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

em 24 de Setembro de 1976 – Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de 1976, às 

14 horas, na séde da Sociedade, a Rua Luiz de Camões 68, Rio de Janeiro, reuniu-se o 

Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática com a presença dos Srs 

Mauricio Matos Peixoto – Presidente, Flávio Wagner Rodrigues – Secretário, Alciléa 

Homem de Mello – Tesoureira e dos Conselheiros Chaim Samuel Hönig, Elon Lages 

Lima, Jacob Palis Júnior, Jorge Sotomayor, Orlando Lopes e Pedro Nowosad. Na ordem 

do dia, foram admitidos como sócios efetivos os Srs Aldo Marques da Silva, Lucimar 

Nova Gonzalez, Benedito de Vasconcelos Pontes, João Kovalechtu, Alfredo R. Jones 

Rodriguez, Ascendino Flavio Dias da Silva e Sueli Druck Golebiovski. Foram 

aprovadas as transferências para sócios efetivos dos seguintes aspirantes: Marcelo Dutra 

Fragoso, Margarita M. Bereta Pion, Christiano Lyra Filho, Yvette Vieira Xavier e 

Marcondes Clark. Ainda na ordem do dia foi aprovado o novo valor das anuidades, a 

vigorar em 1977, que foi fixada em Cr$120,00 (cento e vinte cruzeiros). A seguir passa-

se a discutir o problema da escolha da editora que se encarregará da impressão do 

Boletim, ficando decidido que a COMEPE deverá imprimir dois volumes e com base no 

trabalho realizado, o Conselho tomará uma decisão definitiva. Em discussão a 

programação das reuniões regionais e especializadas que a Sociedade patrocinaria ainda 

este ano. As solicitações encaminhadas à Diretoria são para uma reunião especializada 

de Análise e uma reunião regional na Faculdade de Filosofia de Presidente Prudente. 

Ambas as solicitações são aprovadas e o Sr. Flavio Wagner Rodrigues é designado 

coordenador da reunião de Presidente Prudente. O Conselheiro Jacob Palis tece algumas 

considerações sôbre os critérios que devem ser utilizados pelos editores das Atas da 

SBM. Após prolongados debates, o Conselho Diretor decide designar o Conselheiro 

Palis para presidir a Comissão Editorial das Atas da SBM. A seguir o Sr. Presidente 

solicita permissão do Conselho para se dirigir, em nome da SBM, à International 

Mathematical Union, pleiteando o aumento do número de representantes brasileiros 

naquela organização. A seguir, o Conselheiro Elon L. Lima e a Profa Elza F. Gomide 

são indicados como representantes da SBM no Simpósio de Estudos sôbre Licenciatura 

e Bacharelado em Matemática, que se realizará em novembro, no Instituto de 

Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A seguir o Sr. Presidente lê 

carta do Prof. Ubiratan D´Ambrosio propondo que a SBM organize uma homenagem ao 

Prof. Omar Catunda, por ocasião de sua aposentadoria. O Conselho decide que, uma vez 

que o IME-USP já organizou uma homenagem ao Prof. Catunda, será mais indicado que 

a Sociedade se faça representar naquela solenidade. Decidiu-se então convidar o Prof. 

Alexandre Martins Rodrigues para saudar o Prof. Catunda, em nome da SBM. A seguir 

é aprovada a proposta de que a Reunião Regional de Presidente Prudente seja realizada 

em homenagem ao Prof. Luiz Henrique Jacy Monteiro. Nada mais havendo a tratar, 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 pelos conselheiros presentes. 

 

Flavio Wagner Rodrigues 


