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

realizada no dia 13 de junho de 1977. Reuniu-se no dia treze de junho de mil 

novecentos e setenta e sete, às quinze horas, na Sede da Sociedade Brasileira de 

Matemática na Rua Luiz de Camões sessenta e oito, Rio de Janeiro, 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, tendo o senhor Presidente sugerido aos presentes que se invertessem os 

itens da ordem do dia.  Tal sugestão teve aprovação. Foram aceitos os seguintes sócios: 

Bernardo Felzenwalb, Carlos Frederico Fragoso de Barros e Vasconcelos, Claudio 

Coelho Ribeiro de Almeida, Eliel Amancio de Melo, Italo José Dejter, Ivanoska de 

Lucena Galvão, Jorge Adrian Beloqui, Lucia Maria Teixeira de Barros e Vasconcelos, 

Neyde Felisberto Martins Ribeiro, Vera Helena Giusti de Souza, Washington Mio. Em 

seguida o Senhor Presidente informou que com relação à anuidade devida à IMU, o 

IMPA efetuou o pagamento e continuará fazendo e que uma carta será escrita ao 

Professor Lyons, Secretário da International Mathematical Union, solicitando que o 

Brasil passe a ter dois (2) votos nas reuniões da IMU. A seguir o Conselho aprovou que 

a Sociedade envie como contribuição à Mathematical Review a importância de 

US$1.000,00 (Hum mil dólares) tendo o Conselheiro Professor Elon Lages Lima 

sugerido que a mesma fosse feita em bônus da UNESCO. Sugestão aprovada. Mereceu 

aprovação do CD a contratação de um Editor Executivo para o Boletim da SBM com 

um numerário no valor de Cr$24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) por cada 

fascículo do Boletim. Em seguida o Conselho Diretor aprovou a indicação dos 

candidatos a nova Diretoria e a renovação do Conselho Diretor sendo que: para 

Presidente – Djairo Guedes de Figueiredo (UNB), para Tesoureiro – David Goldstein 

Costa (UNB), para Secretário-Geral – Said Sidki, para o CD – Angelo Barone Netto 

(INEOSP), Aron Simis (IMPA), Luiz Adauto da Justa Medeiros (IMURJ) e Pedro 

Mendes (UFMG). Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião 

da qual eu, Dirce Bento Cavalcanti, Secretária Executiva, lavrei a presente ATA que vai 

assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. 


