de sua fundação até novembro de 2008
ATA DA QUINQUAGÉSIMA [QUARTA]
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e um, às
dez horas, como estava previsto, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente si CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, os professores membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL). Estiveram presentes os professores José Pereira
da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito César de OliVeira Manzolillo,
Amós Coêlho da Silva e Alfredo Maceira Rodríguez. Como choveu
copiosamente durante toda a manhã, alguns membros que pretendiam comparecer não puderam fazê-lo, mas os presentes resolveram
realizar assim mesmo a reunião, que foi iniciada um pouco mais tarde. Às dez horas e quinze minutos, o Diretor-Presidente deu por iniciada a reunião, solicitando que fosse lida a ata da reunião anterior,
que foi discutida e aprovada pelos presentes, com ressalva de que
fosse feita a seguinte correção: Onde se lê “pelos membros do CiFEFiL”, leia-se “trabalhos publicados pelo CiFEFiL”. A correção foi
feita e passou-se à discussão de outros itens. O Professor Amós Coêlho da Silva referiu-se a problemas que estava enfrentando no Banco
do Brasil para abrir uma conta em nome do CiFEFiL. Prometeu continuar fazendo gestões com essa finalidade. A Professora Cristina
Alves de Brito comentou sobre a busca que estava fazendo na Internet a fim de obter informes sobre os grupos de pesquisa de Filologia
existentes no Brasil, tema que pretendia apresentar na III Jornada
Nacional de Filologia do dia vinte e sete de outubro (sábado seguinte) na SUAM. A seguir, o Professor José Pereira da Silva referiu-se
ao andamento dos preparativos para a realização dessa Jornada e solicitou a colaboração e divulgação da mesma. Como ninguém mais
quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente deu por encerrada
a reunião às doze horas, e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro
Secretário, redigi esta Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Rio de Janeiro, vinte de outubro de dois mil e um. José Pereira
da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Amós
Coêlho da Silva
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