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Ata das Sessões 



Ata da Reunião da Academia Cearense de Letras do 
dia 12 de janeiro de 2009 

Às dezesseis horas do dia 12 de janeiro de dois mil e nove, com a 

presença dos acadêmicos Murilo Martins, Sânzio de Azevedo, Pedro 

Paulo Montenegro, Barros Pinho, Carlos Augusto Viana, Angela Guti

érrez, Giselda Medeiros e da diretora administrativa da Academia Re

gina Fiúza, ocorreu a sessão mensal da Academia Cearense de Letras. 

Ao abrir a sessão, o presidente Murilo Martins solicitou à acadêmica 

Giselda Medeiros que fizesse a leitura da Ata, em razão de a titular, Re

gine Limaverde, estar em viagem. Após lida a Ata, feitos alguns aden

dos, foi aprovada. O presidente Murilo Martins, acolhendo a todos os 

presentes com gestos e palavras de cordial amizade, disse da finalidade 

da sessão, ou seja para oficializar a Chapa Professor Linhares Filho, 

eleita na reunião de dez de dezembro de dois mil e oito. A referida 

chapa, que teve 31 votos, está assim constituída: 

Presidente de Honra - Artur Eduardo Benevides 

Presidente - Pedro Henrique Saraiva Leão 

Vice-Presidente - Jose Maria Barros Pinho 

Secretário Geral - Virgílio Maia 

Secretário Geral-Adjunto - Horácio Dídimo 

Diretor de Finanças - Giselda Medeiros 

Diretor Cultural - Angela Gutiérrez 

Diretor de Patrimônio - Sânzio de Azevedo 

Diretor de Publicações - Noemi Elisa Aderaldo 

Conselho Fiscal - José Costa Matos, Dimas Macedo 

e José Dias de Macedo. 

Após esses trâmites legais, o presidente anunciou a posse da di

retoria a se dar às dezenove horas do próximo dia vinte e nove, em 

nosso auditório. Em seguida, facultou a palavra. A acadêmica Angela 

Gutiérrez expressou considerações acerca da administração de Muri-
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lo Martins, dizendo não tê-las dito na reunião passada em virtude da 

escassez do tempo. Valeu-se, então, do momento para expressar seu 

voto de louvor ao presidente Murilo Martins por sua proveitosa admi

nistração, em que cedeu espaço para, nas reuniões mensais, resgatar a 

memória da Academia, através de palestras dos acadêmicos, e disse ser 

louvável a administração, merecendo, portanto, servir de padrão para 

os seus sucessores. Prosseguindo, o acadêmico Barros Pinho louvou 

do presidente o comportamento, ao qual denominou de magistrado, 

principalmente na condução da eleição dos candidatos, portando-se 

com lisura e ética. Também o acadêmico Pedro Paulo Montenegro fa

lou da importância do trabalho de Murilo Martins à frente da Aca

demia, agindo sempre com pontualidade e responsabilidade, presti

giando a todos e, sobremaneira, valorizando o trabalho dele (Pedro 

Paulo). O acadêmico Sânzio de Azevedo elogiou o trabalho do presi

dente, enfocando o gosto deste pela literatura e pelo estudo da própria 

Academia, o que o torna um grande conhecedor da história da Aca

demia Cearense de Letras. A acadêmica Giselda Medeiros salientou o 

clima de harmonia e união proporcionado pela segura e sólida gestão 

de Murilo Martins, fazendo com que todos se sentissem irmanados 

verdadeiramente. Regina Fiúza destacou a dedicação de Murilo Mar

tins à pesquisa, o interesse pelos detalhes, o que o levou a fazer um real 

resgate da história de nossa Academia. Ao final, o presidente Murilo 

Martins agradeceu a todos pelo apoio recebido e falou sobre alguns 

dos objetivos alcançados, como abrir a Academia ao público; trazer 

alunos de várias escolas para conhecerem o funcionamento da Acade

mia (projeto "A Escola vai à Academia"); incentivar a literatura e pre

venir a violência através da cultura. Em clima descontraído, a sessão 

foi encerrada e, para constar, eu, Giselda Medeiros, secretária ad hoc, 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem 

de direito. Fortaleza, 12 de janeiro de 2009. Giselda Medeiros. 
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