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

realizada no dia 30 de agôsto de 1973. 

    

   Reuniu-se no dia trinta de agôsto de mil novecentos e setenta e três, às 19 horas, na 

sede da Sociedade à rua Luiz de Camões 68/GB. o Conselho Diretor da Sociedade 

Brasileira de Matemática com a presença do membros abaixo assinados. 

   Após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior procedeu-se à discussão da 

ordem do dia. Em primeiro lugar ficou decidido publicar as atas do nono Colóquio de 

Matemática como número especial do Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática. 

   A seguir foi decidido que a Sociedade pleiteará junto a OEA a realização da Escola 

Latinoamericana de Matemática (ELAM) no Brasil em 1976 sendo o assunto escolhido 

Geometría Diferencial, Sistemas Dinâmicos e Topologia, autorizando o Professor 

Carlos Benjamin de Lyra a tratar do caso nesses termos durante as próximas reuniões do 

grupo que dirige a ELAM. 

   Foram indicados os seguintes locais e datas para sedes de futuras Reuniões Regionais: 

em Brasília em novembro de 1973 com Coordenador a ser nomeado pelo Departamento 

de Matemática da Universidade de Brasília. Em São Paulo em novembro de 1973 sobre 

Sistemas Dinâmicos e Folheações sendo proposto como Coordenador pelo Professor 

Mauricio Peixoto o Professor Angelo Barone da Universidade de São Paulo. 

   Também ficou decidido organizar um Seminário de Análise em São José dos Campos 

em julho de 1974 com auxilio da OEA e tendo como coordenador o Professor Djairo de 

Figueiredo e um Seminário de Geometría Diferencial em julho de 1974 no IMPA tendo 

como coordenador o Professor Manfredo do Carmo. 

   Finalmente ficou aprovado entregar a Organização contábil da Sociedade à 

organização Técnica Contábil Leme Ltda. 

   Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual lavrei a 

presente Ata que vai assinada por mim e  pelos Conselheiros presentes. 
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