
de sua fundação até novembro de 2008 

José Pereira da Silva (org) 109 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil, re-

uniram se na residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, às dez horas, os membros do Círculo Flumi-
nense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), em reunião 
ordinária, como estava programado. Estavam presentes os professo-
res membros José Pereira da Silva, Amós Coêlho da Silva, Antônio 
Leite Martins, Maria Lúcia Mexias Simon, Nataniel dos Santos Go-
mes, Cristina Alves de Brito, Vito César de Oliveira Manzolillo e 
Alfredo Maceira Rodríguez. Antes de dar por iniciada a reunião, al-
guns dos presentes fizeram pagamentos em cheque ao Professor José 
Pereira: a Professora Maria Lúcia Mexias pagou cinquenta reais (R$ 
40,00), correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL para o ano de 
dois mil e um; o Professor Vito César de Oliveira pagou quarenta re-
ais (R$ 40,00) correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL para o 
ano de dois mil e um e o Professor Alfredo Maceira pagou cento e 
dez reais (R$ 110,00) correspondentes à sua anuidade do CiFEFiL 
para o ano de dois mil e um, a sua inscrição no V Congresso Nacio-
nal de Linguística e Filologia e à apresentação de um trabalho nesse 
congresso, ainda sem título. Às dez horas e trinta minutos, o Diretor-
Presidente, Professor José Pereira da Silva, deu início à reunião e 
distribuiu a pauta correspondente. Distribuiu também os formulários 
aos interessados na participação da Semana de Letras na UERJ de 
São Gonçalo. O Professor Alfredo Maceira distribuiu o último núme-
ro de O Filólogo de Plantão. A seguir, a Professora Cristina Alves 
procedeu à leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por 
consenso. O Professor José Pereira informou aos presentes sobre o 
processo que, como Diretor-Presidente do CiFEFiL, lhe estava mo-
vendo um antigo encarregado da manutenção do domínio do CiFE-
Fil, www.filologia.org.br, chamado Estêvão. Este cidadão pleiteava 
uma indenização de (R$ 5.400,00) cinco mil e quatrocentos reais 
porque alegava danos morais. O Professor José Pereira informou que 
havia comparecido à audiência de conciliação e, apesar de estar com 
a razão, preferiu chegar a um acordo com o demandante porque se 
convenceu de que a continuação do processo seria muito desgastante 
para ambos. Assim, o processo ficou encerrado mediante o pagamen-
to de quinhentos reais (R$ 500,00). A Professora Cristina Alves pro-
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pôs que o CiFEFiL ressarcisse o Professor José Pereira dessa impor-
tância, visto tratar-se de uma atitude em defesa da entidade. Todos os 
presentes aprovaram a proposição. A seguir, passou-se a tratar dos 
preparativos para o V Congresso Nacional de Linguística e Filologia. 
O Professor Vito César de Oliveira Manzolillo sugeriu que os confe-
rencistas que participassem do Congresso fossem apresentados ao 
público, fazendo breves referências a sua vida e obra. A Professora 
Cristina Alves aduziu que os conferencistas poderiam trazer um pe-
queno resumo escrito que pudesse ser lido ou memorizado pelo apre-
sentador. Todos concordaram com estas propostas. A seguir, o Pro-
fessor José Pereira propôs para o cargo de Diretor Financeiro do Ci-
FEFiL o Professor Amós Coêlho da Silva. Todos apoiaram a escolha 
e ele aceitou. Desta forma, o Professor Salatiel Ferreira Rodrigues fi-
cou como Vice-Diretor Financeiro. O Professor Vito César de Oli-
veira Manzolillo foi indicado para Vice-Diretor da Revista Philolo-
gus e aceitou o cargo. Desta forma, a Direção do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), para o biênio dois 
mil e um e dois mil e dois ficou assim constituída: Diretor-
Presidente: Professor Doutor José Pereira da Silva, Vice-Diretora: 
Professora Doutora Maria Lúcia Mexias Simon, Primeiro Secretário: 
Professor Doutor Alfredo Maceira Rodríguez, Segundo Secretário: 
Professor Doutor Ruy Magalhães de Araujo, Diretor de Relações 
Públicas: Professor Doutor Afrânio da Silva Garcia, Vice-Diretor de 
Relações Públicas: Professor Doutor Álvaro Alfredo Bragança Jú-
nior, Diretora Cultural: Professora Doutora Aileda de Mattos Olivei-
ra, Vice-Diretora Cultural: Professora Mestra Cristina Alves de Bri-
to, Diretor Financeiro: Professor Doutor Amós Coêlho da Silva, Vi-
ce-Diretor Financeiro: Professor Doutor Salatiel Ferreira Rodrigues, 
Diretor da Revista Philologus: Professor Nataniel dos Santos Gomes 
e Vice-Diretor da Revista Philologus: Professor Mestre Vito César 
de Oliveira Manzolillo. Esta Diretoria proposta foi imediatamente 
homologada. Seguindo a pauta da reunião, o Professor José Pereira 
iniciou a prestação de contas do CiFEFiL, do último biênio. Come-
çou informando que se tinham celebrado com sucesso o III e o IV 
Congressos Nacionais de Linguística e Filologia, assim como a VI 
Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos. Referiu-se também à 
edição dos Anais do III Congresso Nacional de Linguística e Filolo-
gia, que assim como os da IV Congresso, têm sido publicados em 
cadernos, procurando agrupar os trabalhos por temas. Quanto à Re-
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vista Philologus, informou que haviam sido publicados os números 
14, 15, 16, e 17, estando o número 18 prestes a sair. A seguir, refe-
riu-se à publicação, em formato de livro, das coleções da Revista 
Philologus, correspondentes aos anos de 1997 e de 1998. Prosse-
guindo, lembrou que nesse período foi criado o domínio 
www.filologia.org.br assim como o Grupo Virtual de Discussão Fi-
lologia com o site www.egroups.com/filologia, com o e-mail filolo-
gia@egroups.com. Esclareceu também que nesse biênio foi ampliada 
a Diretoria do CiFEFiL, de quatro (4) para doze (12) membros, as-
sim como, com a admissão de graduados, o CiFEFiL tinha consegui-
do quintuplicar o número de sócios. A seguir, os Diretores que se a-
chavam presentes prestaram contas de suas atividades. O Professor 
Nataniel dos Santos, Diretor da Revista Philologus e a Professora 
Cristina Alves, Vice-Diretora Cultural. O Professor Vito César Oli-
veira propôs que os autores de trabalhos para a Revista Philologus 
após o título, nome do autor e sigla de sua instituição, passassem a 
apresentar um breve resumo do trabalho, de no máximo, cento e cin-
quenta (150) palavras, assim como algumas palavras-chaves (entre 
três e cinco). No demais, continuariam valendo as normas que já 
vêm sendo empregadas. A proposta foi discutida e aprovada. A se-
guir, o Professor José Pereira disse que era conveniente planejar jor-
nadas e outros encontros regionais que poderiam ser realizados em 
finais de semana e aconselhou que se fizesse divulgação dessas ati-
vidades nos Estados. Informou que já havia propostas para a realiza-
ção de uma Jornada de Filologia na Bahia e outra em Minas Gerais. 
Depois passou se a organizar o calendário das reuniões do CiFEFiL 
para o ano de dois mil e um. Concordou-se que as reuniões continu-
assem sendo realizadas aos sábados, a partir das dez horas, e que o 
local fosse divulgado com antecedência. O cronograma que foi pro-
posto para o ano de dois mil e um é o seguinte: Dia vinte e sete (27) 
de janeiro; dia dez (10) de março; dia vinte e um (21) de abril; dia 
dois (02) de junho; dia quatorze (14) de julho; dia trinta e um (31) de 
agosto; dia vinte (20) de outubro, e dia primeiro (01) de dezembro. 
Observação: A reunião do dia trinta e um (31) de agosto será realiza-
da após o encerramento do V Congresso Nacional de Linguística e 
Filologia. Como todos os presentes concordaram com o estabeleci-
mento do cronograma acima e não havendo mais assuntos para dis-
cutir, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 
Silva deu por encerrada a reunião, e eu, Alfredo Maceira, Primeiro 
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Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada pelos professores mem-
bros presentes. Rio de Janeiro, dezoito de novembro do ano dois mil. 
José Pereira da Silva, Maria Lúcia Mexias Simon, Alfredo Maceira 
Rodríguez, Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Man-
zolillo, Amós Coêlho da Silva 


