9a Parte
Ata das Sessões

ATA DA SESSÃO DE POSSE DA DIRETORIA DA
ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS- BIÊNIO 2007-2008
DO DIA 8/2/2007

Em seu auditório, às dezesseis horas do dia oito de fevereiro de dois
mil e sete, a Academia Cearense de Letras reuniu seu corpo acadêmico e convidados para a primeira reunião do ano, com a finalidade de empossar sua
diretoria eleita, em doze de dezembro do ano findo. De início, o presidente
reeleito Dr. Murilo Martins deu as boas-vindas aos presentes e, justificando a
ausência de Regine Limaverde, solicitou à acadêmica Giselda Medeiros que
fizesse a leitura da ata. Posta em discussão, a ata foi aprovada. Na seqüência,
o presidente passou a nomear os membros da diretoria eleita para o biênio
2007/2008, solicitando-lhes que ficassem em pé. Ei-los: Presidente de Honra - Artur Eduardo Benevides; Presidente -José Murilo de Carvalho Martins; Vice-Presidente- Pedro Henrique Saraiva Leão; Secretário Geral- Pedro
Paulo Montenegro; Secretário Geral Adjunto - Regine Limaverde; Diretor de
Finanças - Giselda Medeiros; Diretor Cultural - Ângela 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. Declarando-os empossados, Dr. Murilo Martins agradeceu a presença dos presidentes de entidades que se reúnem na sede da Academia e disse de
sua satisfação em ter essas entidades interagindo com a nossa cultura e nossas
atividades, enfatizando que são mais de 400 associados a trabalharem por uma
causa comum. Prosseguindo, o presidente pediu licença aos presentes para,
em rápidas palavras, mostrar resumidamente as atividades desenvolvidas pela
Academia Cearense de Letras, dentre elas: o projeto a Academia vai à Escola;
ciclo de seminários, já no seu quarto ano; realização dos concursos literários - "Prêmio Osmundo Pontes de Literaturà', enfatizando ser este um dos
melhores do Ceará, talvez do Brasil; "Prêmio "Maria Martins", de Literatura
Infantil, "Clovis Rolim", de Contos e "Nila Gomes de Soárez", destinado a
alunos da escola pública. Reportou-se à reformulação de nosso Estatuto e à
criação do Memorial da Academia. Em seguida, passou a palavra para a diretora de Publicações Noemi Elisa Aderaldo, que falou sobre a editoração da
Revista da Academia, praticamente, em dia, reforçando que esses dois últimos
números saíram graças a uma doação do colega acadêmico Napoleão Nunes

289

Maia. Falou da necessidade de patrocínios. Aproveitou o ensejo para mostrar
a beleza do último livro de Sânzio de Azevedo "Lanternas Cor de Aurorà' e
fez a leitura de alguns dos belíssimos haicais. Dando seqüência, o presidente chamou à tribuna a Diretora de Cultura Ângela Gutiérrez, que passou a
expor os seus projetas, dentre os quais: manutenção de atividades culturais,
como A Academia na Escola, Ciclo Anual de Conferências, Prêmios Literários, atividades estas já implantadas, e em pleno andamento; preparação de
Agenda (para cada ano ou semestre), incluindo informações sobre atividades
culturais da Academia, como, além das já citadas anteriormente: Seminários,
Mesas-redondas, Exposição de Livros e de Arte (pintura, escultura, fotografia,
objetos, Acervo da Academia e de Acadêmicos, lançamentos de livros, leituras
poéticas, dramáticas ou narrativas, exibição de vídeos; pequenos concertos
musicais; cursos/oficinas; prêmios; conferências nas reuniões mensais da Academia, com publicação na Revista; criação do site da Academia; aprofundamento de parcerias culturais e artísticas com o Instituto do Ceará, ICNUFC,
outras academias e entidades que funcionam no Palácio da Luz, Ideal Clube,
IPHAN, SECULT, Associação Brasileira de Bibliófilos, entre outras; Parcerias
fora do Ceará, como Academia Brasileira de Letras, Fundação Casa de Rui
Barbosa, Fundação Joaquim Nabuco, entre outras. Ao finalizar, a Diretora
de Cultura Ângela Gutierrez pôs em evidência que para viabilizar atividades como estas, são imprescindíveis os patrocínios e sugeriu ao Presidente
Dr. Murilo Martins que fosse criada uma Comissão de Cultura que possibilitasse a ela um maior apoio. Retomando a palavra, o presidente abriu espaço
para outros pronunciamentos. Foi a vez, então, da Diretora Administrativa da
Academia, Regina Fiúza, que ressaltou as dificuldades sofridas nesse último
seminário, devidas à falta de patrocínio para a publicação da Antologia, e
apelou aos presentes que colaborassem adquirindo-a, pelo preço simbólico de
apenas R$15,00 por exemplar, como ajuda para resgatar as despesas que ainda
estavam pendentes. O presidente Dr. Murilo Martins agradeceu a presença de
todos os presentes, dos componentes da família do Senhor José Dias de Macedo, membro do Conselho Fiscal, os presidentes das entidades domiciliadas
no Palácio da Luz, convidados especiais. Compareceram a esta sessão, além do
presidente Dr. Murilo Martins, os seguintes acadêmicos: Marly Vasconcelos,
Noemi Elisa Aderaldo, Giselda Medeiros, Ângela Gutierrez, Pedro Henrique
Saraiva Leão, Pedro Paulo Montenegro, Sânzio de Azevedo, José Costa Matos,
Horácio Dídimo, Mons. Manfredo Ramos, J. C. Alencar Araripe, Genuíno
Sales e Barros Pinho. O presidente convidou a todos para o coquetel e encer-
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rou a sessão. Nada mais havendo a registrar, eu, Giselda Medeiros, secretária

ad hoc, lavrei a presente ata para fins de registro. Fortaleza, 8 de fevereiro de
2007. Giselda Medeiros
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