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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAO^INÃRIA DA ASSOCIAÇÃO 
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 1980

Aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e oitenta,durante 
a trigésima segunda Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, reuniram-se na Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro, nesta mesma cidade, em assembléia geral extraordinã - 
ria, os sócios da Associação Brasileira de Lingüística. A presi - 
dente, Yonne de Freitas Leite, abriu a sessão ãs dez horas e qua 
renta minutos, estando presentes os seguintes associados: Yonne
ae Freitas Leite, Giselle Machline de Oliveira e Silva, Alzira 
Verthein Tavares de Macedo, Helena Gryner, Ruth Maria Fonini Mon- 
serrat, John B. Jensen, Mareio Ferreira da Silva, Nadja Andrade, 
Dinah Maria Isensee Callou, Maria Helena Duarte Marques, Carlota 
Ferreira, Rosa Virginia Mattos e_ Silva, Jacyra Mota, Suzana Cardo 
so. Vera Jallemberg, Leila Barbara, Carlos Alberto Vogt, Miriam 
Lemle, além das pessoas convidadas Dolores Vilhena Nobre, Mario 
Roberto Zãgari, José Dionisio Ladeira, João Batista Cortez, Rosa 
Maria Affonso Moysés, Maria Heloisa Vilas Boas Simões, Bruna
Franchetto e Mauricio Brito. A lista de presença anexa comprova
esta relação. A presidente da Associação levantou inicialmente 
a questão do atual estatuto da entidade, em.virtude de haverem 
sido encaminhadas críticas ao mesmo, com respeito às funções do 
Conselho. A presidente perguntou ao plenário se alguém desejaria 
acrescentar sugestões de modificação, ressaltando as dificuldades 
cue se apresentavam caso houvesse alterações do atual estatuto , 
pois, entre outros problenas, seria necessário um novo registro do 
nesro em cartório. Infernou que c prineiro Estatuto da ABRALXN 
havia sido reformulado durante a gestão do Prcf. Nelson Rossi çue
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designara uma Comissão para executar a tarefa e colhéfl
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dos sócios. O Estatuto atual é, pois, produto de ampla Nronsuítá,.
O _que possibilitou a manifestação de todos os assoeia'doá:.:_ Cqmó ."'os 

associados presentes não haviam preparado as suas críticas para 
a ocasião da assembléia, ficou deliberado que o debate sobre este 
assunto seria protelado para uma outra ocasião. A seguir a secre
tária Alzira Verthein Tavares de Macedo distribuiu aos presentes 
uma cópia do documento sobre a pós-graduação em lingüística elabo 
rado durante o Quinto Instituto Interamericano de Lingüística e 
Sétimo Instituto Brasileiro de Lingüística, em 30 de janeiro de 
1980 , quando a ABRALIN organizou um debate sobre o tema. Em segui_ 
da, o associado Carlos Vogt propôs que a ABRALIN promovesse a pu
blicação de uma revista de Lingüística, dispondo-se a efetuar um 
levantamento de preços relativos a esta publicação. 0 professor 
Vogt comentou a tentativa feita pela gestão anterior, sob a pres_i 
dência do professor Carlos Franchi, quando a ABRALIN pretendeu 
distribuir áos sócios, mediante encomenda prévia, artigos e proje 
tos de pesquisa em andamento. Os altos custos do empreendimento 
não permitiram que a iniciativa tivesse êxito. A tesoureira Gisel. 
le Machline de Oliveira e Silva ponderou que a ASSOCIAÇÃO não di£ 
punha de recursos para custear uma revista, tendo o associado Car 
los Vogt argumentado que uma revista poderia incentivar o aumento 
do número de sócios, bem como propiciaria a cobrança de uma anui
dade maior, compatível ás despesas que fossem necessárias. A asso 
ciada Alzira Verthein Tavares de Macedo lembrou que os membros da 
diretoria estariam impossibilitados de se responsabilizarem pela 
organização de tal revista por falta de tempo disponível. A pro - 
fessora Miriam Lemle sugeriu que uma revista com um bom nível re- 
ria que selecionar os artigos que fossem enviados. C associais 
Carlos Vogt argumentou que seria preciso criar mr Conselho lcr.su_l 
tivo, do qual se dispôs a participar, tendo t nhrr
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a publicação em pauta uma temática específica sobre _*Íinguagém’J^e ; 
.edade. A associada Miriam Lemle discordou desta sugestao/Taan/S O C l l • • ■*.

.. ft odo preferencia a uma revista com uma tematica lingüistlca__í ampla
A presidente Yonne de Freitas Leite concordou que os membros da 
diretoria não teriam tempo para dedicar ã publicação de uma revií5 
ta, tendo a secretária Alzira Verthein Tavares de Macedo intervin 
do para pondèrar sobre a necessidade de uma sede fixa para a 
ABRALIN, ou ao menos para o corpo editorial, para que o trabalho 
de seleção de artigos e outras providências indispensáveis a uma 
revista pudessem ter continuidade. No caso da ABRALIN, cuja dire
toria se renova de dois em dois anos e se transfere para regiões 
diferentes do país, isto seria impossível. Apoiada pela presiden
te, a secretária declarou ainda que o máximo que poderia ser fei
to, nas condições atualmente existentes, seria continuar a publi
cação de boletins como o que havia sido distribuído aos associa - 
dos, elaborado em condições artesanais e com baixo custo, sem da 
tas fixas para a sua publicação. 0 boletim seria um primeiro pas
so para uma futura criação da revista, desejada por todos os pre
sentes ã assembléia. A presidente Yonne de Freitas Leite lembrou 
que seria necessário aprovar durante a assembléia o aumento da ta 
xa de anuidade. Foram propostas três quantias - quinhentos cruzei
ros, setecentos cruzeiros e um mil cruzeiros. Efetuada a votação,
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foi aprovada a quantia de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros) para a 
anuidade de 1981. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu 
por encerrada a reunião ãs doze horas e quarenta minutos, tendo eu 
lavrado a presente ata que será divulgada entre os associados e.

\>

depois de lida em Plenário, será subnet írfs.'apreciação da Asser.--1 3AS
I áV MÍS-f'"’ ’ . rCZZ -bléia, para passar a constar do respectfvò^Tív:: i : A-,as.
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Assembléia Extraordinária da Associação Brasileira de 
Linguística, realizada em 11 de julho de 1980


