
   Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de 

Matemática realizada no dia 25 de abril de 1972. 

 

   Reuniu-se no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e dois, às vinte 

horas, na Sede da Sociedade à rua Luiz de Camões 68-GB, o Conselho Diretor da 

Sociedade Brasileira de Matemática, com a presença dos membros abaixo assinados. 

Após a leitura, a Ata da reunião anterior foi aprovada com a seguinte modificação: “A 

contribuição financeira da S.B.M. para o Simpósio de Análise em Recife foi aprovada 

em Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) com a possibilidade de ser aumentada em mais 

Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) após consulta ao Conselho Diretor”. A seguir foram 

admitidos os seguintes novos sócios: Newton Ribeiro dos Santos, Carlos Augusto Sholl 

Isirard, Raimundo Moacir Lima Filho, Alcides Lins Neto, Antonio José Sarmento 

Cavalcanti de Gusmão, Genésio Lima dos Reis, Guillermo Fleitas Morales e César 

Camacho. A seguir foram eleitos os seguintes sócios efetivos, para formar a lista de 

candidatos para o preenchimento de quatro vagas no Conselho Diretor, devidas ao 

término do mandato de quatro dos seus membros em 31 de julho de 1972. (Artigo 37 

dos Estatutos): Carlos Benjamim de Lyra, Carlos José Pereira de Lucena, Djairo Guedes 

de Figueiredo, Elon Lages Lima, João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho, José 

Ubirajara Alves, Maurício Matos Peixoto, Roberto Ramalho e Waldyr Muniz Oliva. 

Também foram eleitos: Carlos Alberto Barbosa Dantas, Candido Lima da Silva Dias e 

Lindolpho de Carvalho Dias para contribuir a lista de candidatos para a formação do 

Conselho Fiscal da S.B.M. (Artigo 37 §3 dos Estatutos).  Aprovou-se que ambas as 

eleições seriam por votação direta realizada por correspondência. A seguir foi aprovada 

a proposta do Prof. Chaim S. Hönig para a venda de 350 (trezentos e cinquenta) 

exemplares do Boletim da S.B.M. ao Instituto de Matemática e Estatística da U.S.P., 

para fins de troca, a partir da data de hoje até 1975, ao preço de 160% (cento e sessenta) 

do preço de custo atualizado. Logo foi lido o balancete da situação financeira da 

Sociedade correspondente ao período 25/1/72 a 22/4/72. A seguir foi votada a proposta 

do Prof. Chaim S. Hönig, para o orçamento de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) na 

contribuição da SBM para o Simpósio de Análise de Recife. O resultado da votação foi 

o seguinte: 6 (seis) votos contra e 1 (hum) abstenção. A seguir relatou-se que a próxima 

Reunião Regional da Sociedade será realizada de 29 de abril a 1º de maio em 

Jacarezinho no Paraná, coordenada pelo Prof. Gilberto Francisco Loibel. O Professor 

Jacob Palis Jr. concordou em coordenar a realização futura de uma Reunião Regional 

em Minas Gerais. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão, da 

qual lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, assim como pelos Conselheiros 

presentes. 
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