
Ata da reunião do dia dez de maio de 2007 

A reunião teve início com a leitura da ata pela secretária adjunta Regine 
Limaverde. Foram sugeridas algumas modificações. Foi pauta desse encontro, 
ainda, a questão da dificuldade financeira que a Academia vem enfrentando. 
Segundo o presidente, esse era o real motivo, por que algumas entidades cul
turais que usam a Academia para suas reuniões foram convidadas para aquela 
ocasião. Estavam presentes presidentes de algumas entidades culturais: Regina 
Pamplona Fiúza, presidente da Sociedade Amigas do Livro, José Augusto Be
zerra, presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos, Ednilo Soárez- presi
dente da Academia Fortalezense de Letras, Vicente Alencar - responsável pelo 
Programa Terça-Feira em Prosa e Verso, afora os acadêmicos Juarez Leitão, 
Genuíno Sales, Noemi Elisa Soriano Aderaldo, Unhares Filho, Pedro Paulo 
Montenegro, Horácio Dídimo,o presidente Murilo Martins e sua esposa Inês 
Martins e alguns convidados do presidente que pertencem ao mesmo Rotary 
do qual ele é sócio. Depois da leitura da Ata, o presidente falou da impor
tância da participação de todos nos problemas pelos quais a Academia vem 
passando. Segundo Juarez Leitão, não é difícil se conseguir uma Lei Especial 
na Assembléia com assinaturas de todos os deputados para a regulamentação 
de uma contribuição mensal para a Academia. É difícil, no entanto, prever 
se o governo irá aprovar, uma vez que eles andam cortando muitos gastos 
extras. Seria necessário um trabalho junto aos deputados, afirmou Juarez. José 
Augusto sugeriu a criação de uma Associação de Amigos da Academia, que 
contribuíssem voluntariamente, o que daria uma boa base de sustentação à 
Instituição. Segundo Bezerra, ele mesmo poderia arranjar alguns amigos para 
a Associação, e o pouco que dessem poderia solver, em parte, o problema da 
Academia. O presidente falou que já havia sido tentada essa estratégia anterior
mente. E ressaltou que o antigo presidente havia convidado todas as entidades 
para se reunirem no prédio e que ele sabia que todas atualmente contribuíam 
com alguma quantia e então pediu que, aquelas que pudessem contribuir um 
pouco mais, assim o fizessem. Segundo ele, se todas as entidades contribuís
sem totalizariam de R$ 1.200,00 reais/mês, o que aida não seriam suficientes 
para os gastos mensais. Logicamente, ele ressaltou que nenhuma entidade 
iria deixar de se reunir ali. Bezerra falou então da importância de se proceder 
o mais rápido possível à elaboração de um estatuto dessa Associação que ele 
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houvera proposto. O presidente então falou que a reunião seria rápida e que 
convidara alguns amigos para ouvir uma palestra dele sobre um livro que 
estava escrevendo acerca da história da Academia. Antes de ser encerrada a 
reunião, eu falei então que havia lido na Internet, numa página, que nosso 
nome, endereço e telefone estavam publicados abertamente num site e que 
eu pedia para a Academia enviar um ofício solicitando a retirada desses dados, 
uma vez que, nos dias de hoje, tal publicação invadia e poderia prejudicar 
nossa privacidade. Todos concordaram e passei então a página impressa para 
a diretora administrativa da Academia, Regina Fiúza, que ficou de tomar essa 
providência, uma vez que estava escrito e ela identificou o site como sendo do 
Governo do Estado.O presidente encerrou a reunião e passou à palestra. Eu, 
Regine Limaverde, escrevi esta ata, que depois de lida e discutida, será assina
da pelos presentes à reunião. 
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