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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e 
três, às dez horas, como estava programado, reuniram-se na residên-
cia do Diretor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os 
professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 
e Linguísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pe-
reira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Amós Coêlho da 
Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Maria Lúcia Mexias Simon, Vito 
César de Oliveira Manzolillo, Cristina Alves de Brito, Flávia da Sil-
va Pires e Alfredo Maceira Rodríguez. Às dez horas o Prof. José Pe-
reira da Silva deu início à reunião, solicitando ao Prof. Álvaro Alfre-
do Bragança Júnior que procedesse à leitura da Ata da reunião extra-
ordinária anterior, após o que foi discutida e aprovada pelos presen-
tes. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva comunicou que até mês de 
maio vindouro seriam publicados mais dois números da Revista Phi-
lologus. Passou-se logo à discussão das finanças da entidade. A Pro-
fa. Cristina Alves de Brito, Diretora Financeira, opinou que era pre-
ciso enviar uma carta aos sócios inadimplentes do CiFEFiL e apre-
sentou um modelo de carta, cujo teor foi discutido, pelos presentes, 
concordando-se em fazer algumas alterações na redação. Discutiram-
se os direitos e deveres dos sócios do CiFEFiL e concordou-se com o 
envio imediato da carta de cobrança. O Prof. José Pereira da Silva, 
referindo-se ao pagamento das inscrições e trabalhos a serem apre-
sentados no VII CNLF disse que podia ser feito em cheque nominal 
ao CiFEFiL, preenchido com o nome da entidade por extenso. A 
conta do CiFEFiL tem o número 13.336-1, Banco do Brasil, Agência 
06580 – Jacaré, Rio de Janeiro – RJ. Também se concordou em não 
publicar, na forma impressa qualquer trabalho inscrito que não tives-
se sido previamente pago, com o que todos os presentes concorda-
ram. A seguir concordou-se em que fossem atualizados os endereços 
postais e eletrônicos e os números dos telefones dos membros do Ci-
FEFiL. Como não havia mais assuntos para discutir nem quem qui-
sesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente do CiFEFiL deu por 
encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e eu, Alfredo Ma-
ceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta Ata, que vai assina-
da por mim e pelo Diretor-Presidente. 
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Rio de Janeiro, vinte e dois de março de dois mil e três. 


