidade a proposta do 

Prof. Ubirajara Alves no sentido de se incluir os nomes dos Professores Manfredo P. do 

Carmo, Nelson Onuchic e Fernando Cardoso para integrarem, respectivamente, os 

comitês de organização das reuniões Rio/S. Paulo, S. Carlos e Recife. Os Profs. Renzo 

Piccinini, Gilberto F. Loibel e Nelson Onuchic foram autorizados a solicitar à FAPESP 

os fundos necessários para a reunião de São Carlos. O prof. Maurício Peixoto 

comunicou ao Consêlho ter escrito aos profs. Lefschetz e R. Thom solicitando sua 

colaboração para o Boletim; o prof. Elon fêz então, um apêlo aos Senhores Conselheiros 

para que colaborassem ao máximo com o Boletim. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos as 18 horas. Foi assim lavrada esta 

ata, que lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 
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