
8ª PARTE 

Atas das Sessões 



ATAS DAS SESSÕES REALIZADAS EM 1991 
ATA DE 11 DE MARÇO 

No dia 11 de março de 1991, às 16h15min, em sua social à Rua 
do Rosário, realizou-se mais uma reunião da Academia Cearense de 
Letras, sendo p residida pelo Acadêmico Luiz Sucupira, 211 Vice-Presi
dente no exercício da presidência, tendo em vista os impedimentos 
dos Acadêmicos Cláudio Martins e Arthur Eduardo Benevides, respec
tivamente Presidente e 111 Vice-Presidente. Abertos os trabalhos, o 
Presidente em exercício solicitou ao Secretár io, Acadêmico Argos Vas
concelos, que procedesse a leitura da Ata da sessão anterior, a qual 
após ser lida e posta em discussão foi aprovada sem emendas. 

Comunicação: o Presidente informou o falecimento de Maria 
Conceição Souza, insigne personalidade do mundo das letras, notabi
lizada por sua valiosa contribuição à Histór ia da Literatura no Ceará, 
sol icitando ao p lenário um voto de pesar pelo infausto acontecimento. 
Aprovada a proposição, foi observado um minuto de silêncio em ho
menagem a escritora desaparecida. Ainda com a palavra, o Acadêmi
co Luiz Sucupira teceu expressões de tristeza por outro fato lutuoso 
que atingia a Academia Cearense de Letras, qual seja o falecimento 
do Acadêmico Jorimar Macedo, escritor de méritos e homem público 
dos mais destacados por seu procedimento ilibado e que deixa vaga 
uma Cadeira de nosso Sodalício. 

Ordem do dia: O Presidente comunicou que, de acordo com 
normas regimentais esta reunião se transformaria em Assembléia elei
toral para preenchimento do nome do novo Titular da Cadeira n11 18, 
vaga com o falecimento do Acadêmico Antonio Girão Barroso. Para 
tal fim, foi solic itado do Secretário a leitura do Parecer emitido pela 
Comissão constituída pelos Acadêmicos Arthur Eduardo Benevides, 
Mozart Soriano Aderaldo e Itamar Santiago Espíndola, que apreciou o 
Currículo dos candidatos inscritos à c itada vaga. Na conclusão do 
Parecer a Comissão achou por bem indicar, por seus méritos, o escri
tor e jornalista Geraldo Fontenele para a Cadeira em aberto, não 
regateando, no momento, palavras de exaltação à escritora Maria das 
Graças, que também à vaga em questão. Após a leitura do Parecer, 
o Presidente nomeou os Acadêmicos Dimas Macedo e Argos Vascon
celos como escrutinadores da votação para preenchimento da Cadei
ra vaga. Procedida a votação por chamada nominal dos Acadêmicos, 
foi constatada a presença de 33 votantes, sendo 20 por procuração. 
Conferido o número de votos e abertas as cédulas ver ificou-se a 
e leição por unanimidade do concorrente Geraldo Fontenele. Após a 
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divulgação do resultado do escrutínio o Presidente em exercício de
clarou eleito para a Cadeira n2 18 da Academia Cearense de Letras o 
escritor e jornalista Geraldo Fontenele, indicando, após, os Acadêmi
cos Osmundo Pontes, Dimas Macedo e Ribeiro Ramos para, em 
comissão, levar ao novo Acadêmico a notícia. Nada mais sendo trata
do, a reunião foi encerrada. Para constar, lavrei a presente Ata que, 
após aprovada, será por todos assinada. 

Ata da sessão de posse do escritor e jornalista 
Geraldo Fontenele na Cadeira n11 18 da Acade
mia Cearense de Letras. 

Presidida pelo Acadêmico Cláudio Martins, Presidente da Aca
demia Cearense de Letras, realizou-se no dia 1 O de abril de 199 1 , às 
20h30min, em sua Sede social no Palácio da Luz, sessão solene de 
posse do Jornalista e Escritor Geraldo Fontenele na Cadeira n2 35 da 
citada Academia, na vaga do Acadêmico Antonio Girão Barroso, re
centemente falecido. Composta a Mesa da presidência pelo Secretá
rio Geral Acadêmico Itamar Santiago Espíndola, ficou a mesma assim 
constituída: Presidente Cláudio Martins, Governador em exercício do 
Estado do Ceará Acadêmico Lúcio Alcântara, Deputado Júlio Rego 
(Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará), Monse
nhor André Camurça (Representante do Gardeal Aluísio Lorscheider, 
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza}, Major Alves Costa (Represen
tante do Comando da 101 Região Militar), José Maria Couto (Presi
dente da Câmara de Vereadores de Fortaleza), Dr. Ernani Uchoa 
Lima (Presidente da O.A.B. - Ceará), Arthur Eduardo Benevides (Vice
Presidente da Academia Cearense de Letras), Industrial José Mace
do, Deputado Antônio Câmara (da Assembléia Legislativa do Estado 
do Ceará), José Augusto Pontes (Secretário de Cultura do Estado) e 
Itamar Santiago Espíndola (Secretário Geral da Academia Cearense 
de Letras) .  Iniciando os trabalhos, o Presidente ressaltou os motivos 
da reunião, solicitando, após, um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma ao Acadêmico Antonio Girão Barroso, figura que marcou 
com muito brilhantismo sua passagem nesta Casa. Cumprida a home
nagem, foi nomeada por Cláudio Martins uma Comissão, constituída 
pelos Acadêmicos Arthur Eduardo Benevides, Mozart Soriano Aderal-

234 



do e Noeme Elisa Soriano Aderaldo, para introduzir o novo Acadêmico 
no recinto da solenidade, o que foi feito debaixo de aplausos dos 
presentes. Prosseguindo, o Presidente passou às mãos de Geraldo 
Fontenele o meritório Diploma que ele fizera jus, o qual foi recebido 
com indisfarçável emoção pelo novo Imortal. O Secretário Geral da 
Academia Itamar Santiago Espíndola leu, após, diversos telegramas 
recebidos pela Academia referentes ao evento ora em realização. A 
reunião teve prosseguimento com a palavra do Acadêmico Arthur 
Eduardo Benevides, que pronunciou significativa peça oratória em 
saudação ao novo Acadêmico. Usou da palavra em seguida, o Imortal 
Geraldo Fontenele, que discorreu em palavras repassadas de entu
siasmo seu ingresso neste Sodalício de Cultura. A sessão foi encer
rada pelo Presidente Cláudio Martins que, no final, a todos convidou 
para um "coquetel" oferecido pelo Acadêmico ora empossado. 

Acadêmicos presentes à reunião: 
Cláudio Martins 
Arthur Eduardo Benevides 
Argos Vasconcelos 
Dimas Macedo 
Florival Serraine 
Osmundo Pontes 
Horácio Didino 
Itamar Espíndola 
José Maria Barros Pinho 
José Rebouças Macambira 
Lúcio Alcântara 
Marly Sales Vasconcelos 
Mozart Sariano Aderaldo 
Noeme Elisa Sariano Aderaldo 
Rafael Sânzio de Azevedo 
Vinicios Barros Leal 

Para constatar, lavrei a presente Ata que, após lida em plenário 
e aprovada, será por todos assinada. 
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ATA DE 1 4  DE MAIO 

Os trabalhos foram iniciados com a palavra do Presidente Cláu
dio Martins, o qual informou ser esta uma Sessão eleitoral para preen
chimento da Cadeira n11 4 desta Academia, vaga com o recente fale
cimento do Acadêmico Joarivar Macedo. Em prosseguimento, o Pre
sidente tornou ciente que havia dado entrada há alguns dias, na 
Secretaria, o pedido de inscrição, acompanhado do respectivo Currí
culo l iterário de José Lico Magalhães, pleiteando candidatar-se à Ca
deira acima referida. Informou que, após detalhada apreciação do 
mesmo, onde não foi comprovada a devida qualificação, tal pedido 
fora cancelado. Após ter o plenário aprovado por unanimidade o ato 
do Presidente, a palavra foi transferida ao Acadêmico Pedro Paulo 
Montenegro, a fim de que este apresentasse o Parecer da Comissão 
por ele presidida, e constituída dos Acadêmicos Pedro Henrique Sa
raiva Laão e Unhares Filho, encarregada de apreciar o Currículo lite
rário do médico e escritor José Murilo Martins, que estava a concorrer 
à Cadeira em referência. Em palavras repassadas de expressões 
elogiosas, Pedro Paulo Montenegro exaltou a obra de Murilo Martins, 
concluindo que a Comissão havia dado parecer favorável à aprovação 
da mesma. Ante o resultado apresentado, foi procedida a eleição para 
o preenchimento da Cadeira n11 4, tendo o Presidente Cláudio Martins 
indicado como escrutinadores as Acadêmicos Geraldo Fontenele, Jo
sé Ribeiro Ramos e Carlos d'Aige. Conduzida a votação por chamada 
nominal dos Acadêmicos, foi verificada a presença de 33 votantes, 
sendo que 19 votaram por procuração. Abertas as cartas após a 
devida conferência quanto ao número, verificou-se a eleição, por una
nimidade de votos, de José Murilo Martins para ocupar a vaga do 
Acadêmico Joarivar Macedo. O Presidente indicou, então, uma Co
missão composta deste Secretário Argos Vasconcelos e mais de Os
mundo Pontes e Ribeiro Ramos para informar ao novo Acadêmico o 
resultado do escrutínio. Nada mais havendo a t ratar, a sessão foi 
encerrada. Para constatar, lavrei a presente Ata que deverá ser por 
todos assinada após a devida aprovação pelo plenário. 
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ATA DE 10 DE JUNHO 

Local : Rua do Rosário, n2 1, Fortaleza-C E .  
Presidente: C láudio Martins. 
Secretário Geral: Itamar Espíndola. 
Acadêmicos presentes: Os constantes da lista de assinatura. 

No Expediente ,  foi lido convite da Academia Sobralense de Es
tudos e Letras para a posse de Teresa Maria Ribeiro Ramos, na 
Cadeira 2 1, e de Edson Rodrigues de Almeida, na de n2 37, às 
20h30min de 28.06. 1991 .  

O Presidente declarou vaga a Cadeira 37, tendo em vista o 
falecimento do Prof. Manoel Albano Amora, e determinou a publicação 
do edital estatutário. 

O Acadêmico Mozart Sariano Aderaldo pediu a inserção em ata 
de voto de pesar pela morte do saudoso Acadêmico. Exaltou-lhe as 
grandes qualidades morais e a riqueza intelectual .  

O Presidente comunicou haver conseguido com o DET RAN per
missão para o estacionamento dos carros dos Acadêmicos na área 
em frente a este sodalício, devendo ser afixado adesivo especial no 
pára-brisa de cada veículo. Também noticiou ter o Sr. Prefeito de 
Fortaleza prometido providências contra a irregularidade do comércio 
de ambulantes feito no calçadão entre esta entidade e a Igreja do Rosário. 

Na Ordem do Dia, palestra do Acadêmico Florival Seraine, bri
lhante e erudito, lecionou sobre BOSQUEJOS HISTÓRICOS DE UMA 
FILOSOFIA DE U MA L INGUAGEM, e recebeu aplausos dos presentes. 
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Ata da sessão extraordinária da Academia Cea
rense de Letras, realizada em sua sede social 
no Palácio da Luz, no dia 15.08.1 991 , onde foi 
empossado o Dr. José Murilo Martins na Cadei
ra nR 4. 

Presidida pelo Acadêmico Cláudio Martins, a Mesa que conduziu 
os trabalhos estava constituída por Gerardo Nobre (Presidente do 
Instituto Histórico do Ceará), Major Fco. Lousada (Representante da 
101 Região Militar), Antônio Martins Filho (Presidente Honorário da 
Academia Cearense de Letras), José Vieira Magalhães (Presidente da 
Academia Cearense de Medicina}, Cisnando Leite (Pró-Reitor de Pla
nejamento da U.F. do Ceará), Acadêmicos Mozart Sariano Aderaldo e 
Itamar Santiago Espíndola (Secretário da Academia Cearense de Le
tras). Ao abrir os trabalhos, Cláudio Martins disse da finalidade da 
reunião, qual seja a posse do Dr. José Murilo Martins na Cadeira n2 
4, na vaga aberta com o recente falecimento de Joarivar Macedo, e 
indicou uma Comissão constituída pelos Acadêmicos Ribeiro Ramos, 
Marly Vasconcelos e Rebouças Macambira, para introduzir o novo 
Acadêmico ao plenário da reunião. Recebido com manifestações de 
regozijo, ao Dr. Muri lo Martins foi entregue, após, solenemente, pelo 
Presidente C láudio Martins, o Diploma de Membro da Academia Cea
rense de Letras. Na seqüência da sessão, o Presidente comunicou 
estar a Academia completando 97 anos de sua fundação, passando a 
palavra ao Acadêmico Mozart Sariano Aderaldo que pronunciou bri
lhante oração exaltando fato. Foi ouvido, em seguida, o Acadêmico 
Pedro Paulo Montenegro, que em repassados elogios fez a apresen
tação do novo Acadêmico. Sendo-lhe concedida a palavra, o Dr. Mu
rilo Martins referiu-se com destaque ao Patrono da Cadeira n11 4, 
Antônio Bezerra de Menezes, e aos seus ocupantes anteriores, demo
rando-se numa alentada análise da obra de Joarivar Macedo. No 
prosseguimento de sua fala, José Murilo Martins traçou um perfil de 
sua vida média em permeio com incursões pelas letras, autor que é 
de diversos livros, conferências e monografias. A reunião foi encerra
da pelo Presidente Cláudio Martins com palavras de agradecimento 
aos presentes. Para constar, foi lavrada a presente Ata que, após 
aprovada, deverá ser assinada por todos. 
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Presentes à reunião os seguintes Acadêmicos: 

1. Cláudio Martins 
2 .  Antônio Martins Filho 
3. Fran Martins 
4. Mozart Sariano Aderaldo 
5. Itamar Santiago Espíndola 
6. Horácio Dídimo 
7. Florival Serraine 
8. Geraldo Fontenele 
9. Pedro Paulo Montenegro 

1 O. R e bouças Macambira 
11 . Marly Vasconcelos 
12 . Dimas Macedo 
13. Argos Vasconcelos 
14. Pedro Henrique Saraiva Leão 
15. Newton Gonçalves 
16. José Ribeiro Ramos 

Sessão eleitoral da Academia Cearense de Le
tras, realizada em data de 1 O de setembro de 
1 991 em sua sede social no Palácio da Luz. 

A reunião foi aberta pelo Presidente Acadêmico Cláudio Martins 
que solicitou a leitura das atas das duas reuniões anteriores, o que foi 
fe ita pelos Acadêmicos Itamar Santiago Espíndola e Argos Vasconce
los. Aprovadas e assinadas pelos presentes, o Presidente informou 
ser esta uma sessão eleitoral para preenchimento da Cadeira n11 37, 
vaga com a falecimento do T itular Manuel Albano Amora e que tem 
como Patrono Thomaz Pompeu.  A palavra foi cedida à Acadêmica 
Noeme Elisa Sariano Aderaldo para proceder a leitura do Parecer da 
Comissão por ela presidida, e secundada pelos Acadêmicos Marly 
Vasconcelos e Geraldo Fontenele, sobre a obra literária do candidato 
inscrito Theoberto Landim. Em expressões de extremo elogio a Co
missão opinou ser o mesmo portador de invejável Currículo, estando, 
portanto, apto para ser apreciado pelos Acadêmicos presentes. No 
prosseguimento da reunião os escrutinadores Acadêmicos Arthur Eduar-
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do Benevides, Noeme Elisa Soriano Aderaldo e Mozart Soriano Ade
raldo - convidados pelo Presidente Cláudio Martins - encetaram a 
votação, tendo o candidato Theoberto Landim recebido 35 votos, sen
do 22 por procuração. Após a declaração do resultado da eleição, o 
Presidente indicou uma Comissão constituída por Noeme Elisa Soria
no Aderaldo, José Unhares e Geraldo Fontenele para levar ao novo 
Acadêmico Theoberto Landim o seu ingresso na Academia Cearense 
de Letras, como T itular da Cadeira n11 37. Nada mais sido tratado, a 
reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata. 

Acadêmicos presentes à reunião: 

1. Cláudio Martins 
2 .  Arthur Eduardo Benevides 
3. Dimas Macedo 
4. Murilo Martins 
5. Argos Vasconcelos 
6. Osmundo Pontes 
7. Newton Gonçalves 
8. Noeme Elisa Soriano Aderaldo 
9. Geraldo Fontenele 

1 O. Mozart Soriano Aderaldo 
1 1 .  Itamar Espíndola 
12 . Ribeiro Ramos 
13. José Unhares Filho 

ATA DE 1 0  DE OUTUBRO 

Presidente - Itamar Espíndola, devido ao impedimento do titular 
Cláudio Martins, por motivo de doença. 

Secretário- Acadêmico Argos Vasconcelos 
Expediente - Ofício da Academia Paraense de Letras convidan

do para as festividades alusivas ao Dia das Academias de Letras, a 
ser comemorado em 2 1  de junho de 1992, na capital marajoara. 
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Comunicações do Presidente - Convite à Acadêmica Marly 
Vasconcelos para compor a mesa principal, ressaltando que tal defe
rência devia-se a assiduidade e ao interesse da mesma com relação 
aos assuntos da Academia; 

- Voto de regozijo pelo início do processo de beatificação de 
Dom Antonio de Almeida Lustosa, ex-Arcebispo Metropolitano de For
taleza durante 22 anos; 

- Comunicação da posse do Professor Theoberto Landim, na 
Academia Cearense de Letras, no próximo dia 8 de novembro, deven
do ser saudado pela Acadêmica Noeme Elisa Soriano Aderaldo; 

- Notificação dos aniversariantes do mês: F.S. Nascimento (dia 
14), bem como, se estivessem vivos, Raimundo Girão (dia 3) e Albano 
Amora (dia19); 

- Comunicação que o Senador Mauro Benevides incluiu no orça
mento para 1992 uma verba de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) 
para a Academia Cearense de Letras. 

Ordem do dia - Palestra do Acadêmico José Rebouças Macam
bira, sobre o tema "A Lógica e a Língua", tendo sido comentado pelos 
Acadêmicos Itamar Espíndola, Newton Gonçalves e Osmundo Pontes. 

Encerramento - No final da reunião o Presidente em exercício 
informou que a próxima palestra estará a cargo do Acadêmico Arthur 
Eduardo Benevides e versará sobre "A poesia de Mario Silva". Nada 
mais sendo tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente 
Ata que, após aprovada, será por todos assinada. 

Acadêmicos presentes à reunião: 

Itamar Espíndola 
Osmundo Pontes 
Newton Gonçalves 
Geraldo Fontenele 
Dimas Macedo 
Mozart Soriano Aderaldo 
José Rebouças Macambira 
Marly Vasconcelos 
Ribeiro Ramos e 
Argos Vasconcelos 
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Ata da sessão solene da Academia Cearense de 
Letras, realizada em data de 8 de novembro de 
1 991, quando tomou posse na Cadeira n11 37 o 
Prof. e Escritor Theoberto Landim. 

Sob a presidência do Acadêmico Cláudio Martins, a Mesa prin
cipal foi constituída das seguintes autoridades: Antônio Martins Fran
cisco (Reitor de Reitores e Presidente de Honra da Academia Cearen
se de Letras), Dr. Augusto Pontes (Secretário de Cultura), Arthur 
Eduardo Benevides (Vice-Presidente da Academia Cearense de Le
tras), Itamar Espíndola (Secretário Geral da Academia Cearense de 
Letras), Prof. José Alves Fernandes (Presidente da Academia Cea
rense da Língua Portuguesa), Coronel Raimundo Nonato Moreira Al
ves (Representante de S. Excia. o General Comandante da 1 Oª Re
gião Mil itar), Dr. Osmundo Pontes (Presidente da Academia Cearense 
de Retórica), Capitão Charles Chieiri (Representante do Comando da 
Base Aérea de Fortaleza), Prof. Sílvio Braz (Representante do Institu
to dos Advogados do Ceará), Prof. Ricardo Thé (Pró-Reitor de Admi
nistração-Representante do Magnífico Reitor da Universidade Federal 
do Ceará), Prof. Ananias Macedo (Representante da Academia Cea
rense de Odontologia). 

No termo de abertura da sessão, o Presidente Cláudio Martins 
disse dos objetivos da solenidade e indicou uma Comissão constituída 
pelos Acadêmicos Arthur Eduardo Benevides, Sanzio de Azevedo e 
Unhares Filho para proceder a entrada solene no recinto da reunião o 
novo Acadêmico Theoberto Landim. 

Itamar Espíndola procedeu a leitura dos termos do Diploma a ser 
recebido pelo Acadêmico eleito, tendo o Presidente Cláudio Martins 
solicitado que o Acadêmico Murilo Martins acompanhasse o novo 
membro da Academia Cearense de Letras para o recebimento do 
Diploma. 

A Acadêmica Noema Elisa Soriano Aderaldo fez a saudação 
oficial ao Acadêmico empossado, tendo Theoberto Landim pronuncia
do, após, sua fala de posse como Titular da Cadeira n11 37 da Acade
mia Cearense de Letras. 

Cláudio Martins encerrou a reunião, informando que se verifica
ria, após, o lançamento de seu l ivro pelo Prof. Antonio Martins Filho, 
acompanhado de um coquetel oferecido pelo Acadêmico Theoberto 
Landim aos presentes. 
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Compareceram à sessão solene os seguintes Acadêmicos: Cláu
dio Martins, Antonio Martins, Itamar Espíndola, Geraldo Fontenele, 
Murilo Martins, Noeme Elisa Soriano Aderaldo, Marly Vasconcelos, 
Dimas Macedo, Sanzio Azavedo, Newton Gonçalves, Ribeiro Ramos, 
Unhares Filho, Arthur Eduardo Benevides, Osmundo Pontes, Mozart 
Soriano Aderaldo, Horácio Dídimo e Argos Vasconcelos. 

ATA DE 1 0  DE DEZEMBRO 

A sessão foi aberta pelo Presidente Cláudio Martins e seqüen
ciada pela l iteratura da Ata de reunião anterior, a qual foi aprovada por 
unanimidade. No prosseguimento, foram apresentados os seguintes 
assuntos: - Voto de pesar, solicitado pelo Acadêmico Cláudio Martins, 
pelo falecimento do médico Aluísio Soriano Aderaldo, irmão do Aca
dêmico Mozart Soriano Aderaldo; e genitor da Acadêmica Noemi Elisa 
Soriano Aderaldo. 

- Osmundo Pontes comunicou o passamento do Jornalista Dário 
Macedo, pedindo voto de pesar pelo acontecimento; 

- Itamar Espíndola externou palavras de regozijo por ter sido 
outorgado ao Acadêmico José Rebouças Macambira o título de Prof. 
Emérito da Universidade Federal do Ceará, informando, também, o 
ingresso do Sinésio Cabral na Academia Brasileira da Língua Portuguesa; 

- Moreira Campos comunicou o 111 ano de falecimento de Antônio 
Girão Barroso, ilustre membro desta Academia, evidenciando um voto 
de saudade ao poeta e escritor; 

- Mozart Soriano Aderaldo agradeceu as homenagens lutuosas 
pelo falecimento de seu irmão Aluísio Soriano Aderaldo; 

- Argos Vasconcelos comunicou o próximo lançamento de seu 
livro "Encouraçados e Cruzadores do I I I  Reich"; 

- Ribeiro Ramos tornou ciente o centenário de ordenação do 
Padre Antônio Thomaz, bem como o 5011 aniversário de sua ordenação; 

- Teoberto Landim comunicou a próxima reabertura dos Encon
tros Literários, na Universidade Federal do Ceará, uma criação do 
Acadêmico Moreira Campos e que tem na coordenação o Professor 
Adriano Espíndola. 
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Ordem do Ola: O Acadêmico Artur Eduardo Benevides discor
reu sobre as principais efemérides literárias verificadas no ano de 
199 1, anuciando também os acontecimentos a serem observados em 
1992. 

Mozart Soriano Aderaldo, Cláudio Martins, João Clímaco Bezer
ra, Moreira Campos, Teoberto Landim e Itamar Espíndola fizeram 
comentários ilustrativos à palestra proferida, tendo o orador solicitado 
da Presidência da Academia programações especiais alusivas ao cen
tenário de fundação da Padaria Espiritual e o cinqüentenário de Grupo 
CLAN, tendo Mozart Soriano Aderaldo pronunciado referência ao pró
ximo centenário de nascimento de João Otávio Lobo. 

Nada mais sendo tratado, a reunião foi encerrada. Para constar, 
foi lavrada a presente Ata. 
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Compareceram à reunião os seguintes Acadêmicos: 

Cláudio Martins (Presidente) 
Argos Vasconcelos (Secretário) 
Artur Eduardo Benevides 
Itamar Espíndola 
Mozart Soriano Aderaldo 
João Clímaco Bezerra 
Osmundo Pontes 
Marly Vasconcelos 
Teoberto Landim 
Moreira Campos 
Geraldo Fontenele 
Ribeiro Ramos 
Pedro Henrique Saraiva Leão 
Newton Gonçalves 

Convidados: 
José Bonifácio Câmara 
Isabel Thomaz Azevedo 



ATAS DAS SESSÕES REALIZADAS EM 1992 
ATA DE 10 DE JANEIRO 

A sessão, presidida pelo Acadêmico Cláudio Mart ins, foi iniciada 
com a leitura e a aprovação da Ata da reunião anterior, a qual foi 
aprovada sem emendas. 

Em seguida, o P residente comunicou os seguintes assuntos: 
- Após a reunião verificar-sa-ia uma homenagem ao Acadêmico 

Luiz Sucupira, com o lançamento do l ivro "Luiz Sucupira - O Comen
dador", de autoria de ltala P roença Sucupira, em comemoração ao 
nonagésimo aniversário daquela i lustre personalidade; 

- Comunicou o P residente que a Academia Cearense de Letras 
recebera uma doação de 2 milhões de cruzeiros, ofertados pela Se
cretaria de Cultura e pelo industrial Fernando Gurgel, quantia esta que 
seria destinada a incrementação de programações culturais patrocina
das pela Academia; 

-Tornou ciente que, em data a ser posteriormente determinada, 
o Acadêmico Murilo Martins discorreria sobre a vida e a obra de 
Otávio Lobo, cujo centenário de nascimento seria verificado este ano. 

- Propôs, no que foi aprovado pelos presentes, o aumento para 
5 mil cruzeiros a contribuição mensal dos Acadêmicos, mensal idade 
esta que não seria de cunho obrigatório. 

Ordem do Dia: Itamar Espíndola abordou o tema "Situação polí
tica do Brasil", se detendo, em criteriosa apreciação, sobre os Pode
res constituídos da Nação. Nada mais havendo sido t ratado, a sessão 
foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata. Estiveram presentes à 
reunião os Acadêmicos Cláudio Martins, Antônio Mart ins, Mozart So
riano Aderaldo, Murilo Mart ins, Marly Vasconcelos, Geraldo Fontene
le, Itamar Espíndola, Carlos D'Aige, Vinicius Barros Leal, José Rebou
ças Macambira e Argos Vasconcelos, que secretariou o encontro. 
Como convidados, encontravam-se Helder de Souza e Aristides Ribeiro. 

ATA DE 10 DE FEVEREIRO 

A sessão foi aberta pelo Presidente Cláudio Mart ins, que convi
dou para compor a mesa principal José Bonifácio Câmara e José 
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Helder de Souza. Em seguida, foi lida e aprovada pelos presentes a 
Ata da reunião anterior. Em prosseguimento, o Acadêmico Mozart 
Soriano Aderaldo solicitou do Presidente a palavra para tecer elegia 
fúnebre em memória de José Rebouças Macambira, pedindo, ao final , 
no que foi aprovado por unanimidade, um minuto de silêncio pelo 
infausto acontecimento. Após a fala Mozart Soriano Aderaldo foram 
tratados os seguintes assuntos: 

- Cláudio Martins tornou ciente a vaga da Cadeira n11 39, até 
então ocupada pelo Prof. José Rebouças Macambira, abrindo, na 
ocasião, inscrição para preenchimento da mesma; 

- o Acadêmico Vinicius Barros Leal convidou os presentes para 
a solenidade, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, do início da 
beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa, ex-Arcebispo de 
Fortaleza, apresentando o livro de sua autoria "Dom Antônio de Almei
da Lustosa, um Discípulo do Mestre manso e humilde" a ser lançado 
na ocasião; 

- o Acadêmico Unhares Filho associou-se às homenagens lutuo
sas a José Rebouças Macambira, informando que havia solicitado ao 
Conselho Universitário a Emerência para o mesmo, bem como para 
os Acadêmicos Moreira Campos, Artur Eduardo Benevides e Carlos 
D'Aige, todos ex professores universitários. Procedeu, após, leitura de 
um artigo em memória de Joaryvar Macedo, Acadêmico falecido há 
um ano, solicitando que o mesmo fosse inserido na revista da Academia; 

- o Acadêmico Ribeiro Ramos apresentou convite para o lança
mento do livro póstumo de poesia (O Anel de Giges), na próxima 51! 
feira, da autoria de sua falecida esposa Dinorá Ramos; 

- o Presidente Cláudio Martins registrou o falecimento do médico 
Tarcísio Soriano Aderaldo, irmão do Acadêmico Mozart Soriano Ade
raldo, fazendo, após, referência ao Seminário do Crato no que dizia 
respeito aos "Lusíadas" de Luiz de Camões. 

Ordem do Dia - foi preench ida pelo Acadêmico Murilo Martins 
que abordou o tema "Hemoce", assunto este que foi comentado pelos 
Acadêmicos Newton Gonçalves, Argos Vasconcelos e Itamar Espín
dola. Nada mais havendo sido tratado, a reunião foi encerrada. Para 
constar, foi lavrada a presente Ata. Presentes à sessão, encontravam
se os seguintes Acadêmicos: 

Cláudio Martins, Artur Eduardo Benevides, Itamar Espíndola, Mo
zart Soriano Aderaldo, Marly Vasconcelos, Teoberto Landim, Noemi 
Elisa Soriano Aderaldo, Murilo Martins, Osmundo Pontes, Vinicius 
Barros Leal, Florival Serraine, Newton Gonçalves, Ribeiro Ramos, 
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Unhares Filho e Argos Vasconcelos, que secretariou a reunião. 
Em tempo, encontrava-se presente , também, o Acadêmico Di

mas Macedo. 

ATA DE 10 DE MARÇO 

Aberta pelo Presidente C láudio Martins e seqüenciada pela lei
tura e aprovação da Ata da sessão anterior pelo Secretário Acadêmi
co Argos Vasconcelos, a reunião teve prosseguimento com a apre
sentação do Expediente constante de - convite da Assembléia Legis
lativa do Estado do Ceará para as festividades relacionadas com o 
centenário de P línio Pompeu e convite do Instituto Cultural ltaú, para 
a inauguração da Unidade de informática e cultura. Por determinação 
do Presidente foram indicados os Acadêmicos Ribeiro Ramos e Di
mas Macêdo para representarem a Academia de Letras, respectiva
mente, nas solenidades acima citadas. 

Tempo do Presidente: Cláudio Martins deu ciência aos presentes 
de projetas relacionados a atividades da Academia, no valor de 1 00 
milhões de cruzeiros (informática, cursos, simpósios, publicação de li
vros) em andamento e a certeza de que seremos atendidos pelos órgãos 
competentes; - informação, por parte do Presidente, de que no dia 14 de 
abril próximo haveria assembléia eleitoral para preenchimento da vaga 
aberta com o falecimento do Acadêmico José Rebouças Macambira. 

Palavra Facultada: Argos Vasconcelos apresentou o livro "Mun
do da Poesia" de José Furtado Vasconcelos, por este ofertado à 
Biblioteca da Academia Cearense de Letras, tendo, na ocasião, tópi
cos de um comentário crítico escrito pelo Acadêmico F. S. Nascimen
to, em que palavras de elogio eram endereçadas a obra citada. 

Mozart Sariano Aderaldo informou ter coordenado, por solicita
ção do Presidente C láudio Martins, os assuntos sobre o Curso de 
Literatura Brasileira que seria ministrado pela Academia. Na oportuni
dade, apresentou a sinopse dos assuntos a serem apresentados, 
constando de 32 aulas. Prosseguindo em sua fala, o Acadêmico Mo
zart Sariano Aderaldo leu, para conhecimento de todos, a programa
ção a ser desenvolvida. Recebendo o "dossier", C láudio Martins disse 
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que o levaria ao conhecimento do Reitor da Universidade Federal do 
Ceará, a fim de que houvesse o conhecimento oficial do Curso, já que 
a Academia tem convênio com a universidade Federal. 

Florival Serraine apresentou votos de pesar pelo falecimento de 
Rogaciano Leite, solicitando um minuto de si lêncio em homenagem ao 
Homem de Letras desaparecido. 

Ordem do Dia: o Acadêmico Florival Serraine discorreu sobre o 
tema "O que é cultura", a todos prendendo a atenção por sua palavra 
fácil e pelo profundo conhecimento da matéria que é portador. 

Nada mais sendo tratado, a reunião foi encerrada. para constar 
foi lavrada a presente Ata. 

Estiveram presentes à sessão os Acadêmicos: 

Cláudio Martins - Presidente 
Argos Vasconcelos - Secretário 
Mozart Soriano Aderaldo 
Noemi Elisa Soriano Aderaldo 
Murilo Martins 
Osmundo Pontes 
Theoberto Landim 
Marly Vasconcelos 
Moreira Campos 
Florival Serraine 
Ribeiro Ramos 
Dimas Macedo 

Reunião da Academia Cearense de Letras, rea
lizada no dia 8 de abril de 1992, às 20h00, em 
sua sede social no Palácio da Luz, em que to
mou posse o Senador Mauro Benevides na Ca
deira n2 39. 

Composição da Mesa: Presidente Cláudio Martins (da Acadê
mica Cearense de Letras), Governador Ciro Gomes, Deputado Júlio 
Rêgo (Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará), 
General Sérgio Franco (Comandante da 1011 Região Militar), Desem-
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bargador (Representante do Poder Judiciário do Estado), Artur Eduar
do Benevides (Vice-Presidente da Academia Cearense de Letras), 
Itamar Espíndola (Secretário da Academia Cearense de Letras) ex
P residente José Sarney. 

Abertura da sessão: O Presidente Cláudio Martins abriu a sole
nidade saudando as autoridades presentes, após, a finalidade da reu
nião, qual seja a posse do Senador Mauro Benevides na Cadeira n11 
39 da Academia Cearense de Letras, a qual tem como Patrono Tristão 
de Alencar Araripe Júnior, vaga com o falecimento do Professor José 
Rebouças Macambira. Em seguida, o Presidente Cláudio Martins de
signou os Acadêmicos Lúcio Alcântara, Noema Elisa Soriano Aderal
do e Antônio Martins Filho para introduzirem no recinto o novo Acadê
mico a ser empossado, o que foi feito debaixo de manifestações de 
regozijo dos presentes. Após, o Secretário Itamar Espíndola leu os 
dizeres do Diploma de Acadêmico Titular da Academia Cearense de 
Letras a ser outorgado ao Senador Mauro Benevides, o que foi reali
zado pelo Presidente Cláudio Mart ins. 

Saudação ao recipiendário: o Acadêmico Murilo Martins sau
dou o novo membro da Academia em palavras repassadas de satis
fação, exaltando a honraria que todos estavam possuídos pelo ingres
so de tão laureada personalidade política e cultural em nosso meio. 

Palavra do Acadêmico Mauro Benevides: o novo Imortal pro
nunciou brilhante oração onde era externada a sua "profunda alegria 
ao transpor, como Acadêmico, os umbrais vetustos deste Palácio" . 
Ressaltando o deslumbramento da noite, Mauro Benev ides encerrou 
sua fala dizendo estar penhoradamente grato por ter sido galardoado 
não com superficial idade das cousas efêmeras, mas com a perenida
de de uma homenagem, qual seja a de membro da Academia Cearen
se de Letras. 

Encerramento: o Presidente Cláudio Martins encerrou a sessão 
com palavras de agradecimento aos presentes, convidando a todos para 
um coquetel a ser realizado nos Salões do Palácio da Luz. Para constar, 
foi lavrada a presente Ata, a qual, após aprovada será por todos assinada. 

Presentes à reunião os seguintes Acadêmicos: 

Cláudio Martins 
Antônio Martins 
Itamar Espíndola 
Mozart Sariano Aderaldo 
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Argos Vasconcelos 
Noemi Elisa Soriano Aderaldo 
Marly Vasconcelos 
Florival Serraine 
Dimas Macedo 
Lúcio Alcântara 
Murilo Martins 
Newton Gonçalves 
Carlos D' Alge 
Geraldo Fontenele 
Artur Eduardo Benevides 
Cid Carvalho 

ATA DE 7 DE ABRIL 

A sessão, presidida pelo Acadêmico Cláudio Martins, iniciou-se 
com a leitura, feita pelo Acadêmico Antônio Mart ins Filho, do parecer 
que ressaltou os inestimáveis e notórios méritos do Dr. Carlos Mauro 
Cabral Benevides. 

Após a aprovação unânime dos presentes, o Presidente da Aca
demia Cearense de Letras, Cláudio Martins, nomeou o Acadêmico 
Itamar Espíndola para dirigir os t rabalhos, e, como escrutinadores, os 
Acadêmicos Murilo Martins e Osmundo Pontes. 

A votação t ranscorreu na mais perfe ita ordem, dadas a presteza 
e a solicitude da comissão. O Acadêmico Itamar Espíndola comunicou 
então o seu resultado: 38 (trinta e oito) votantes. 

O Presidente da Academia Cearense de Let ras, Cláudio Martins, 
proclamou o Dr. Carlos Mauro Cabral Benevides para ocupar a cadei
ra n11 39, vaga com falecimento de José Rebouças Macambira. 

O Acadêmico Antônio Martins Filho congratulou-se com o re
cém-eleito, referindo-se à amizade que sua família sempre por ele 
nutriu, e à sua ascencional vida política e cultura humanística, ressal
tando o seu ingresso no Instituto Geográfico e Histórico do Ceará, 
então sob a Presidência do Acadêmico Mozart Soríano Aderaldo. 
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Após referir-se a Carlos Mauro Cabral Benevides como um es
tadista, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Academia 
Cearense de Letras, Cláudio Martins, deu por encerrada a sessão, 
tendo antes nomeado os Acadêmicos Antônio Martins Filho e Artur 
Eduardo Benevides para, juntamente com ele, transmitirem ao novel 
acadêmico o glorioso resultado. 

Estiveram presentes os seguintes Acadêmicos: 

Antônio Martins Filho 
Cláudio Martins (Presidente) 
Artur Eduardo Benevides 
Itamar Espíndola 
Mozart Sariano Aderaldo 
Osmundo Pontes 
Murilo Martins 
Geraldo Fontenele 
Marly Vasconcelos 
D imas Macedo 
Moreira Campos 
Ribeiro Ramos 
e eu, Noemi E lisa Aderaldo, que redigi a presente Ata. 

ATA DE 10 DE JUNHO 

Presidida pelo Acadêmico Cláudio Martins, a sessão foi iniciada 
pela leitura e aprovação de Atas anteriores. No prosseguimento, o 
Presidente informou que logo mais seria o encerramento do Curso 
sobre Literatura Brasileira, patrocinado pela Academia. O expediente 
constou da apresentação de inúmeros te legramas recebidos na Se
cretaria, pelo posse do Senador Mauro Benevides na Cadeira nQ 29 
deste Sodalício. Com a palavra facultada, a mesma foi usada pelo 
Acadêmico Mozart Sariano Aderaldo, tendo este refe rido a presença 
de Hugo Vieira Cavalcante em Fortaleza e sua oferta do livro "Win L. 
van D ijk" - da autoria de Carlos Torres Pastorino à Biblioteca da 
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Academia. O Presidente Cláudio Martins tornou ciente, então, aos 
participantes do Curso, que ao Acadêmico Mozart Soriano Aderaldo 
seria transferida a presidência da sessão, solicitando que este apre
sentasse uma sinopse analítica do Curso em tela, já que ele havia 
sido o Coordenador dessa realização. Em sua fala, Mozart Soriano 
Aderaldo destacou os seguintes tópicos: 

- o Curso se constitui numa homenagem ao Presidente Cláudio 
Martins pelo dinamismo, pelo espírito de luta, por ele desempenhado 
à frente da Academia, indiferente às oscilações de seu estado de saúde; 

- exaltou a programação do Curso, com 33 aulas, todas minist ra
das por membros da Academia, evidenciando a participação das Aca
dêmicas Marly Vasconcelos e Noemi Elisa Soriano Aderaldo, também 
coordenadoras dos t rabalhos; 

- o Curso foi motivado pelo centenário da Padaria Espiritual, 
exaltando o elevado número de alunos que assistiram às aulas; 

- elogiou os expositores do Curso, citando a todos nominalmen
te, com os respectivos assuntos discorridos; 

- concluiu sua fala informando a disposição do Presidente Cláu
dio Martins de promover outros Cursos, possivelmente sobre Literatu
ra Cearense e pesquisas literárias. 

A tribuna foi assomada, após, por Dayse Grieser, que agradeceu 
em nome dos alunos, o interesse, a dedicação e, acima de tudo, os 
conhecimentos expostos no decorrer do Curso pelos Senhores Aca
dêmicos. A palavra foi t ransferida para o Acadêmico Sânzio de Aze
vedo, que apresentou circunstanciado estudo sobre a "Padaria Espiri
tual" .  Nada mais havendo sido tratado, a reunião foi encerrada. Para 
constar, foi lavrada a presente Ata que, após aprovação, será por 
todos assinada. 
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ATA DE 10 DE JULHO 

Sob a presidência do Acadêmico Cláudio Martins, a reunião teve 
início com a leitura e aprovação da Ata da sessão anterior. O expe
diente constou de Ofício da Fundação de Ensino Superior de Olinda, 
comunicando a nomeação de Vital Duarte como Diretor Cultural da 
aludida Instituição. Após, o Secretário anunciou os aniversariantes do 
mês: Carlos D'Aige, Arthur Eduardo Benevides e Marly Vasconcelos. 
A palavra foi passada ao plenário para comunicações, dela fazendo uso: 

Noeme Elisa Soriano Aderaldo informou a fundação da Acade
mia da Incerteza, constituída por alunos do Curso de Letras da Uni
versidade Federal do Ceará, onde deverão falar sobre Camões e 
Fernando Pessoa, os escritores Moreira Campos, Beatriz Alcântara, 
Noeme Elisa Soriano Aderaldo e o Prof. Lobo. 

Unhares Fi lho apresentou voto de louvor pelo lançamento dos 
livros de Artur Eduardo Benevides, lançados há poucos dias no Náu
tico Atlético Cearense em noite das mais concorridas: tornou ciente, 
no próximo dia 17, do lançamento n11 14 da Revista de Letras da 
Universidade Federal do Ceará. Prosseguindo, Unhares Filho infor
mou o pronunciamento de uma palestra sobre Fernando Pessoa, no 
Curso de Psicologia e disse da realização, pela 1 011 vez, dos Encon
tros Literários, patrocinados pelo Curso de Letras da Universidade 
Federal do Ceará e que é coordenado pelo Prof. Adriano Espíndola. 
Informou que Sânzio de Azevedo apresentou palestra sobre a "Pada
ria Espiritual", Dimas Macedo discorreu sobre "Fazer poeta" e Unha
res Fi lho sobre "Amor e outros aspectos na poesia de Carlos Drumond 
de Andrade" .  

Mozart Soriano Aderaldo justificou a ausência do Acadêmico 
Theoberto Landim. 

Ordem do Dia: O Presidente Cláudio Martins registrou o faleci
mento do Prof. Arimatéia Tito Filho, Presidente da Academia Piauiense 
de Letras desde 1971, dedicando esta reunião em homenagem à sua 
memória. Para fazer a elegia do homenageado, deu a palavra ao Aca
dêmico Geraldo Fontenele. A fala deste Escritor e jornalista se consti
tuiu em verdadeira peça literária versando sobre "A morte", a qual foi 
enfocada sob os mais diversos prismas, todos com excessiva riqueza 
de citações e de detalhes. Na conclusão, foi exaltada a substancial vida de 
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Arimatéia T ito, tendo Geraldo Fontenele bastado em todos os sentidos 
sobre a atuação do homenageado na vida cultural piauiense a f rente, 
durante mais de 20 anos, da Academia de Let ras do Piauí . Ao f inal, o 
orador enfatizou que o Prof. Arimatéia T ito estará sempre nós com os 
Artigos, reportagens e notícias versando sobre ele e inseridos nas 
"Notícias Literárias" que se encontram na Biblioteca da nossa Acade
mia. Nada mais sendo t ratado, a sessão foi encerrada. Para constar, 
foi lavrada a presente Ata, a qual depois de aprovada será assinada 
pelos presentes. Compareceram à reunião os seguintes Acadêmicos: 
Artur Eduardo Benevides, Cláudio Martins, Dimas Macedo, Osmundo 
Pontes, Geraldo Fontenele, Horácio Dídimo, João Clímaco Bezerra, 
Unhares Filho, Marly Vasconcelos, Mozart Soriano Aderaldo, José 
Murilo Martins, Noemi El isa Soriano Aderaldo, Pedro Henrique Sarai
va Leão, Vinicius Barros Leal e este Secretário Argos Vasconcelos. 

ATA DE 26 DE AGOSTO 

A reunião foi aberta pelo Presidente Cláudio Martins, o qual 
externou o luto que se apossara deste Sodalício com o falecimento do 
Acadêmico Itamar de Santiago Espíndola, Titular da Cadeira n11 29, 
cujo Patrono é o Escritor Paulino Nog ueira, e que na atual gestão 
desempenhava o cargo de Secretário Geral.· Passando a palavra ao 
111 Secretário Acadêmico Argos Vasconcelos - este procedeu a leitura 
da Ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem reservas. Prosse
guindo em sua fala, o Secretário apresentou o Expediente, constante 
de um telegrama do Conselho de Educação e um Ofício do Conselho 
Superior do Ministério Público, apresentando condolências pelo fale
cimento do Acadêmico Itamar Espíndola. Voltando a palavra ao Pre
sidente Cláudio Martins, este suspendeu a reunião em sinal de pesar 
pelo sucedido, informando que seria encaminhado aos órgãos de 
divulgação escrita de nossa cidade o Edital de convocação para preen
chimento da Cadeira n11 29 da Academia Cearense de Letras, vaga 
com o falecimento acima referido. Nada mais sendo t ratado, a sessão 
foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual, após 
lida e aprovada pelos presentes será por todos assinada. 
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ATA DE 10 DE SETEMBRO 

O Presidente Cláudio Martins abriu a sessão solicitando ao Se
cretário Argos Vasconcelos a leitura das Atas das duas ú ltimas reu
niões, as quais, lidas foram aprovadas sem reservas. Em seguida, o 
Presidente expressou o profundo pesar pelo falecimento do Acadêmi
co Durval Ayres, Titular da Cadeira n11 27 deste sodalício, cujo Patrono 
é Manuel Soriano Albuquerque. Ainda com a palavra, Cláudio Martins 
comunicou a presença, na reunião, do Professor Tavares Júnior -
Coordenador do Curso de Mestrado em Letras da Universidade Fede
ral do Ceará, tornando ciente que referida personalidade aqui veio 
atendendo convite para discorrer sobre as próximas festividades que 
marcarão o centenário do escritor Graciliano Ramos, informando que 
ele teria como auxiliar na estruturação deste evento do Acadêmico 
Pedro Paulo Montenegro. 

Expediente - Proposta, assinada por 20 Acadêmicos, indicando 
para Acadêmico correspondente o Advogado Prof. e Escritor Dr. Luís 
lvani de Amorim Araújo. Referido escritor é Presidente da Federação 
das Academias de Letras do Brasil, Vice-Presidente da Academia 
Cearense de Letras e Artes do Rio de Janeiro. 

- Ofício de Silva Barreto, oferecendo à Academia Cearense de 
Letras o livro de sua autoria "20 poemas . . . .  e uma lágrima". 

- Leitura do Edital, publicado a 26 de Agosto de 1992, pela 
Imprensa escrita, de inscrição à Cadeira n11 29 desta Academia, vaga 
com falecimento de Itamar de Santiago Espíndola. 

Comunicações - O Acadêmico Ribeiro Ramos informou que 
será apresentado no próximo dia 8 de dezembro, em Brasília, do livro 
"Anel de Ginges" da autoria de sua falecida esposa Dinorah Ramos, 
quando haverá uma homenagem pelo centenário de Ordenação e 
cinqüentenário de morte do Pe. Antônio Thomaz. 

Ordem do Dia - Foi proferida pelo Prof . Tavares Jr., o qual 
discorreu sobre a programação relacionada ao centenário do escritor 
Graciliano Ramos, informando, ao final, que o evento estava sendo 
coordenado pela Universidade Federal do Ceará e Academia Cearen
se de Letras. Nada mais sendo tratado, a sessão foi encerrada. Para 
constar foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada em 
plenário, será por todos assinada. 
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Obs.: Estiveram presentes à reunião os seguintes Acadêmicos: 
Cláudio Martins, Argos Vasconcelos, Artur Eduardo Benevides, Horá
cio Dídimo, Ribeiro Ramos, José Maria Moreira Campos, Marly Vas-. 'i concelos, Mozart Soriano Aderaldo e Noeme E lisa Soriano Aderaldo 

ATA DE 10 DE NOVEMBRO 

O Presidente Cláudio Martins abriu a sessão, passando a pala
vra ao Secretário Argos Vasconcelos para a leitura da Ata da reunião 
anterior. Após a aprovação desta sem reservas o Acadêmico Cláudio 
Martins disse da transformação da reunião em sessão eleitoral para 
preenchimento da Cadeira nll 29, ocupada anteriormente por Itamar 
Espíndola, falecido recentemente. E para comandar os trabalhos elei
torais, o Presidente determinou o Acadêmico Mozart Soriano Aderal
do, indicando para escrutinadores os Acadêmicos Geraldo Fontenele 
e Noeme Elisa Soriano Aderaldo. Na seqüência da reunião, Mozart 
Soriano Aderaldo informou que, de conformidade com normas estatu
tárias, o candidato para ser eleito deverá contar com 2/3 dos votos 
dos sócios existentes na Academia, dispensadas as frações. 

Como temos 38 Acadêmicos serão necessários 25 votos, con
cluiu Mozart Soriano Aderaldo. Após, procedeu a leitura do Parecer 
emitido pela Comissão designada pelo Presidente Cláudio Martins - e 
constituída por ele, Mozart Soriano Aderaldo, e mais, Marly Vascon
celos e Geraldo Fontenele - sobre o candidato inscrito - José Costa 
Matos. Exaltando os livros de poesia da citado candidato: "Pirilampo", 
"As viagens", "O sono das respostas", "Na ú ltima curva da esperança" 
e •o Povoamento da solidão", o Relator do Parecer evidenciou os 
vários prêmios literários por ele conquistados, mercê de sua esmera
da atividade intelectual, acrescentando sua alentada participação no 
ramo do magistério, notadamente como professor de Faculdade de 
Filosofia Dom José, da Universidade do Vale do Acaraú; na Universi
dade de Fortaleza, no Curso de Jornalismo e na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Ceará. Concluiu o Parecer afi rmando ser 
Costa Matos "digno de integrar a Academia Cearense de Letras. Seus atri-
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butos morais, que também costumamos valer na escolha do Acadêmi
co, além de seus dotes intelectuais, nos levam a esta conclusão. Em 
seguida foi procedida a competente votação, tendo comparecido à urna 
37 Acadêmicos. O candidato recebeu a totalidade dos votos. Retoman
do a direção da sessão, o Presidente Cláudio Martins proclamou Costa 
Matos eleito para a Cadeira n11 29 da Academia Cearense de Letras, 
indicando os Acadêmicos Mozart Sariano Aderaldo, Geraldo Fontenele, 
Noeme Elisa Sariano Aderaldo e Marly Vasconcelos para informar ofi
cialmente ao candidato a sua eleição. No ato de encerramento, o Pre
sidente Cláudio Martins convidou os presentes para uma sessão espe
cial em homenagem ao centenário de João Otávio Lobo, realizar-se 
logo mais na Academia Cearense de Letras. Nada mais Havendo, a 
reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente Ata. 

ATA DE 17 DE NOVEMBRO 

O Presidente Cláudio Martins abriu a sessão, sol icitando que o 
Secretário Argos Vasconcelos procedesse a leitura da Ata da reunião 
anterior. Lida e aprovada sem emendas, o Secretário passou ao Ex
pediente, o qual constou de um ofício da Professora Maria Albert ina 
Leite - Diretora do Departamento de Cultura e Turismo do Município 
de Judiai - informando a realização do 811 Ciclo de Estudos Euclidia
nos, a realizar-se nos dias 9 a 12 de novembro. Em seguida à leitura 
do Expediente, o Presidente Cláudio Mart ins t ransformou a reunião 
em Sessão Ele itoral para preenchimento da Cadeira n11 27, vaga com 
o falecimento do Acadêmico Durval Ayres, convidando para compor o 
Mesa receptora e apuradora dos votos os Acadêmicos Artur Eduardo 
Benevides, Geraldo Fontenele e Noeme Elisa Sariano Aderaldo. No 
prosseguimento dos trabalhos, o Presidente indicou a leitura do Pare
cer sobre os Currículos apresentados pelos candidatos Adísia Sá e 
César Barros Leal, a qual foi pelo Relator Acadêmico Geraldo Fonte
nele, assinado pelo próprio e mais os Acadêmicos Argos Vasconcelos 
e Noeme Elisa Sariano Aderaldo. Na conclusão sua explanação o 
Relator afirmou estarem os candidatos aptos para ocupar a citada vaga na 
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Academia Cearense de Letras. Foi procedida, então, a votação, aten
dendo a chamada nominal realizada por Artur Eduardo Benevides. 
Escrutinado os votos, o resultado foi o seguinte: César Barros Leal -
19 votos e Adísia Sá - 17 votos. Com a palavra, o Presente Cláudio 
Martins informou que, de acordo com normas estatutárias, por não ter 
nenhum dos candidatos alcançado o "quorum" mínimo de 2/3 de vo
tos, ou seja, 25 votos, seria realizada outra votação apenas com a 
presença do candidato que maior número de votos havia conquistado, 
no caso, o concorrente César Barros Leal, o qual deveria buscar os 
2/3 de votos para o preenchimento da Cadeira em disputa. Vale res
saltar que durante o 1° escrutínio foi anulado o voto do Acadêmico 
João Jacques Ferreira Lopes, por ter fornecido 2 procurações para 
Acadêmicos diferentes, ambas com a mesma data. Realizada a 211 
votação, o resultado apresentado foi o seguinte: César Barros Leal -
23 votos, em Branco - 3 votos e não - 1 O votos. No intercurso da 
votação o Acadêmico Newton Gonçalves votou sob protestos, por não 
concordar com o "modus faciendi" da 211 eleição, Manifestando-se, 
também, em contrário pelo voto por procuração. Com a palavra, o 
Presidente Cláudio Martins tornou ciente aos seus pares que na opor
tunidade abdicava ao cargo de Presidente da Academia Cearense de 
Letras, devendo substituí-lo o Vice-Presidente Artur Eduardo Benevi
des. lnarredável em sua decisão apesar das solicitações em contrário 
de diversos Acadêmicos, Cláudio Martins afirmou ser o seu gesto uma 
decisão resultante de fatos por ele evidenciados no correr da 211 elei
ção, e que não mais permitiam-lhe prosseguir à frente da Academia. 
Assumindo a presidência, Artur Eduardo Benevides informou que, por 
não ter o candidato César Barros Leal obtido o necessário "quorum" 
de 2/3 de votos (25 votos) , a Cadeira permaneceria vaga. Nada mais 
havendo, a sessão foi encerrada. Para constar, lavrei a presente Ata 
que, depois de aprovada, será por todos assinada. 
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Ata da sessão extraordinária de posse do Escri
tor José Costa Matos na Cadeira n11 29, da Aca
demia Cearense de Letras, realizada no dia 1 O 
de dezembro de 1992, às 21 horas, no Palácio 
da Luz, sede social da referida Academia. 

Presidida pelo Presidente, Acadêmico Artur Eduardo Benevides, 
a reunião solene teve início com a composição da Mesa principal, na 
qual tomaram assento, além do Presidente, os Acadêmicos Mozart 
Sariano Aderaldo, Lúcio Alcântara (Vice-Governador do Estado), João 
Clímaco Bezerra, o Secretário da Academia Argos Vasconcelos e Da. 
Maria do Carmo Gaspar de Oliveira, Secretária da Federação dos 
Acadêmicos de Letras no Brasil. Presente à solenidade os Sócios 
Honorários da Academia Cearense de Letras, escritores Sinésio Ca
bral e Antenor Gomes de Barros Leal, além da professora Graças 
Carvalho Musy, representante do Magnífico Reitor da UNIFOR. Com 
o plenário da sessão totalmente preenchido por familiares do escritor 
Costa Matos, por pessoas gratas da sociedade e por conterrâneos do 
homenageado, mais abrilhantavam a festa os Acadêmicos Antônio 
Martins Filho, Carlos D'Aige, Sânzio de Azevedo, Murilo Martins, Noe
me Elisa Sariano Aderaldo, Marly Vasconcelos, Moreira Campos, Fio
rival Seraine, Unhares Filho, Vinícius Barros Leal, Dimas Macedo e 
Theoberto Landim, os quais, alguns acompanhados de suas esposas, 
ocupavam a Bancada dos Acadêmicos. No termo de abertura da 
reunião o Presidente Artur Eduardo Benevides disse da importância 
da solenidade, qual seja a posse de mais um Imortal na Academia 
Cearense de Letras, no preenchimento da Cadeira n11 29, vaga com 
falecimento do escritor Itamar Santiago Espíndola. Ato contínuo, indi
cou uma Comissão constituída dos Acadêmicos Noeme Elisa Sariano 
Aderaldo, Marly Vasconcelos e Carlos D'Aige, para conduzir ao recin
to o novo Imortal José Costa Matos. A entrada da personalidade 
citada foi saudada com profundo entusiasmo pelos presentes, toman
do ela assento na Mesa principal por convite do Presidente Artur 
Eduardo Benevides. Em seguida, foi lido pelo Secretário Acadêmico 
Argos Vasconcelos, os termos do Diploma do agraciado, seqüenciado 
pela entrega do mesmo pelo Presidente ao escritor Costa Matos. 
Usou da palavra, após, o Acadêmico Mozart Soriano Aderaldo, que 
proferiu brilhante oração saudando a novo Imortal. Costa Matos foi o 
orador seguinte, a todos deleitando com seu discurso de posse onde,alter-

259 



nando uma carinhosa dialética ao referir-se às suas origens interiora
nas, alcançou um linguajar clássico o pontilhado de expressões ver
naculares do mais escorreito estilo ao mencionar, reconhecido, o seu 
ingresso na imortalidade das Letras. A sessão foi encerrada com 
palavras de agradecimento do Presidente Artur Eduardo Benevides a 
todos os presentes, convidando-os, em seguida, para um coquetel 
oferecido pelo Acadêmico Costa Matos, nos amplos salões da Acade
mia Cearense de Letras. Nada mais havendo para constar foi lavrada 
a presente Ata, que após lida e aprovada, será por todos assinada. 

Em tempo antes de concluir a sessão o Presidente convocou os 
Acadêmicos para eleição da Diretoria, a realizar-se no dia 14 de 
dezembro às 16 horas. 

Ata da Assembléia Eleitoral realizada às 1 6h00 
do dia 1 4  de dezembro de 1 992, da Academia 
Cearense de Letras, na sua sede social no Pa
lácio da Luz. 

A sessão foi aberta pelo Presidente Artur Eduardo Benevides, o 
qual solicitou a leitura das Atas de reuniões anteriores. Aprovadas 
com uma emenda, o Presidente informou ser esta uma Assembléia 
Eleitoral para indicação dos nomes que comporão a Diretoria da Aca
demia Cearense de Letras (biênio 1993-94), indicando os Acadêmicos 
Vinicius Barros Leal e Murilo Martins para conduzirem a citada elei
ção. Procedida a votação por chamada nominal dos Acadêmicos, foi 
verificada a presença de 28 votantes, tendo recebido a chapa única -
intitulada de "111 Centenário" - a totalidade dos votos. A chapa 111 
Centenário está constituída por: 
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Presidente - Artur Eduardo Benevides 
1 11 Vice - Mozart Sariano Aderaldo 
211 Vice - Moreira Campos 
Secretário Geral - Ribeiro Ramos 
111 Secretário - Argos Vasconcelos 
211 Secretário - Theoberto Landim 
111 Tesoureiro - Osmundo Pontes 
211 Tesoureiro - Costa Matos 



Diretor de publicidade - Noeme Elisa Sariano Aderaldo 
Em seguida à contagem dos votos foi declarada eleita a Chapa 

acima referida. Para constar foi lavrada a presente Ata que após lida 
e aprovada será por todos assinada. 

261 


	ACL_1991_1992134
	ACL_1991_1992136
	ACL_1991_1992137
	ACL_1991_1992138
	ACL_1991_1992139
	ACL_1991_1992140
	ACL_1991_1992141
	ACL_1991_1992142
	ACL_1991_1992143
	ACL_1991_1992144
	ACL_1991_1992145
	ACL_1991_1992146
	ACL_1991_1992147
	ACL_1991_1992148
	ACL_1991_1992149
	ACL_1991_1992150
	ACL_1991_1992151
	ACL_1991_1992152
	ACL_1991_1992153
	ACL_1991_1992154
	ACL_1991_1992155
	ACL_1991_1992156
	ACL_1991_1992157
	ACL_1991_1992158
	ACL_1991_1992159
	ACL_1991_1992160
	ACL_1991_1992161
	ACL_1991_1992162
	ACL_1991_1992163
	ACL_1991_1992164

