ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 1995, às
10h00min h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente DiretorPresidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade.
Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares,
comunicou a todos a sua decisão de renunciar ao cargo, fazendo uma
leitura dos motivos e das razões que o levaram a tal procedimento.
Colocada em discussão, a atitude do Senhor Diretor-Presidente foi
amplamente criticada pelos presentes e após calorosos debates e levando em conta as ponderações conciliatórias usadas pelo ViceDiretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, o DiretorPresidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, decidiu reconsiderar o seu ato, voltando atrás de sua pretensão. O Diretor-Presidente
procedeu à leitura do "Relatório das Atividades do CiFEFiL relativas
ao Exercício de 1995", sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
Continuando, o Diretor-Presidente fez a leitura da Resolução 01/95,
de sua exclusiva autoria, onde pediu revogação de alguns parágrafos
de alguns artigos dos Estatutos da Entidade. O fato provocou calorosos debates, decidindo-se que essa Resolução deveria ter nova redação, para ser, então, devidamente apreciada e discutida. Desde já se
estabeleceu, todavia, que o artigo 4º em seu parágrafo 7º estará sujeito a revogação. Daí por diante, todas as reuniões do Círculo serão
bimestrais, ao invés de mensais. Cessará a obrigatoriedade da presença de 100% dos membros às reuniões para a tomada de decisões,
valendo a partir dessa data o quorum mínimo de 75% de presença. A
seguir, estabeleceu-se o novo calendário das reuniões do CiFEFiL,
conforme esquema abaixo: a) próxima reunião – 27/2 de 1996; b)
segunda reunião – 14/4 de 1996; c) terceira reunião – 14/6 de 1996;
d) quarta reunião – 15/8 de 1996; e) quinta reunião – 16/10 de 1996;
f) sexta reunião – 16/12 de 1996. Todas terão início às 11 horas. O
Diretor-Presidente comunicou ao plenário que o Professor Edwaldo
Machado Cafezeiro não quis receber o cheque de sua participação no
Curso de Crítica Textual realizado na Fundação Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro, resolvendo doá-lo ao CiFEFiL. O citado cheque
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de sua fundação até novembro de 2008
foi devidamente depositado em C/C da Entidade no Banco do Brasil.
Comunicou também que a reunião ordinária do mês de novembro de
1995 foi cancelada por motivos alheios à vontade dos membros da
Entidade. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, disse estar satisfeito pela decisão do Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, em não renunciar à Presidência do
CiFEFiL. Venceu o bom-senso, ou melhor, continuou, o consenso
venceu nessa reunião. Prosseguindo, informou ao plenário que o Professor Collin Barr Grut (UFRJ) e George Ote (UFMG) organizaram
o "Forum Deutsch" com a intenção de fazerem propaganda da Revista Philologus em uma página inteira, bem assim do Círculo. A propaganda foi feita. O "Forum Deutsch" é uma publicação que circula
em muitos países de língua espanhola da América do Sul, USA, Inglaterra, Áustria, Alemanha e Suíça. Os mencionados professores tiveram a intenção de fazer a propaganda da Revista Philologus porque, ao lerem a mesma, gostaram de seu conteúdo e de seus propósitos, bem como do CiFEFiL. O Diretor-Presidente recomendou ao 1º
Secretário que envidasse esforços para terminar a revisão do último
número da Revista Philologus, a sair em dezembro corrente, até, o
próximo dia 21/12/95. Nada mais havendo a tratar, o DiretorPresidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a reunião às 12h00min h, convocando nova reunião para o dia 27 de fevereiro de 1996, às 11 horas, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a
qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de
direito. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1995. Emmanuel Macedo
Tavares, Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da Silva .
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