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AT A DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
DE LINGUÍSTICA, REALIZADA A 13 DE JULHO DE 1978, EM

Ãs 18:30 horas do dia 13 de julho de 1978, reuniu-se na sala GH15 da Universidade de São Paulo a Assembléia Geral Extraordinã ria da Associação Brasileira de Lingüística, convocada de acordo
com o Art. 14 do Estatuto em vigor e com a seguinte Ordem do Dia
1. Expediente; relatório de prestação de contas da diretoria

e

tesouraria; 2. Critérios de implantação de secretarias regionais;
3. Estudo da participação da Associação Brasileira de Lingüísti
ca nas reuniões da SBPC; possibilidade de encontros regionais;4.
Política de publicações; 5. Participação da Associação Brasilei
ra de Lingüística no Instituto Interamericano de Lingüística

do

PILEI, programado em princípio para início de 1980, na Universi
dade Estadual de Campinas; 6. Outros. Estiveram presentes:
membros da Diretoria, CARLOS F RANCHI, Presidente, ESTER

os
MIRIAN

SCARPA GE BARA, Secretaria e DINO PRETI, Tesoureiro; os membros *
1*
3
do Conselho NELSON ROSSI e YONNE DE FREITAS LEITE; os associados
HAQUIRA OSAKABE, TANIA MARIA ALKMIN RODRIGUES, LEILA
JÜRN J. PHILIPSON, ARYON D A L L 'IGNA RODRIGUES, CLÁUDIA

BÁRBARA,
T.G.

DE

LEMOS, DIÕGENES DE ARAUJO NETTO, ENZO DEL CARRATORE, ADRIANO
GAMA K U R Y , ISAAC NICOLAU SALUM, ERIMITA C. DE MOTTA,

DA

JÔNATAS

CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA DEL ROSÁRIO SUÁREZ DE ALBÁN, MYRIAM

-

BARBOSA DA SILVA, ALZIRA V. TAVARES DE MACEDO, RUTH M. F. MONSER
RAT, FRANCISCO GOMES DE MATOS, JOHn ROBERT SCHMITZ, IZIDORO
BLIKSTEIN, FERNANDO JOSÉ DA ROCHA, MARIA CECÍLIA PÉREZ DE

SOUZA

E SILVA, MARIA FAUSTA P.C. CAMPOS E MARIA DO AMPARO BARBOSA

DE

AZEVEDO, além de DIANA LUZ PESSOA DE BARROS, pessoa interessada
na Associação. A lista de presença anexa comprova essa relação '
Instalada a Assembléia pelo Presidente, passa-se ã leitura da

a

ta da Assembléia anterior. Posta em discussão e não havendo quem
queira discuti-la, a ata é posta era votação e aprovada por unani
iridade. Passa-se ao relatório do Tesoureiro, que submete â apre
ciação da Assembléia o balancete do ano passado; até c final

de

1977 o saldo era de CR$-34.076,76 (trinta e quatro nil e seter.ua
e seis cruzeiros e setenta e seis centavos . Relata aàr.ia

que
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e que o saldo atual é de CR$-36.159,92

(Trinta e seis mil, cento

e cinqüenta e nove cruzeiros e noventa e dois centavos) . Compro
mete-se a enviar ao Conselho ho final de 1978, o balancete refe
rente ao ano corrente. Acrescebta que o atraso do pagamento das
anuidades de vários sõcios ,tera causado embaraço à Tesouraria

e

pede ao Presidente para fazer constar, na próxima circular,
apelo aos sócios que estejam em débito com a Associação no

um
sen

tido de colocar era dia suas: respectivas anuidades. A anuidade
para 1978, conforme aprovação do Conselho,

fica fixada em

'

.....

CR$—300,00 (trezentos cruzeiros) , e o Presidente lembra que

ê

praxe o critério de estipulação era 20% do maior salário mínimo
do pais, e não estatutário. Tendo os presentes em mãos uma súmu
la das sugestões aprovadas pelo Conselho em reunião do dia

an

terior, distribuida pelo Presidente pouco antes do inicio da As
sembléia, passa-se â

discussão a 29 Itera da Ordem do Dia,

diz respeito á implantação de secretarias regionais.

que

São as

se

guintes as sugestões submetidas ã apreciação da Assembléia,

a

este respeito: 1. o Conselho recomenda a implantação inicial de
quatro secretarias regionais: Sul
Centro-Oeste

( cora sede em Porto Alegre)

,

(cora sede em Belo Horizontel , Norte e Nordeste (com

sede na Bahia) e Centro-Leste

(Rio-São P a u l o ) ; 2. o secretário

regional será eleito pelos sõcios da região. Para a implantação
dessas regionais e providencias relativas à eleição, o Conselho
indica (pela ordem acima das regiões) os conselheiros

ALBINO

DE BEM VEIGA, ÂNGELA VAZ LEÃO e NELSON ROSSI, O secretário re gional não será indicado na região em que reside a Diretoria da
Associação (que responde pelas funções dessa secretaria, duran
te sua gestão); 3. a implantação se faz em caráter experimental,
com responsabilidades e tarefas a serem aprovadas p e l a Diretoria
e Conselho da Associação Brasileira de Lingüística. A experiên
cia cresultarã em inclusão de normas nos Estatutos, segundo pro
posta a ser apresentada â próxima Assembléia Geral. Além disso,
o Conselho aprovou a imp la nr ação de correspondentes de diretoria
em regiões que não preencham condições para a implantação de se
creta ri as regionais. Colocada em discussão e votação,
~

a L t'Jimx > v

as suges-
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A
SI
toes acima foram aprovadas por unanimidade e a elas foi acres ~
«•
•F IR O
centada a seguinte observação do plenário: que o termo sede se
ja tomado circunstancialmente, isto é, que se restrinja ao

lu

gar-sede do secretario regional e que tenha a duração de sua '
gestão. O Presidente afirmou sua intenção de trazer, para a pró
xima Assembléia Geral da Associação , quando do fim de sua ges
tão, a formalização estatutária das secretarias regionais, fri
sando a urgência da implantação das secretarias e dos correspon
dentes de diretoria para

agilizar os processos de comunicação'

entre sócios e Diretoria. Passa para o item 3 da Ordem do Dia ,
que diz respeito â participação da Associação Brasileira de Lin
güística na SBPC. Como sugestão a ser apreciada pela Assembléia
recomenda-se, segundo aprovação do Conselho, a participação
o
quanto mais ampla possível nas reuniões anuais da SBPC. A Dire
toria se incumbirá de obter o mais cedo possível as informações
necessárias cora relação às atividades de cujos encargos a SBPC
assumirá, a fim de obter recursos necessários à cobertura das '
demais. Esta sugestão ê aprovada pelo plenário, que acrescenta
outras sugestões:a saber: que a Associação se preocupe em arre
cadar fundos destinados à sua participação nas reuniões anuais
da SBPC, a fira de diminuir a expectativa cora relação a eventu
ais fundos provenientes da SBPC; que a Associação se empenhe
em criar fontes próprias de recursos ou apelar para outrs ór
gãos financiadores para garantir sua participação em Congressos
desta natureza. Ainda dentro deste item, o Conselho aprova a
organização de encontros regionais, de preferência nas férias
ce janeiro, que possibilitem a reunião dos associados fora das
reuniões da SBPC. Era particular, sugere a organização de encon
tros regionais nas quatro secretarias regionais a serem irapLan
tacas, em janeiro de 1979, comemorativas do décimo aniversário
ca Associação Brasileira de Lingüística. O Presidente lembra '
também o compromisso assumido conjuntamente pela Associação e
pelo PILEI de realizar o Instituto Interanericano e o Simpósio
ca PILEI, em fins ce 1979 e ccceço ce 1930, pedinãc, para tar
tc, a colaboração 5e toôcs cs asscciaccs. As smgestSes acima é
arrovaca ter cnanimicace e tassa-se ao 4í its ca Irder õc lia:
r e l í t i e s ce c e ilio acc-es. - ao as se rc itte s as sirestoes ccn
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festações neste sentido de inúmeros sócios, a organização imedia
ta de uma serie de publicações, sob patrocínio e selo da Associa
ção Brasileira de Lingüística: 1. A Diretoria recebera das regio
nais e dos correspondentes de diretoria, ou diretamente dos asso
ciados textos para priraeiraj impressão 2. A Diretoria, ouvido o
Conselho, disporã de um corpo de assessores; o texto serã remeti^
do a um desses assessores, segundo sua ãrea de especialização,
que recomendara ou não o texto ã publicação. No caso de negativa
será ouvido sempre ura segundo assessor. A Diretoria deverá asse
gurar a discrição e sigilo em relação aos pareceres dos assesso
res^ encaminhando ao interessado as sugestões que porventura fa
çam. 3. A Diretoria encaminhará a todos os associados Ce outras)
instituições, bibliotecas, livrarias) a programação de publica ção do semestre, indicando: título, autor, resumo preparado pelo
interessado, preço de custo, data limite de recebimento de pedi
do, datas de remessa de cada publicação, segundo as opções mani
festadas pelos associados. 0 pagamento se fará como assinatura prévia ao tesoureiro da Associação. 4. A Diretoria fará as impre^
sões em off-set e remeterá aos associados obedecendo ã programa
ção, numero mínimo de pedidos para garantir custo baixo: 150 pedi
dos). 5. Conforme as experiências iniciais, a Associação Brasilei_
ra de Lingüística se encarregará da distribuição de textos mimeo
grafadas que os autores desejem submeter (sem maiores pretensões)
ã discussão e crítica dos associados. Antes de colocar este item
era discussão, o Presidente assinala a impossibilidade de se man
ter a publicação de uma revista, dado o seu alto custo. Colocado
era discussão, a associado ISIDORO BLIKSTEIN, sugere a criação de
ura boletim, que seria a marca registrada da Associação Brasilei
ra de Lingüística. Esta sugestão tem boa acolhida no plenário e,
para viabilizá-la, sugere-se o aproveitamento de eventuais lucros
aferidos cora a venda das publicações a não-sócios ou a associados
cujo pedido ultrapassar o limite de 150 cópias (numeros mais ca
ros a partir desta quantidade). Quanto à questão dos direitos au
^toraism levantadas por ISIDORO BLIKSTEIN, ê aceita a sugestão da
associada MYRIAN BARBOSA DA SILVA e de outros associados presen
tes, de que o autor abra mão de seus direitos autorais para rein
verter os fundos para novas publicações,

é

decidido também que '

A ssociação

Brasileira

de

Lingüística

(Fundada em Janeiro de 1969)

as publicações a serem vendidas para editoras ou entidades
da Associação, ou aquelas que ultrapassam um limite de primeira
tiragem ser estipulado pela Diretoria, sõ se efetuarão mediante
sobretaxa e autorização explícita do autor. Submetidas â vota ção, as sugestões contidas no 59 item da Ordem do Dia são apro
vadas. 0 Presidente volta a frisar a importância da participa ção da Associação Brasileira de Lingüística no Instituto Intera
mericano de Lingüística. Ensino de Idiomas, a se realizar
princípios de 1980, na UNICAMP. Em fins de 1979, inicia-se

em
em

São Paulo o Simpõsio*que, segundo palavras do presidente da
PILEI, o associado FRANCISCO GOMES DE MATOS, é duplamente come
morativo: o Ano Internacional da Criança, instituido pela UNESCO
e o décimo aniversario da Associação Brasileira de Lingüística.
Relata que os preparativos para o Instituto e o Simpõsio já es
tão numa fase relativamente adiantada: depois de uma reunião preliminar;;em Campinas, devem se realizar outras reuniões para'
explorar fundos de financiamento. Já se conta com o apoio de al
gumas entidades (a Universidade San Marco, do Peru, por exemplo)
e espera-se voltar com outras fontes de financiamento. Acrescen
ta que o tema do Simpõsio ê nA Educação Lingüística da Criança”.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente dá por encerrada a As
sembléia, da qual eu, ESTER MIRIAN SCARPA GEBARA, Secretária,la
vrei a presente Ata, que será divulgada entre os associados e ,
depois de lida em Plenário, será submetida â apreciação da Assem
bléia, para passar a constar do respectivo Livro de Atas.
, Secretária

----------------------- / ~ _
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