
Ata da reunião extraordinária do Conselho 

Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, 

realizada a 31 de Outubro de 1970. 

 

   No dia trinta e um de outubro de 1970 realizou-se, no Departamento de Matemática 

do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo no Edifício da 

Reitoria, Cidade Universitária, uma reunião extraordinária do Conselho Diretor da 

Sociedade com a presença dos seguintes Conselheiros: Chaim S. Hönig, Elon L. Lima, 

Alberto de Azevedo, Manfredo P. do Carmo, Carlos B. de Lyra, Nelson Onuchic e 

Renzo Piccinini. O primeiro item tratado foi o das anuidades: ficou decidido que as 

anuidades seriam cobradas de Julho a Junho, sendo que a primeira anuidade paga (que 

deveria valer por todo o ano de 1970) terá sua validade extendida até 30 de Junho de 

1971. A Secretaria Geral foi autorizada a expedir circular nêste sentido aos Senhores 

Sócios. A seguir, tratou-se dos vários problemas criados com a publicação do Boletim; 

os Conselheiros Carlos B. de Lyra e Renzo A. Piccinini foram autorizados a entrar em 

contato com a Edgar Blücher, Editores (de São Paulo) e eventualmente fechar um 

contrato com aquela editôra para a publicação do Boletim. Quanto à política de 

publicação do Boletim, sugeriu-se solicitar aos Profs. Jacob Palis e Manfredo P. do 

Carmo um plano escrito tratando justamente de qual a atitude que deveria ser tomada 

pelo Boletim face a trabalhos de pesquisa, existência de editores e “referees” etc. 

Reuniões científicas: ficou decidido cancelar os planos para a realização de uma reunião 

em Recife em Jan/Fev de 1971. O Conselheiro Lyra foi autorizado a entrar em contato 

com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência afim de tratar da participação 

da SBM em reuniões que a SBPC fará realizar em Curitiba em 1971. Finalmente, em 

vista da próxima viagem do Secretário Geral, êste colocou seu cargo a disposição, tendo 

sido eleito por unanimidade o Prof. Carlos B. de Lyra para ocupar o cargo de Secretário 

Geral da SBM, nos têrmos do Art. 19, §3 dos Estatutos da Sociedade. Ficou também 

decidida a realização de uma reunião da SBM, no Rio de Janeiro, no dia 28 de 

Novembro p.f. Sendo esta a expressão do que ocorreu, redigi esta Ata na qualidade de 

Secretário Geral da Sociedade Brasileira de Matemática, que vai por mim assinada e 

pelos Conselheiros presentes à reunião. 
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