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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 1996, às 

11h30min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emma-
nuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Maga-
lhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-
Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. 
Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão an-
terior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares 
apresentou em plenário os comprovantes das despesas com a publi-
cação do último número da Revista Philologus, o mesmo fazendo o 
1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, com relação à 
remessa dos exemplares do número da citada Revista, pelo Correio, 
aos diversos destinatários. O Diretor-Presidente, Professor Emmanu-
el Macedo Tavares, também apresentou o extrato da Caderneta de 
Poupança Ouro (diária) aos associados, apresentando ainda um saldo 
de R$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos). Em 
prosseguimento, o Diretor-Presidente leu a carta de Nataniel dos 
Santos Gomes, aluno do Curso de Letras da Faculdade de Formação 
de professores da UERJ, em que se manifesta um amante da Filolo-
gia e expressa o seu desejo de receber pelo Correio os números 1, 2 e 
3 da Revista Philologus. Passou a correspondência às mãos do 1º Se-
cretário, Professor Ruy Magalhães de Araujo, para respondê-la ao 
signatário. Do mesmo modo, procedeu à leitura da carta assinada pe-
lo Professor Joseph Ildefonso de Araújo, da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Viçosa, ficando a cargo do 1º Secretário a 
resposta respectiva. Ainda com a palavra, o Diretor-Presidente co-
municou aos presentes o ingresso na Entidade do Professor Salatiel 
Ferreira Rodrigues, que foi bem recebido por todos. Também apro-
veitou a ocasião para anunciar o novo valor da anuidade do Círculo 
Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, que passará a ser 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a partir de 27 de fevereiro de 1996. 
O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior informou 
já se encontrarem à venda os números 9 e 10 da revista Confluência, 
do Liceu Literário Português, e que os números 11 e 12 serão lança-
dos oportunamente. Aventou a hipótese de fazer-se um pedido de as-
sinaturas. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tava-
res, trouxe a plenário a nova redação da resolução 01/95. Também 
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fez entrega, em xerox, da Relação Anual da Informação Social, do 
Ministério do Trabalho e previdência Social, anunciando a isenção 
do CiFEFiL do Imposto de Renda. Continuando, leu os pontos mais 
destacados do Relatório de Atividades do CiFEFiL concernentes ao 
exercício de 1995. Encarregou o 2º Secretário, Professor José Pereira 
da Silva, de realizar a formatação do documento em apenas uma pá-
gina. Finalizando, o Diretor-Presidente apresentou o projeto CiFE-
FiL radiofônico, de sua autoria, fazendo a leitura do mesmo. O proje-
to foi aprovado em princípio, mas deverá ser melhor considerado 
oportunamente. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, 
Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a reunião às 
12h30min h, convocando nova reunião para dia e hora a serem opor-
tunamente definidos5, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a 
qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de 
direito. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1996. Álvaro Alfredo Bra-
gança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, José Pereira da Silva6 

                                                           
5 Desconsiderou-se, aqui, a resolução da 16ª reunião, em que a "segunda reunião" estava 
marcada para "15/4 de 1996", com "início às 11 horas".  

6 Não foi assinada pelo Professor Emmanuel Macedo Tavares. 


