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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

um, reuniram-se na residência do Diretor de Relações Públicas do 
CiFEFiL, Professor Afrânio da Silva Garcia, às dez horas, os mem-
bros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 
(CiFEFiL), em reunião ordinária, como estava programado. Estavam 
presentes os professores membros Afrânio da Silva Garcia, Maria 
Lúcia Mexias Simon, Aileda de Mattos Oliveira, Amós Coêlho da 
Silva, Nataniel dos Santos Gomes, Vito César de Oliveira Manzolillo 
e Alfredo Maceira Rodríguez. Por achar-se ausente o Diretor-
Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, a Vice-
Presidente da entidade, Professora Maria Lúcia Mexias Simon assu-
miu a direção da reunião e, às dez horas e dez minutos, deu-a por i-
niciada, solicitando à Professora Aileda de Mattos que procedesse à 
leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, a ata foi aprovada 
por consenso. A seguir, pediu a palavra a Professora Aileda de Mat-
tos, Diretora Cultural, para dar conhecimento aos presentes dos en-
tendimentos que vinha mantendo, junto com a Professora Cristina 
Alves de Brito, Vice-Diretora Cultural, para a realização de um e-
vento cultural no Rio de Janeiro, no mês de maio próximo, com a fi-
nalidade de despertar a atenção do público em geral e dos estudantes 
em particular para a atualidade e importância da Filologia como dis-
ciplina de estudo, visto que parecia pairar a ideia de que era uma dis-
ciplina antiga e/ou ultrapassada. Todos os presentes aplaudiram a i-
deia e só se discutiu o nome do evento e a forma de realizá-lo. De-
pois de várias propostas para o nome, foi aprovada a do Professor 
Afrânio da Silva Garcia: Encontro Nacional com a Filologia. Resol-
veu-se também que seria realizado num lugar central da cidade, na 
segunda quinzena do mês de maio vindouro, quatro dias de uma se-
mana, das quatorze às dezoito horas. Concordou-se na apresentação 
de duas palestras cada dia, sendo uma proferida por um convidado e 
a outra por um membro do CiFEFiL. Citaram-se vários nomes que 
poderão ser convidados. Entre eles foram mencionados os professo-
res Evanildo Bechara, Emmanoel dos Santos, Leodegário de Ama-
rante Filho, Edwaldo Cafezeiro, Bruno Bassetto, Antônio Martins e 
outros. Dos membros do CiFEFiL foram mencionados José Pereira, 
Maria Lúcia Mexias, Afrânio da Silva, Nataniel dos Santos e Amós 
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Coêlho. A ideia da realização desse evento foi aprovada e elogiada 
por todos os presentes, sugerindo-se vários meios de divulgação. A 
Professora Aileda de Mattos mostrou uma carta enviada à Professora 
Leila Longo, assessora da Academia Brasileira de Letras, apoiando a 
iniciativa. A Professora Aileda de Mattos irá dando conhecimento 
dos preparativos do evento. A seguir, o Professor Afrânio da Silva 
opinou que as capas das publicações do CiFEFiL deveriam ser mais 
atrativas e mostrou um livro com uma capa que considerou mais ar-
tística. Todos concordaram com a diferença. A seguir, o Professor 
Amós Coêlho, Diretor Financeiro, informou que não pudera atuar na 
área financeira porque não conseguira entrar em contato com o Pro-
fessor Salatiel Ferreira Rodrigues, que ocupou anteriormente o car-
go. Prometeu comunicar-se com ele para que lhe passe os documen-
tos e informações pertinentes. O Professor Afrânio da Silva propôs a 
confecção e uso de uma carteirinha de identidade para os sócios do 
CiFEFiL, embora de início só fossem necessárias para os membros 
da Diretoria. Também lembrou que não se deve deixar nada para a 
última hora no que se refere ao V Congresso Nacional de Linguística 
e Filologia. Disse que ele já está atuando na parte que lhe compete. 
Às onze horas e cinquenta minutos, o Professor Nataniel dos Santos 
teve que se retirar. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a 
Vice-Diretora do CiFEFiL, Professora Maria Lúcia Mexias Simon, 
deu por encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos, e eu, Al-
fredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata que 
vai assinada pelos professores membros presentes. Rio de Janeiro, 
vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e um. José Pereira da Sil-
va, Alfredo Maceira Rodríguez, Amós Coêlho da Silva, Aileda de 
Mattos Oliveira, Maria Lúcia Mexias Simon, Vito César de Oliveira 
Manzolillo 


