ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS F ILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
DO D IA 02 DE D EZEMBRO DE 2006

Aos dois de dezembro do ano de dois mil e seis, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na sala 11.057F do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a posse dos diretores
eleitos em vinte e cinco de agosto de dois mil e seis, os professores
José Pereira da Silva, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Cristina
Alves de Brito, Sérgio Arruda de Moura, Delia Cambeiro Praça.
Marcarem-se primeiramente os dias das futuras reuniões ordinárias
de dois mi e sete. Devido às faltas dos diretores, causadas pelas férias de janeiro e fevereiro, não haverá reunião mensal nesse período,
nem em setembro, por ser o mês imediatamente após o congresso do
CiFEFil. Além disso, as de julho e agosto poderão ser extraordinárias
para responderem aos preparativos do citado congresso. Firmaramse, então, as seguintes datas de reuniões mensais ordinárias, para
dois mil e sete: três de março; quatorze de abril; cinco de maio; dois
de junho; sete de julho; quatro de agosto; seis de outubro; dez de novembro; e primeiro de dezembro. Discutiu-se, a seguir, o fato de todos terem sido convocados por telefone e que poucos compareceram.
Em prosseguimento, leu-se a ata da reunião anterior, sendo aprovada.
Em prosseguimento, o Professor Pereira, ao fazer um relato da situação do Círculo, sublinhou a dificultosa situação da instituição em
dois mil e seis, com a ausência sistemática da maior parte das diretorias, por doença, mudança do país, residência fora do Rio de Janeiro
e problemas com o horário de trabalho. Outra questão citada foi a regularização contábil do Círculo. A Professora Cristina Alves, diretora financeira, trabalha com muitas dificuldades, que não se resolvem
junto ao banco no que se refere às boletas de pagamento emitidas e
não pagas pelos sócios. Decidiu-se, com a aprovação geral, pelo aumento da anuidade, que passará a ser de R$ 70,00 (setenta reais), para novos associados e para os devedores. Apesar de toda essa dificuldade, o círculo tem em caixa, aproximadamente R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a serem utilizados com gastos de publicação do X
Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Enfatizou o Presidente do Círculo, Professor José Pereira da Silva, a quantidade de
2.000.000 (dois milhões) de acessos registrada no ano em curso. A
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sequência da reunião que seria a posse da nova diretoria, eleita em
agosto de dois mil e seis, porém, não foi possível pois vários membros não compareceram. Assume, portanto, interinamente, até uma
próxima reunião os seguintes Professores: José Pereira da Silva,
Cristina Alves de Brito, Delia Cambeiro Praça e Sérgio Arruda de
Moura. Em data a ser marcada, se possível ainda em dezembro, o
grupo eleito será empossado no Círculo Fluminense de Estudos Linguísticos e Filológicos. A seguir, nada mais havendo a ser acrescentado, deu-se por encerrada a reunião, às onze horas e dez minutos, e
eu, Primeira Secretária Interina, lavro assino a presente ata, a que se
anexam os dados dos diretores eleitos.

José Pereira da Silva (org)
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