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

em 30 de Setembro de 1975 – Aos trinta dias do mês de setembro de 1975, às dez horas, 

reuniu-se o Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, na sala da 

Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 

com a presença dos diretores Mauricio Matos Peixoto – Presidente, Flávio Wagner 

Rodrigues – Secretário, Alciléa Augusto Homem de Mello – Tesoureira – e os 

Conselheiros, Jacob Palis Júnior, Chaim Samuel Hönig, Jorge Sotomayor, José 

Ubirajara Alves e Pedro Nowosad. Participaram como convidados Lindolpho de 

Carvalho Dias, Junia Borges Botelho e Waldyr Muniz Oliva. Havendo número legal, o 

Sr. Presidente declara aberta a sessão e inicia fazendo uma explanação sôbre a situação 

atual do auxilio solicitado a FINEP e sobre a contratação de pessoal administrativo. 

Após debates generalizados, é aprovada a proposta de contratação de uma secretária 

executiva na Séde do Rio de Janeiro e de uma secretária em São Paulo. A seguir é 

colocada em discussão a proposta de colaboração da SBM com a reunião sôbre 

Singularidades, que se realizará no IMPA em janeiro de 1976. Colocada em votação, a 

colaboração é aprovada pela unanimidade de votos. Para constituir a Comissão Editorial 

do Noticiário da SBM foram sugeridos e aprovados os nomes de Flavio Wagner 

Rodrigues, Lindolpho de Carvalho Dias e Geraldo Severo de Souza Ávila. Passou-se a 

seguir à discussão dos problemas ligados à impressão do Boletim da SBM, tendo o 

secretário, Flavio Wagner Rodrigues, feito algumas explicações sôbre propostas 

apresentada pela Editora Edgar Blücher. Após amplos debates decidiu-se pela formação 

de uma comissão, constituída por Flávio Wagner Rodrigues, Chaim Samuel Hönig e 

Júnia Borges Botelho, que se encarregaria de verificar junto à outras editoras as 

condições e a possibilidade de um contrato para a impressão do Boletim. No item 

relativo à política editorial no Boletim, foi discutida uma proposta de inclusão de 

especialistas estrangeiros no corpo editorial e uma outra sobre artigos de divulgação 

escritos por especialistas, a convite dos editores. Após amplos debates, a inclusão de 

estrangeiros foi julgada prematura, tendo sido aprovada a proposta sôbre os artigos de 

divulgação. Foi decidido também que os artigos, para serem aceitos, deveriam ser 

aprovados pelo menos por dois especialistas da área. O conselheiro Jorge Sotomayor 

ficou encarregado de tentar melhorar a comunicação entre os autores e o Boletim. Para 

contituir a Comissão Editorial do Boletim da SBM foram propostos os nomes de Chaim 

Samuel Hönig, Jorge Sotomayor, Waldyr Muniz Oliva, Jacob Palis Jr., Carlos Alberto 

B. Dantas, Manfredo P. do Carmo, Said Sidki, Pedro Nowosad, Paul Schweitzer. Em 

votação a proposta é aprovada da seguinte maneira: com mandato de 2 anos – Chaim S. 

Hönig, Jorge Sotomayor, Manfredo P. do Carmo, Said Sidki; com mandato de 3 anos – 

Jacob Palis Jr, Waldyr Muniz Oliva, Pedro Nowosad, Carlos Alberto B. Dantas e Paul 

Schweitzer. Foi aprovada também a indicação de Junia Borges Botelho para o cargo de 

editor-executivo, com mandato de 2 anos. Com relação às atas do 9º Colóquio foi 

decidido que a sua publicação caberá ao IMPA e não à SBM. Foram admitidos no 

quadro de Sócios efetivos da SBM as seguintes pessoas: Antonio David de Souza 

Sobrinho, Jayme Machado Cardoso, Joseph Klemens Heinrich Dortmann, Pedro Paulo 

Drumond, Sergio Luiz Gomes Stamislauskas. Na qualidade de sócios aspirantes foram 

admitidos: William da Silva Rodrigues, Regina Radicchi, Manuel Sosada Gonzalez e 

Joel Jacinto Chaves. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a 

reunião agradecendo a presença de todos. Eu, FLAVIO WAGNER RODRIGUES, 

Secretário da Sociedade Brasileira de Matemática, secretariei a presente reunião e para 

constar lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. 

 

Flavio Wagner Rodrigues 


