ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFI L

Aos vinte e sete de maio de dois mil e seis, às 10:00 h (dez horas),
reuniram-se na residência do Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFil), Professor José Pereira da Silva, e membros do Círculo. Estavam presentes, na
ocasião, os professores Amós Coelho, Valdênia de Oliveira, José
Mário Botelho, Carmem Praxedes e Delia Cambeiro. O DiretorPresidente iniciou sublinhando a necessidade de as Atas do CiFEFiL
serem enviadas por e-mail, para que todos possam tomar ciência de
seus termos, além de enfatizar a praticidade desse meio de comunicação. Anunciou, a seguir, a publicação da Revista Philologus e do
Almanaque, em três suportes: impresso, virtual e digital, mantendose, assim, a característica do CiFEFiL. Quanto ao X Congresso, afirmou o Diretor-Presidente já estar fechada a programação da segunda-feira, com minicursos e palestras; a de terça-feira está resolvida, com exceção dos pôsteres, mas, as de quarta-feira e quinta-feira,
em diante, ainda estão em construção. Em prosseguimento, o Diretor-Presidente fez uma síntese sobre a situação da diretoria. Eleita há
dois anos, apresentou problemas, quando a Segunda Secretária voltou para a Argentina e o Primeiro Secretário teve um AVC. Momento difícil para o Círculo, em que o Prof. Álvaro Bragança o substituiu, vindo, a seguir, a Profa. Delia Cambeiro, para ser a Primeira Secretária, cuja responsabilidade de seu é redigir as Atas da entidade,
passando o Prof. Álvaro Bragança a Segundo Secretário, cuja função
demanda que faça todo tipo de contato, comunicando qualquer atividade do Círculo. Porém, o Segundo Secretário pediu afastamento
temporário, até o dia primeiro de agosto (01 de agosto de 2006). Acrescentou ainda a situação do antigo Segundo Secretário de Finanças, que, por uma série de limitações, não está conseguindo controlar
o movimento bancário. Referiu-se, também, a certas questões sobre o
Segundo Secretário de Relações Públicas, constantemente prejudicada em seu trabalho por fatores involuntários; o Vice de Publicação,
que não está respondendo ao seu papel de revisor de publicação; a
Diretora Cultural, Profa. Ilma, que se retirou da função, por questões
familiares. Lastimou que a representatividade em São Paulo esteja
enfraquecida, lembrando que 10 diretorias estão no Rio e 02 em São
Paulo. Na ocasião, o nome da Profa. Carmem Praxedes foi proposto
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de sua fundação até novembro de 2008
para Segundo Secretário de Finanças, até agosto próximo, quando
haverá eleições. Sensivelmente preocupado com a situação atual do
Círculo, o diretor-Presidente, Prof. José Pereira, marcou reunião extraordinária para o dia 02 de junho de 2006, às 10:00 h, na UERJ, no
RAV 112. A seguir, encerrou a reunião, já que ninguém mais pediu a
palavra, às 13:00 h, e eu, Delia Cambeiro, Primeira Secretária, lavrei
esta Ata, que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. Rio de
Janeiro, vinte e sete de maio de dois mil e seis.

José Pereira da Silva (org)
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