
Ata da reunião extraordinária do Conselho 

Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, 

realizada no dia 18 de Novembro de 1969. 

 

   No dia 18 de Novembro de 1969, às 20 horas, na séde da Sociedade, à rua Luiz de 

Camões 68 na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se uma reunião extraordinária do 

Conselho Diretor da Sociedade, estando presentes os seguintes Conselheiros: Alberto de 

Azevedo, Chaim S. Hönig, Elon Lages Lima, Manfredo P. do Carmo, Maurício Mattos 

Peixoto e Renzo Piccinini. Participou da reunião, como convidado do Conselho, o 

colega Jacob Palis, responsável pelo sêtor de Matemática do Conselho Nacional de 

Pesquisas. Abrindo a sessão, o Senhor Presidente comunicou estar o C.N.Pq. Em vias 

de aprovar uma verba de NCr$14.000,00 (quatorze mil cruzeiros novos) assim 

distribuídos à Sociedade: (a) NCr$8.000,00 (oito mil cruzeiros novos) para 

financiamento de Reuniões Científicas, incluindo pagamento de despesas de viagens, 

diárias até NCr$45,00, conferências, etc.; (b) NCr$6.000,00 (seis mil cruzeiros novos) 

para a publicação do Boletim, não excedendo a contribuição do CNPq. 50% do total. O 

Senhor Secretário Geral comunicou ter solicitado NCr$10.000,00 (dez mil cruzeiros 

novos) à FAPESP para financiar o Colóquio de Topologia Algébrica e Diferencial a ser 

realizado em São Carlos, SP. Foi discutida a possibilidade de inserir matéria paga nas 

páginas do Boletim. Foi aprovada por unanimidade a proposta do Conselheiro Maurício 

Peixoto no sentido de se cobrar a anuidade dos sócios para o período de 1 de Janeiro a 

31 de Dezembro. A seguir, foram discutidos problemas relativos a reuniões Científicas. 

O Conselheiro Renzo Piccinini fêz uma exposição sôbre a reunião de São Carlos. Foi 

proposto que a diária dos participantes de tal certame fosse elevada para NCr$45,00 

(quarenta e cinco) bem como se fornecessem passagens aéreas Rio/SP/Rio aos 

participantes com séde no Rio, devendo ser os gastos acima da verba concedida pela 

FAPESP ser cobertos pela verba que a Sociedade receberia do CNPq. Proposta 

aprovada por unanimidade. O Professor Elon Lima sugeriu que a Reunião do Rio 

contasse com uma palestra no Auditório da Academia Brasileira de Ciências, na tarde 

de sexta-feira, dia 9 de Janeiro de 1970; a manhã de 10 de Janeiro seria devotada a 

Comunicações a serem feitas no IMPA. Proposta aprovada por unanimidade. O 

Secretário Geral foi encarregado de escrever aos Profs. Fernando Cardoso e Roberto 

Ramalho da UFP para saber qual a situação da reunião projetada para Recife, face à 

doença do colega Carlos Lyra, um dos organizadores do certame. A seguir passou-se à 

discussão da situação do Boletim. Foi acolhida a sugestão de que um dos números 

deverá fazer um estudo sôbre bôlsas e auxílios possíveis, campos de estudo no Brasil, 

emprêgos prováveis. Os colegas Chaim e Palis, êste na qualidade de representante do 

CNPq, foram encarregados de preparar uma tal resenha para o primeiro número do 

Boletim. Ficou marcada uma nova reunião do Conselho Diretor da Sociedade para o dia 

18 de Dezembro próximo, às 14 horas, na séde Social. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 23 horas. 
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