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DA
REUNIÃO
DO
CÍRCULO
FLUMINENSE
DE
ESTUDOS
FILOLÓGICOS
E
LINGUÍSTICOS
OCORRIDA A QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e nove, reuniramse membros da Diretoria do Círculo Fluminense de estudos Filológicos e Linguísticos nas dependências da Faculdade CCAA. Estavam
presentes os Senhores Professores Cristina da Silva Brito, Eduardo
Tuffani, Ilma Nogueira Motta, Jônia Maria Souza da Silva, José Pereira da Silva, Maria Lucia Mexias-Simon, Marilene Meira e a Senhora Silvia Avelar, Secretária do Círculo. Abrindo a reunião, o Professor Doutor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do Círculo,
lamentou a ausência dos demais membros da Diretoria, na reunião
anterior, tendo esses explicado não terem recebido aviso algum. Elogiou-se o espaço do CCAA, lamentando não se ter sempre boa apresentação, higiene e conforto em todos os eventos, pela necessidade
de espaço maior para eventos maiores. A professora Cristina comunicou ter o evento deixado ao Círculo um lucro de cinco mil Reais,
lembrando a necessidade de se fazer caixa para aquisição de um espaço próprio para o Círculo, tendo sido apoiada pela maioria dos
presentes. Nesse espaço, cada membro da Diretoria exerceria suas atividades e poder-se-iam realizar Cursos de Extensão, lucrativos ao
Círculo e a quem os apresentasse. O Professor José Pereira voltou a
abordar a possibilidade de se ocuparem lugares públicos, com custos
apenas da manutenção. A Senhora Silvia sugeriu que se procurassem
as prefeituras circunvizinhas, a fim de que sejam oferecidos Cursos
de Extensão. O Professor José Pereira lembrou que tais cursos seriam muito oportunos, não só a professores, como a comunidade em
geral, por estarmos no ano da ortografia. Outros professores que não
da Diretoria poderiam também participar e os cursos poderiam incluir na taxa de pagamento um livro tratando das mudanças ortográficas. Professora Marilena propôs começara pela Prefeitura de Caxias,
onde tem contatos. Todos concordaram em que o melhor dia para
tais atividades seria sábado, mas esse pormenor poderia ficar por
conta de cada prefeitura. Professora Marilena solicitou também um
documento identificador de membro da Diretoria do Círculo com o
qual poderia se apresentar a cada repartição. Foi ainda lembrado o
fato de a Universidade Estadual do Rio de Janeiro colocar em seu caJosé Pereira da Silva (org)
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lendário de atividades o congresso sempre realizado pelo Círculo, no
mês de agosto, porém cobrar pela cessão do espaço. A pergunta sobre publicações de trabalhos apresentados, Professor José Pereira afirmou estarem todos na página virtual do Círculo. Quanto ao calendário de reuniões para o ano de dois mil e nove, Professor Pereira
ressaltou a necessidade de se fazerem reuniões mensais, pois as reuniões mais espaçadas deixam os membros muito tempo sem contato,
caso faltem a uma ou duas delas. Ficou estabelecido o cronograma:
vinte e cinco de abril; trinta de maio; vinte e sete de junho; vinte e
oito de agosto; vinte e seis de setembro; vinte e oito de novembro.
Houve debate sobre fazer ou não reunião festiva no final do ano, juntamente, ou não com a Academia Brasileira de Filologia. Essa última
sugestão foi abandonada por se acreditar não ficar o clima tão a vontade, quanto numa reunião exclusiva do Círculo. Foram solicitados
nomes de conferencistas para o próximo congresso. Professora Cristina sugeriu que se deixasse para a próxima reunião, pelo adiantado
da hora. Porém, foram previamente lembrados os nomes dos Professores Walmírio Macedo, José Luiz Fiorin, Therezinha Bittencourt,
Luiz Martins Monteiro de Barros, Maria Aparecida Barbosa e Mirian
Therezinha da Matta Machado. Foram minuciosamente lidas e comentadas as atribuições de cada membro da Diretoria, sobretudo a
função de se lavrarem atas, enviar correspondência, inclusive quanto
a reuniões, sendo a Tesouraria responsável por assuntos financeiros.
Lembrou-se ser função do segundo secretário conduzir a reunião,
marcando o tempo da fala de cada um dos inscritos. Lembrou-se, ainda, poderem ser as tarefas partilhadas mesmo em presença do titular. O Senhor Diretor-Presidente lembrou não ser bom uma só pessoa
assinar os cheques, para o caso de uma emergência. Sugeriu ter-se
dois talões de cheques, cada um em poder de uma pessoa, previamente assinado pela outra. Houve consenso de que se deixasse essa
sugestão amadurecer e decidir em próxima reunião, quando também
serão agendadas as palestras para o ano em curso. O Professor Pereira convidou para a sua apresentação a trinta e um de outubro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro às quinze horas, quando falará
a respeito do impacto no Brasil do Novo Acordo Ortográfico. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos presente. Rio de Janeiro.
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