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Ata das Sessões 



Reunião da Academia Cearense de Letras do dia 03 
de Março de 2oo8 

Às 16 horas do dia 03 de março de 2008 teve início mais uma reu
nião dos membros da Academia Cearense de Letras (ACL). Inicialmen
te, o presidente Dr. Murilo Martins pediu a mim, Regine Limaverde, que 
fizesse a leitura da Ata da última reunião. Esta foi aprovada por todos os 
presentes: Angela Gutiérrez, Marly Vasconcelos, Genuíno Sales, J.C. de 
Alencar Ara ripe, Di mas Macedo, Juarez Leitão, Lúcio Alcântara, Beatriz 
Alcântara, Pedro Henrique Saraiva Leão, Noerni Elisa Sariano Aderal
do, Luciano Maia, Napoleão Maia, Cid Saboya, Carlos Augusto Viana, 
Pedro Paulo Montenegro, Giselda Medeiros, Virgílio Maia, Unhares Fi
lho, Regine Limaverde e o presidente da casa, Dr. Murilo Martins. Em 
seguida, Dr. Murilo comentou sobre um convênio que havia assinado 
com o Jornal O Povo que, segundo a Acadêmica Noemi Elisa, seria por 
10 anos. Em seguida, procedeu-se à votação para escolha do candidato 
à vaga da cadeira de número 22, pertencente ao Acadêmico Manuelito 
Eduardo Campos. A votação seguiu as normas do Estatuto da A C L. Dois 
candidatos eram aspirantes à vaga: o advogado e Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, e o Dr. Luís Cruz Vasconcelos. 
Inicialmente, foi lido o parecer prévio que legitimaria a candidatura dos 
postulantes à vaga deixada com o falecimento de Manuelito Eduardo 
Campos, cujo Patrono é Justiniano de Serpa. A leitura do parecer foi 
feita pelo Acadêmico J.C. de Araripe que presidia a comissão, composta 
por mais dois acadêmicos: José Batista de Lima e Genuíno Sales. Em 
seguida, de acordo com as normas estatutárias, teve início a votação. 
Um total de quinze acadêmicos enviaram seus votos em envelopes la
crados, foram eles: Sânzio de Azevedo, Batista de Lima, Eduardo Dia
thay, Horácio Dídimo, Barros Pinho, Pe. Sadoc, Paulo Bonavides, Costa 
Matos, Francisco Carvalho,Vinicius Barros Leal, Alberto Oliveira, Carlos 
d 'Alge, F.S. Nascimento, Mauro Benevides, Artur Eduardo Benevides. 
Vinte estavam presentes e três se abstiveram de votar. O candidato elei
to foi César Ásfor com 34 votos e o segundo candidato, Luís Cruz, teve 



apenas dois votos. A reunião foi encerrada com um convite por parte 
do eleito para uma reunião de comemoração em seu apartamento, na 
Praia de Iracema. O presidente, então, encerrou a reunião, e eu, Regine 
Limaverde, lavro esta ata que, depois de lida e discutida, será assinada 
por todos os presentes à reunião. 

Reunião da Academia Cearense de Letras do dia 10 

de abril de 2008 

Às 17 horas do dia 10 de abril de 2008 teve início mais uma reunião 
dos membros da Academia Cearense de Letras. Inicialmente, o presi
dente, Dr. Murilo Martins, pediu-me que fizesse a leitura da Ata da úl
tima reunião. Esta foi discutida e aprovada por todos os presentes: Car
los Augusto Viana, Angela Gutiérrez, Pedro Paulo Montenegro, Pedro 
Henrique Saraiva Leão, Linhares Filho, Genuíno Sales, Horácio Dídimo, 
Regine Limaverde, Giselda Medeiros e o presidente da Casa, Dr. Murilo 
Martins. Em seguida, Dr. Murilo sugeriu a criação de uma medalha que 
levaria o nome de "Medalha Justiniano de Serpa". Sendo este seu último 
ano à frente da Academia, comentou, gostaria de entregar essa meda
lha ao acadêmico Abelardo Montenegro por seus 57 anos de Academia. 
Tanto a criação da medalha como a outorga desta a Abelardo Montene
gro foram aprovadas pelos presentes. A acadêmica Amgela Gutiérrez 
achou a homenagem muito justa e ressaltou a importância dos estudos 
do referido acadêmico sobre Canudos. Pedro Paulo Montenegro se ofe
receu, imediatamente, para saudá-lo, uma vez que sua mãe foi a pessoa 
que alfabetizou Abelardo. O nome de Pedro Paulo foi acolhido e acei
to por todos os presentes. Em seguida, foram feitos alguns comunica
dos: Dr. Murilo falou sobre a posse do César Asfor que acontecerá em 
junho;eu, Regine Limaverde, referi-me a uma palestra que proferi no 
"Rotary Centenário" sobre "O Hábito da Leitura"; Amgela Gutiérrez nos 
falou sobre uma reunião enfocando a leitura, com representantes da SE
CULT, SEDU C, sendo ela a representante da UFC e tendo proferido uma 
palestra sobre Teoria da Literatura e a lista de livros para o vestibular; 
Horácio Dídimo comentou a palestra de Linhares Filho na última reu-
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