ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
Às onze horas do dia dezesseis de dezembro de um mil, novecentos e noventa e seis, na sala 11013 da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, reuniram-se os professores Gerson Silva Vieira, Maria Antônia da Costa Lobo, Emmanuel Macedo Tavares e José Pereira da Silva. Iniciando a reunião, o Diretor-Presidente [perguntou] se
havia interesse em alterar a ordem da pauta, o que foi respondido que
não, dando-se início à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. A seguir, o Vice-Presidente [apresentou] a
seguinte carta de prestação de contas da gestão anterior, que foi de
vinte e oito de setembro de mil, novecentos e noventa e quatro a doze de novembro de mil, novecentos e noventa e seis: Rio de Janeiro,
16 de dezembro de 1996. Prezados Colegas do CiFEFiL: Ao findarmos este ano, segundo da existência do Círculo Fluminense
de Estudos Filológicos e Linguísticos, venho, aqui, me dirigir a
vocês, através desta carta-relatório, já fora das funções de Diretor-Presidente desta entidade, para agradecer a Deus pela oportunidade que pude ter à frente do Círculo e para desejar boa sorte ao novo Diretor, Professor José Pereira da Silva, recémempossado no cargo, sorte, que imagino, será extensiva aos demais membros da Diretoria e associados interessados no engrandecimento e prosperidade do CiFEFiL. Como todo início de atividades, não foi diferente conosco. Enquanto durou a minha gestão (outubro de 1994/setembro de 1996), pude realizar, com a ajuda dos demais membros, coisas básicas e importantes para o
Círculo: 1ª) registrei o Círculo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 2ª) procurei obter o CGC para o Círculo; 3ª) cuidei da entrega da declaração de impostos junto às receitas estadual e federal; 4ª) idealizei a Revista Philologus, ora em seu 6º número;
5ª) procurei obter o registro do Alvará de Circulação da Revista;
6ª) procurei obter o ISSN obrigatório da Revista; 7ª) procurei
trazer associados para o quadro social do Círculo; 8ª) procurei
apoio da Biblioteca Nacional, para a realização do Curso de Crítica Textual no ano de 1995; 9ª) procurei o apoio do Setor Cultural da Faculdade de Letras da UFRJ; 10ª) cuidei da realização,
em maio de 1995, da 1ª Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, com o apoio da Universidade Veiga de Almeida; 11ª) cuidei
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de sua fundação até novembro de 2008
da realização, em agosto de 1996, da 2ª Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, com o apoio da Universidade Veiga de
Almeida; 12ª) cuidei da realização, em outubro de 1996, da 1ª
Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, com o apoio da
Coleção Celso Cunha da Biblioteca da Faculdade de Letras da
UFRJ; 13ª) dei entrada, no dia 31 de agosto de 1996, e aguardo
julgamento, da solicitação de Auxílio Editoração para a Revista
Philologus durante o ano de 1997, junto ao CNPq/FINEP; 14ª)
dei entrada, junto à Televisão Educativa, no pedido de gravação,
em fitas de vídeo, de toda a apresentação do programa Plantão
da Língua Portuguesa correspondente ao ano de 1995 e ao de
1996. Apresentei, ao longo de algumas reuniões, ideias de eventos
cuja realização depende, em muito, do apoio dos colegas da Diretoria. Destaco: a) Projeto CiFEFiL Radiofônico, para o qual já
tenho formulário do PRONAC para obtenção de descontos na
declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas que resolvam patrocinar o programa; b) Exposição de Edições Críticas na
biblioteca nacional com eventual apoio desta, da Biblioteca da
Faculdade de Letras da UFRJ e do apoio financeiro de algum(ns)
órgão(s) de fomento a atividades culturais; c) Congresso em filologia Românica de âmbito nacional. Acredito que todas estas ideias possam se concretizar ao longo do próximo ano de 1997,
contando com os recursos: humanos, das entidades que possam
se envolver nos programas, e financeiros. Gostaria, imensamente, de poder continuar no cargo por um período igual ao anterior, ou seja, mais 24 meses, com vistas ao implemento daquelas
ideias e de outras possíveis, no cumprimento idealizador do artigo 3º dos Estatutos do CiFEFiL. No entanto, os colegas, não entendendo a minha posição, resolveram eleger nova Diretoria, na
qual passei a exercer o cargo de Vice-Diretor, portanto, sem poderes decisórios que me investiam da responsabilidade que, até
então, estava sobre mim. Sendo assim, resta-me colocar à disposição do CiFEFiL, com seus membros diretores, especialmente,
para o bom desempenho de seus objetivos estatutais. Sem mais,
atenciosamente, Emmanuel Macedo Tavares. Terminada a apresentação de contas do Professor Emmanuel, através desta "cartarelatório", passou-se para o item terceiro da pauta: "Planejamento de
cronograma e atividades do CiFEFiL para o biênio 97-98", com a
explicação do Professor Emmanuel de que não lhe foi possível fazer
José Pereira da Silva (org)
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a prestação de contas da parte financeira, prometendo apresentá-la na
próxima reunião. Foi aprovado o cronograma de mil, novecentos e
noventa e sete, com as reuniões ordinárias nos dias quinze de fevereiro, dezenove de abril, vinte e um de junho, vinte e três de agosto,
dezoito de outubro e vinte de dezembro, ficando estabelecido que
haverá necessidade de reuniões extraordinárias com os sócios envolvidos na edição da Revista, mas isto deverá ser resolvido na época
em que for conveniente. Também se decidiu que implementaremos
no próximo ano de mil, novecentos e noventa e sete: a) uma Terceira
Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos na Universidade Veiga de Almeida; b) uma Segunda Semana de Estudos Filológicos e
Linguísticos na Universidade Federal do Rio de janeiro; c) uma Primeira Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro; d) um congresso Nacional de Filologia
Românica, ainda sem local determinado; e) Cursos de Filologia Românica na Biblioteca Nacional, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de janeiro e em outros estabelecimentos, se possível; f) Exposição de Edições Críticas na Biblioteca Nacional. Ao iniciarmos o item "Assuntos gerais", recebemos a informação da segurança da Universidade de que em alguns
minutos teríamos de evacuar o prédio porque ali haveria provas de
vestibular naquela tarde. O Professor Gerson Silva Vieira entregou
ao Professor Emmanuel um cheque de sessenta reais para pagar a
anuidade atrasada de mil, novecentos e noventa e seis e a de mil, novecentos e noventa e sete. A seguir, atendendo à guarda, terminamos
a reunião, às doze horas e cinquenta minutos, da qual lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos sócios presentes. José Pereira da Silva13
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Somente o Primeiro Secretário Interino assinou esta ata.
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