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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e três, às dez 
horas, como estava programado, reuniram-se na residência do Dire-
tor-Presidente do CiFEFiL, Prof. José Pereira da Silva, os professo-
res membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-
guísticos (CiFEFiL). Estavam presentes os professores José Pereira 
da Silva, Vito César Manzolillo, Cristina Alves de Brito, Maria Lú-
cia Mexias Simon, Ilma Nogueira Motta, Amós Coêlho da Silva, 
Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto e Alfredo Maceira Rodríguez. 
Às dez horas, o Prof. José Pereira da Silva deu início à reunião, soli-
citando à Profa. Cristina Alves de Brito que procedesse à leitura da 
ata da reunião anterior. A ata foi discutida e aprovada pelos presen-
tes. Finanças. A Profa. Cristina Alves de Brito, que responde pela 
Diretoria Financeira, comentou a delicada situação financeira da en-
tidade, prestando contas e informando sobre despesas e dificuldades 
de recebimento. O Prof. José Pereira da Silva disse que já se encon-
trava na internet a Livraria virtual do CiFEFiL, podendo ser acessa-
da em www.filologia.org.br/livraria. Esclareceu que ali já havia in-
formações sobre as publicações do CiFEFiL e as possibilidades de 
aquisição das mesmas pelos interessados. Referiu-se às relações en-
tre o CiFEFiL e a Academia Brasileira de Filologia e à possibilidade 
de, em alguns casos, poder enviar correspondência em comum, a fim 
de diminuir despesas. Esclareceu as dificuldades financeiras do Ci-
FEFiL e a necessidade de buscar soluções para minorá-las. A Profa. 
Cristina Alves de Brito disse que ele não deveria arcar pessoalmente 
com despesas da entidade e propôs que o CiFEFiL o reembolsasse de 
despesas com correspondência, telefonemas, manutenção do domínio 
na internet, etc. Foi proposto também o pagamento de um terço do 
salário de sua Secretária ou os três meses mais relacionados com o 
VII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, visto que nesse 
período o trabalho dela trabalho era quase todo dedicado ao Con-
gresso. A importância a ser paga corresponde a trezentos reais (R$ 
300,00) por mês. A proposta apesar de aprovada pelos presentes, de-
verá ser reconsiderada na próxima reunião, visto que alguns mem-
bros da Diretoria já não estavam presentes. Publicações. O Prof. 
Amós Coêlho da Silva, Diretor de Publicações, propôs a melhora 
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qualitativa da Revista Philologus. Para isso sugeriu que os textos a 
serem apresentados para publicação sejam submetidos à apreciação 
do Conselho Editorial e que os autores enviem seus dados acadêmi-
cos pessoais e copiem no disquete do trabalho as fontes não menos 
comuns. Ocorre, entretanto, que a Diretoria de Publicações deverá 
tomar as decisões necessárias para isto dentro de um tempo hábil pa-
ra que o periódico não deixe de ser quadrimestral. A proposta foi a-
provada pelos presentes. Diretoria Cultural. O Diretor e a Vice-
Diretora da Diretoria Cultural não se achavam presentes, mas o Prof. 
José Pereira da Silva informou que ambos tinham justificado sua au-
sência. Remodelação da Diretoria. O Prof. José Pereira da Silva in-
formou que o Diretor e o Vice-Diretor da Diretoria Cultural, profes-
sores Rosalvo do Valle e Nataniel dos Santos Gomes, devido a terem 
assumido responsabilidades incompatíveis com seus cargos, pelo que 
não mais poderiam desempenhá-los, por isso propôs sua substituição, 
de acordo como o Art. 5o, § 4o, alínea II e § 5o, alínea II e alínea IV, 
letra d, do Estatuto do CiFEFiL. Assim, foi proposto para o cargo de 
Diretor Cultural o nome da atual Vice-Diretora Financeira, Profa. 
Dra. Maria Lúcia Mexias Simon, deixando vago esse cargo, que será 
ocupado pela Profa. Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, eleita por 
unanimidade. Para o cargo de Vice-Diretor Cultural foi proposto o 
nome da Profa. Ilma Nogueira Motta. As substituições indicadas fo-
ram postas em votação e aprovadas por unanimidade. A seguir, foi 
feito um agradecimento, em nome dos presentes, aos professores 
cessantes da Diretoria Cultural, Rosalvo do Valle e Nataniel dos 
Santos Gomes, pelos serviços prestados até aqui, com os votos de 
que continuem participando das próximas reuniões. A seguir, o Prof. 
José Pereira da Silva referiu-se às funções dos novos Diretores, enfa-
tizando a necessidade de criar novos programas de arrecadação. A 
Profa. Cristina Alves de Brito enviou carta aos sócios inadimplentes 
e está esperando os resultados. De acordo com a pauta da reunião, 
faltavam ser discutidos o andamento dos preparativos para o VII 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia e a publicação dos 
trabalhos do referido Congresso, mas, devido ao avançado da hora, 
não havia mais tempo para isso. Assim foi convocada uma reunião 
extraordinária para o próximo dia vinte e quatro de junho, no mesmo 
local, às nove horas, cujo tema principal será o Congresso. Por não 
haver mais tempo, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira da Silva, 
declarou encerrada a reunião às doze horas e quarenta e três minutos, 
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e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, redigi esta 
Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, dez de junho de dois mil e dois. 


