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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO i1'ASIIxIRA DE LINGÜÍSTICA, realizada

12 de julho de 1975, em Belo Horizonte

a

aprovada na Assembleia Geral Extraor

dinária, em Brasília, 1C de julho de 1?7£.

Ãs dezesseis horas do dia 12 de julho de 1975, reuniu-se a Assembleia
Geral da Associação Brasileira de Lingüística, convocada por Circular de 3 de
junho do mesmo ano, na sede do Instituto de Ciências Exatas, da Unive»siuade R*
dcral de Minas Gerais, durante a XXVII Reunião da Sociedade brauiieira para

o

Progresso da Ciência. Estavam presentes a professora Ângela Vaz Leso, presiden
te da Entidade, Eunice Souza Lima Pontes, secretaria, Antonieta Alba Celani,te
soureira, os membros do Conselho Nelson P.ossi, Albino de Bern Veiga, Ataliba de
Castilho, Jürn Philipson e Aryon D.Rodrigues, e trinta e oitc socios que-assi
naram a lista de presenças.
Abrindo a sessão, a presidente determinou a leitura da Ata da Assem blêia anterior, realizada em julho de 1973, que foi lida e-aprovada por unanimi
dade. Era seguida, a Presidente fez ã Assembléia o relatorio de sua administra çao. Declarou que concentrou sua atençao em três itens:registro da entidade,au
mento de socios e cobrança de anuidades. C registro

da entidade foi feito

no

Rio de Janeiro, cidade sede da Associação. Historiando as providências que

e_s

se registro exigiu, destacou as dificuldades encontradas pelo fato de, como
dc conhecimento ae todos, nao so nao serem nem poceren ser remunerados ou

é

por

qualquer outra forma subsidiados os cargos de Diretoria e de Conselho, mas nao
ter a Associação funcionários que se encarreguem da execução de tarefas admi nistrativas. A tesoureira, Antonieta Alba Celani, relatou em seguida cor.o orga
nizou a tesouraria, solucionando o problema de cobrança de anuidades.

Declara

em seguida o saldo que havia no Banco no dia 10 do corrente mês: Cr$8.271,00 .
Em vista das diversas despesas efetuadas com a organizaçao da Reunião em Belo
Horizonte e da arrecadaçao de anuidades na nesna Reunião, a situação financeira
da entidade so poderia ser avaliada posteriormente. Em seguiria, z Presidente lê
os artigos 15, 16, 17, 18 e 19 dos Estatutos da AssOciaçro

e expee a necessida

de de que o Conselho seja renovado de dois em dois anos en. sua metade. Como dois
membros estão com mandato vencido, ela solicita aos presentes uma formula para
resolver o problema do terceiro membro, cujo mandate nao expirou. 0

professor

Albino de Bem Veiga propoe que o mandato do membro mais votado na ultima elei çaò seja prorrogado para ficar igual ao dos dois que nesta serão eleitos. Con sulta-se o livro de Atas, para ver qual o membro mais vctaco na ultima e.eiçéo
e verifica-se que foi

Carlos Eduardo Falcão Uchoa. Colocada em votaçao, a pro-

£

1. 2

posta foi aprovada por unanimidade, ficando o referido membro do Conselho

com

seu mandato prorrogado ate 1979. Em seguida, a tesoureira lê os nomes dos mem
bros da Associação que sao elegíveis, isto e, os que estão em cia con suas anui.
dades. A presidente comunica que recebeu alguns votos por correspondência, mas
i (seis) nao permitiram identificação dos remetentes e por isso foram anulados,
rei levantada uma questão de ordem: se os votantes por correspondência estão em
dia com as anuidades. Verificou-se que, dos que enviaram seus votos por corres^
pendência, estavam em dia com as anuidades: Medre .Olivia, Jose Meira Lins, NicolauSalum, Nelson Norberto C.Rodrigues. Os vot03 destes membros foram computa
dos. Cs outros

votantes por correspondência, em numero de nove, nao estavam com

o pagamento da anuidade en dia e por isso seus votos nao puderam ser computados.
Quanto ao voto do I rnac Eivo Clemente, cujo envelope externo fora aberto

por

nao indicar que se destinava a eleiçac, a Assembleia decide cue deveria ser a ceitc. Sao aceitos ainda os votos de Celina Araújo Scheinovitz, Silvio Elia,Ju
dite Mendes de Aguiar Freitas, Guilherme A.Sousa Castro, leda A.Pessoa de Cas tre, enviados por portador. Em seguida, apos o fornecimento das folhas de votaçac aos presentes, a sessão foi suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão ,
a professora Aua Natal Rodrigues pergunta se será aceita votação per procuração.
0 estatuto e omisso, mae como o direito de passar procuração e universal, deci
de- ee a favor. Sao abertos os envelopes des votantes que nao estavam em dia, pa
ra verificar se continham algum cheque. Nenhum continha. E iniciado então o pr£
cesso de vetaçao. Sao colocados na urna os 10 votos por correspondência. Miriam
Lecle saiu antes da votaçao cas deixou seu voto, que a Assembléia autoriza a C£
lccar na uma. Votam por procuração: Margot Mattoso, Berenice de Melo Freire

,

Esmeralda Vailatti. Em seguida, votaram os presentes, em nut.erc de 44 (quarenta
e quatro) que assinaram a lista. Houve portanto: 4 (quatro) votos por procura çac,10 (dez) por correspondência, 44 (quarenta e quatro) presentes, num total
de 58 (cinqüenta e oito) votes. Terminada a votaçao procecau-sa de imediato

ã

apuraçao. Foi o seguinte o resultado: Para presidente: Nelson Rossi - 52 (cin
qüenta e dois) votos; Ataliba de Castilho - 2 (dois): Albino de Bem Veiga, S i l 
vio Elia, Mario Perini, 1 (um) cada; ur voto em branco. Para secretário: Jacyra
Mota - 42 (quarenta a dois) votos; Nadja Andrade - 5 (cinco). Ada N. Rodrigues2 (dois);Joselice Macedo, Celso Cunha, Joao Almeida, jtirn Philipson, Mário Perini,
Miriam Lemle, um voto cada: 3 (três) votos err. branco. Para tesoureiro: Antonieta
Celani - 50 (cinqüenta) votos; Paulino Vandresen - 2 (dois); Maria do Ampare,Le£
nor Cabral, Milton Nascimento, Adriano Kury, Francisco da Silva *orba, um

voto

cada, um voto em branco. Para conselheiros: Angela Vaz Leao - 30 (cinqüenta) yo
tos; Ataliba de Castilho - 38 (trinta e oito) votos; Yonne Leite - 10 (c .z) vo
tos; Mario Perini - 4 (quatro) ; Ada Natal Rodrigues, Brian hum;, Francisco

da

Silve. Borba, Geraldo Matos, Izidoro Blikstein, Aryon Bodrígues, Leila bárbara,
iary Kato, Antonieta Celani, Nadja Andrade, Francisco Gomes de Mattos, A. bem
um voto cada um; um voto em branco. Ficaram eleitos, portanto, para

a

.ssociaçao Eaasileira de LingÜiscica, os seguintes professores: Presidente

-

Prof. Nelson Rossi: Secretário - Profa. Jacyra Mota: Tesoureiro - Profa. Antouieta Celani; Conselheiros - Profa. Angela Vnz Leao e Prof. Ataliba de Castilho.
A presidente da sessão declarou empossados os eleitos. Âpos alguaias palavras de
agradecimento do Prof. Nelson Rossi e da Profa. Angela. Vaz Leao. encerrou-se a
reunião, da qual eu lavrei a presente ata. Assin.: Eunice Souza Lima Pontes.Se^
cretária.
Pela fidelidade da transcrição
Em 21.JUL.197Ó
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