
   Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de 

Matemática realizada no dia 24 de maio de 1971. 

 

   Reuniu-se no dia 24 de maio de 1971 às 15:00h, na sede da Sociedade à rua Luiz de 

Camões 68, Gb, o Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática com a 

presença dos seguintes membros: Chaim S. Hönig, Alberto de Azevedo, Carlos B. de 

Lyra, Elon Lages Lima, José Ubirajara Alves, Manfredo Perdigão do Carmo e Maurício 

Matos Peixoto. Foi especialmente convidado a participar da reunião o sócio Jacob Palis. 

Após a leitura e aprovação da Ata da última reunião, o Sr. Presidente Chaim S. Hönig 

apresentou três decisões da Diretoria tomadas ad referendum do Conselho Diretor; 

foram estas: (1) o aumento da anuidade da S.B.M. para Cr$50,00; (2) a não participação 

da S.B.M. na reunião anual da S.B.P.C. em Curitiba no mês de julho devido a 

coincidência com o oitavo Colóquio Brasileiro de Matemática; (3) a escolha de Carlos 

E. Harle para colaborar na leitura do Boletim. A seguir o Sr. Presidente apresentou ao 

Conselho Diretor os planos para uma reunião de Análise Funcional a se realizar em 

Julho de 1972 no Brasil, esclarecendo que estão reservados US$7500,00 de verba do 

OEA para esta reunião. A Comissão Organizadora será composta dos matemáticos: 

Leopoldo Nachbin, José Barros Neto e Chaim S. Hönig. Foi aprovada proposta de que a 

Sociedade patrocinasse a referida reunião, podendo a Comissão Organizadora ser 

ampliada mediante consulta à S.B.M. O Sr. Presidente propôs em seguida o apoio da 

S.B.M. ao “Simpósio sôbre Sistemas Dinâmicos”, a se realizar de 26 de Julho a 14 de 

Agôsto em Salvador, com o auxílio financeiro de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) das 

verbas da Sociedade destinadas à reuniões. A proposta foi aprovada por unanimidade. O 

terceiro item da ordem do dia tratado foi a eleição da nova Diretoria, substituição de 

membros do Conselho Diretor e escolha do Conselho Fiscal. Esclareceu o Sr. Presidente 

que na próxima eleição seriam escolhidos 5 conselheiros, sendo quatro com mandato até 

31 de julho de 1973 para substituir os conselheiros cujos mandatos expiram em 31 de 

julho de 1971, sendo êstes os Conselheiros Fernando Cardoso, Manfredo Perdigão do 

Carmo, Nelson Onuchic e Candido L. da Silva Dias. O quinto Conselheiro, pela ordem 

da votação, substituirá o Conselheiro Carlos B. de Lyra que se afastou do Conselho 

Diretor para substituir o Secretário Geral Renzo Piccinini, que renunciou ao cargo por 

motivo de viagem ao estrangeiro. Para a nova Diretoria, deliberou o Conselho Diretor 

sugerir aos sócios os seguintes nomes: para Presidente – Manfredo Perdigão do Carmo 

do Instituto de Matemática Pura e Aplicada; para Tesoureiro – Gilberto Francisco 

Loibel, da Escola de Engenharia de São Carlos, S.P.; para Secretário Geral – Jorge 

Sotomayor, do IMPA. Para substituição no Conselho Diretor, deliberou-se em votação 

secreta a sugestão dos seguintes oito nomes, escolhidos de uma lista mais ampla 

apresentados na reunião: Alberto C. P. de Azevedo (PUC, Gb), Carlos B. de Lyra (USP, 

S.P.), Carlos J. P. de Lucena (PUC, Gb), Chaim S. Hönig (USP, S.P.), Djairo G. 

Figueiredo (UB, Brasília), Jacob Palis (IMPA, Gb), João Pitombeira de Carvalho (PUC, 

Gb), Nelson Onuchic (Esc. Eng. de São Carlos). Para o Conselho Fiscal, deliberou-se 

sugerir aos sócios os seguintes nomes: Candido L. da Silva Dias, Leo Borges Vieira, 

ambos da Universidade de São Paulo, e Lindolfo de Carvalho Dias da UFRJ, Gb. 

Deliberou-se ainda que a eleição deve se realizar no dia 15 de julho p.f. em Poços de 

Caldas ou em voto por carta para a sede da S.B.M. A seguir o Sr. Presidente relatou o 

andamento dos trabalhos de elaboração do 2º número do “Boletim da S.B.M.”. 

Deliberou-se que os primeiros dois números, com data de 1970, serão distribuídos aos 

sócios em Poços de Caldas durante o 8º Colóquio Brasileiro de Matemática. Com a 

palavra para tratar da política editorial do “Boletim”, o Conselheiro Manfredo Perdigão 

do Carmo propôs que o “Boletim” aceite para publicação artigos tipo “Survey”, 



comunicações, artigos contendo novas demonstrações de resultados conhecidos, 

resenhas de livros e informações sôbre atividades da Sociedade. Toda matéria científica 

deverá ter o parecer de assessores (“referees”). Houve animado debate em torno da 

política editorial, chegando-se a um consenso em torno da proposta apresentada. Nêste 

contexto, o Conselheiro Elon Lages Lima lembrou ainda a necessidade de se resenhar o 

livro de matemática publicado no Brasil, levando-se também em conta os livros de nível 

mais avançado, assegurando-se a possibilidade de criticar ou recomendar com isenção. 

Foram aprovadas as propostas de dois novos sócios para a Sociedade: Hamilton 

Guidorizzi e Sebastião Medeiros, ambos do Instituto de Matemática da U.S.P. A 

próxima reunião do Conselho Diretor foi marcada para o dia 14 de julho em Poços de 

Caldas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual lavrei a 

presente ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros presentes à reunião. 
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