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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CI FEFIL

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatro, às nove horas, reuniram-se na residência do Diretor-Presidente
do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Ilma
Nogueira Motta, Cristina Alves de Brito, Maria Lúcia Mexias Simon, Amós Coêlho da Silva e Patricia Festini. O Diretor-Presidente
declarou aberta a reunião, distribuindo a pauta correspondente. A
professora Ilma Nogueira Motta procedeu à leitura da ata da reunião
anterior, que foi aprovada pelos presentes. A professora Cristina Alves de Brito referiu-se às dificuldades com a administração do Instituto de Letras, mas o professor José Pereira da Silva aclarou que há
um apoio de um 70% dos docentes, o que neutraliza os problemas
que se podem apresentar. Em continuação, concordou-se em considerar empossada a Diretoria eleita para o biênio 2004-2006: DiretorPresidente – José Pereira da Silva, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino superior casado, residente na rua Visconde de Niterói, n° 512, casa 97 – Mangueira – Rio de Janeiro. CPF Nº
345.536.227-34; Identidade N° 02748943-4 (IFP), emitida em
27/05/1992 – Vice-Diretor – Maria Lúcia Mexias Simon, brasileira,
separada, filóloga e professora de ensino superior, residente na Praia
de Botafogo, 340 Ap. 913 – Botafogo– Rio de Janeiro. CPF Nº
081.338.837-6; Identidade N° 80468420-3 (IFP), emitida em
13/01/1980 – Primeiro Secretário – Alfredo Maceira Rodríguez, espanhol (naturalizado brasileiro), casado, professor de ensino superior
e linguista (aposentado), residente na rua Brasilina, 34/204 – Cascadura – Rio de Janeiro . CPF Nº 129.823.267-87 – Identidade N°
2716513 (IFP) emitida em 14/05/1975 – Segundo Secretário – Patricia Festini, argentina, casada, professora de ensino superior, residente na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso 800, 3/503 – Barra da Tijuca –
Rio de Janeiro. CPF Nº 059.230.727-18 – Identidade N° V371042-1
(RNE), emitida em 28/06/2003 – Diretor Cultural – Bruno Fregni
Bassetto, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino superior,
residente na Rua Santa Bárbara d’Oeste, 139 Jardim Flamboyant –
Amparo – SP. CPF Nº 024.290.048-87 – Identidade N° 3.870.266-6
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(SSP-SP) – Vice-Diretor Cultural – Ilma Nogueira Motta, brasileira,
casada, professora, residente na rua Noronha Torrezão, 11/403 bl. A
– Santa Rosa – Niterói. CPF Nº 189.391.557-34 – Identidade N°
830179 (IPF) – Diretor de Relações Públicas – Valdênia T. de Oliveira Pinto, brasileira, casada, professora, residente em Trav. Marciano Farias, 169, casa 1 – Parada Quarenta – São Gonçalo. CPF Nº
754.424.697-34 – Identidade N° 05967665-0 – Vice-Diretora de Relações Públicas – Maria Lucília Ruy, brasileira, solteira, professora,
residente na rua Francisco Tollotti, 351 – Bairro Demarchi 09820210 – São Bernardo do Campo. CPF N° 069.464.138-30; Identidade
N° 12.886.481-3 (SSP-SP) – Diretor da Revista Philologus – Amós
Coêlho da Silva, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino
superior, residente na Rua Ramiro Magalhães, 352 – Engenho de
Dentro – Rio de Janeiro – CPF Nº 092.083.487-68; Identidade N°
021351171-3 (IFP), emitida em 26/08/1986 – Vice-Diretor da Revista Philologus – Vito César de Oliveira Manzolillo, brasileiro, solteiro, professor de ensino superior, residente na Rua Carolina Santos,
173 / 202 – Méier – Rio de Janeiro. CPF Nº 900.586.167-68; Identidade N° 006422689-2 (IFP), emitida em 02/02/2001 – Diretora Financeira – Cristina Alves de Brito, brasileira, solteira, filóloga e professora de ensino superior, residente na Rua Marechal Mascarenhas
de Morais, 129/701 – Copacabana – Rio de Janeiro. CPF Nº
382.374.157-87; Identidade N° ?, emitida em 06/12/1968 – ViceDiretor Financeiro – Álvaro Alfredo Bragança Júnior, brasileiro, casado, filólogo e professor de ensino superior, residente na Rua Teixeira Júnior, 239 – São Cristóvão – Rio de Janeiro. CPF N°
827.761.307-59; Identidade N° 06042319-1 (IFP), emitida em
21/10/1980. Seguindo com a pauta, se trataram temas respectivos ao
IX Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O professor José
Pereira da Silva informou que o homenageado será Said Ali já obtive
dez e nove votos frente aos treze votos de Antenor Nascente e referiu-se ao ícone para o congresso já que é preciso escolher uma imagem para sua elaboração. A data marcada para o congresso é de 22 a
26 de agosto de 2005, coincidindo com o aniversário da Academia.
O professor José Pereira da Silva informou também que o resto de
material que ficou de eventos anteriores dá para fazer um novo evento. Continuou-se a reunião referindo-se à publicação dos trabalhos do
congresso, os quais estão quase todos publicados. Estão sendo concluído assim o volume XIII com homenagens a Mário Barreto, o
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XIV sobre Gramática e Léxico e o XV dos pôsteres. Comentou-se
também que o volume de resumos é muito pesquisado pela Internet.
A continuação, se falou das duas semanas Senefil programadas para
o ano 2005. A primeira seria durante as férias, mas ainda não há data
fechada. No segundo semestre se faria um evento na Estácio, mas há
que escolher a data mais conveniente. Programou-se também para o
4 de abril uma Jornada Nacional para diplomar às três pessoas que
foram condecoradas com a medalha Isidoro de Sevilha. A Diretoria
Cultural escolherá o melhor lugar entra São Paulo ou Rio de Janeiro.
Seguindo com a pauta, se fixou o cronograma de reuniões para o ano
de 2005, lembrando-se que em janeiro e fevereiro não há reunião. O
cronograma ficou da seguinte forma: 5 de março, 9 de abril, 14 de
maio, 18 de junho, 26 de agosto (coincidindo com o encerramento do
IX Congresso de Linguística e Filologia), 24 de setembro, 22 de outubro e 26 de novembro. Por último, se fez menção a necessidade de
entrar em contato com o secretário geral da Academia Brasileira de
Letras e com o professor Bechara para a organização do evento no
mês de maio. A professora Lima Nogueira Motta será estará a cargo
da organização do evento.
Não havendo mais assuntos a serem discutidos nem quem
quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, Prof. José Pereira
da Silva, deu por encerrada a reunião às treze horas e eu, Patricia
Festini, Segunda Secretária, redigi esta Ata que vai assinada por mim
e pelo Diretor-Presidente.
Rio de Janeiro, vinte de novembro de dois mil e quatro.
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