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Atas das Sessões 



Ata do mês de fevereiro de 2000 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil (2000J, a 

Academia Cearense de Letras realizou sua primeira reuni;to ordi

nária mensal deste ano. Sob a presid�ncia regular do Acad�mico 

Artur Eduardo Benevides, constatou-se a prescn<,·a, ainda, dos só
cios efetivos: Allx�rto Oliveira, Carlos d'Alge, Angela Gutiérrez, 

Dimas Macedo, Francisco Carvalho, Horácio Dídimo, José Batista 

ele Lima, José Costa Matos, Murilo Martins, Luciano Maia e Regine 

Lima verde. 
Por sugest�to do acadêmico .JosC· Costa Matos. o senhor l'rc

sicknt<: manifestou a disposi(_·;l.o de doar cinqlll'nta (')()) livros :1 

Biblioteca Municipal de Ipueiras, instituída pelo prefeito Francis
co Souto Vasconcelos. Comunicou ainda o senhor Presidente: 

-sua presença na abertura do Curso d<: Letras da Unifor, 

com cinqüenta e quatro (54) alunos; 

- pedido da Secretaria, no sentido de que os Acad�mi

cos confirmem seus endereç·os e números de telefone: 

- disposic,_:�to da Federação das Indústrias de colaborar 

com a Academia, mediante conv�nio: 
- aniversários: 

a) a Academia se associará a outros entidades para as come 

moraçües dos quinhentos anos do descobrimento do Brasil; 

h l centenário do nascimento de Raimundo Girào: 

c J centenário de morte de Eça de Queirós <: Lopes Filho; 

d J duzentos anos da morte de Bonfim Sobrinho: 
l:) c<:nto c cinco anos do nascimento de Joel Linhares: 

fJ sesquicenten:trio do nascimento de Domingos Olímpio: 

gJ noventa anos dos nascimentos de Rachel de Queiroz e Florival 

Seraine; 
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h) ccnten{trio do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, 
da Minha Formação, de Joaquim Nahuco, dos Faróis, de João 
da Cruz c Sousa. 

Carlos d'Algc solicitou a consignaç:ão cm ata de um voto de 
pesar pelo falecimento de Fernando Leite, com ofício de condo
lências ;1 família do ex-Reitor ela Universidade Federal elo Ceará. 

O /\cadt';mico Luciano Maia comunicou a tradu�_-;to para o romeno 
do seu livro Jap,uarihe, ;V!emória das Áp,zuzs. 

Consigne-se também aqui o ccnten{trio de nascimento do 
sociólogo Gilberto Freyre, nascido no dia 15 de man;o de 1900. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, .José 
Costa Matos, secretário ad hoc. lavrei a presente ata que depois 
de lida e aprovada scr�i assinada pelos presente.'>. 
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Ata do mês de maio de 2000 

Sessão da Diretoria 

Aos quatro di<IS do mês de maio do ano 2000, na sede da 

Academia Cearense de Letras, no Pal:tcio da Luz, reuniu-se a 
diretoria da mesma Instituição, sob a presidência do acadêmico 

Artur Eduardo Benevides e com a presença dos seguintes acadê
micos: José Costa Matos, vice-presidente; Pedro Paulo Montenegro, 
secretário-geral: Noemi Elisa Aderaldo, diretora de puhlica�c·;io: 
Juan.? Leitào, 1" secret{trio; Dimas Macêdo, 2 secret{trio; Carlos 

d'Aige, 1" tesoureiro e Alberto Oliveira. 2" tesoureiro. 
O presidente abriu a sessão agradecendo o compareci

mento de todos e relatando a difícil situa�_·ão das salas de propri
edade da Academia no Edifício Palácio Progresso. Apesar ela 

autorização j{t concedida em Assembléia para v<..�nda das referidas 
salas e do esforço feito para efetuar essa transac,·:"t<l, nenhuma pro
posta foi recebida, pois é grande o número de lojas e salas deso
cupadas no centro da cidade. 

Foi relatado então que recebemos ontem um telefonema 
do síndico do Ed. Pal{tcio Progresso, Dr. Burlamarque, que nos 
comunicou que o débito referente aos condomínios atrasados j;'t 
somam aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e 

que ele, j{t teria uma pessoa em vista para a compra das salas, 
�ntào ao que entào pedimos que nos enviasse a proposta. 

O Secretário-Geral P�dro Paulo Mont�negro pediu a pala

vra e concedeu autorização ao presidente Artur Eduardo Benevides 
para negociar da maneira que ele achar melhor para a Academia, 
com o que todos os acadêmicos concordaram. 

Sem mais para o momento, cu, l�egin;t Fit.'tza, lavrei a pre
sente ata que vai assinada pelos presentes. 
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Ata da Sessão de Diretoria 

realizada em 22 de maio de 2000 

Aos vinte e dois dias do mês de maio elo ano de 2000, 

convocada pelo Presidente da Academia, Artur Fduardo Benevides, 
reuniu-se, de acordo com o que disp<'>e o inciso 5 do Art. r do 

Regimento Interno, a dirctoria da Academia, para preencher, em 
obediência ao mesmo dispositivo regimental, o .'>uh.'>tituto do ines
quecível acadêmico Ribeiro Ramos na 2 Yice-Presidência da ACL. 
Aberta a sess�1o, o presidente disse de seus ohjetivos e propôs o 

nome do acadêmico Murilo Martins para ocupar a vaga até o final 
do mandato do Titular desaparecido. Por unanimidade, os pre

sentes concordaram e, para constar, foi feita a presente ata, que 

será assinada por todos os presentes. 
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Ata da Academia Cearense de Letras 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano dois mil, após o 

costumeiro chá, a Aca_demia Cearense de Letr;1s reuniu os seus 
pares, �1s ckzesseis horas, em sua sede, no Pal;'tcio da Luz, para 
mais uma sessão ordinária. Ao abrir a sess�10, o presidente Artur 
Eduardo Benevides, registrou a presença dos representantes das 
associaçóes que ali também se reúnem, quais sejam: Sra. Cybele 
Pontes, Presidente da Sociedade Amigas do Livro; Sr. Fernando 
Câncio Araújo, Presidente da União Brasileira de Trovadores, se
<,:ào de Fortaleza; Sr. Moacir Gadelh a, Secret;üio da Academia 
Cearense de Retórica, além da presença do Sr. Osvaldo Evandro 
Martins, representando o Instituto do Ceará e de outros convida
dos, dentre eles, Constan<,·a Távora, Natércia Campos, Révia Lima 
Herculano, Maristela Benevides, Miriam Pamplona. Em seguida, o 
Presidente referiu-se ao encontro, como o congra<.,:amento frater
no ensejado pela época natalina e que constituía o encerramento 
da programação da Academia no ano 2000. Reportou-se também 
aos aniversariantes do mês: Pe. Sadoc Araújo; do Presidente de 

Honra, Dr. Martins Filho; e da secret{lria adrninisrrativa da Acade
mia, Regina Fiúza, enfatizando, porém, o maior de rodos os 
nataliciantes, Jesus Cristo. Em prosseguimento, a acadêmica Giselda 
Medeirc?s fez a leitura de uma bela mensagem natalina escrita pelo 
1 vice-presidente, professor Costa Matos. Em seguida, o presiden
te Artur Eduardo Benevides comunicou aos presentes a conces
são da Medalha de Mérito Científico, pela Universidade Federal 
do Cear:1, �� acadêmica Regine Limaverde e levou os parabéns da 
Academia ao acadêmico e professor Batista de Lima, pelo lan;:,;a
mento do livro O Fio da Meada, ocorrido na Biblioteca da 
Universidade de Fortaleza, no dia 21 de novembro último. O 

acadêmico Barros Pinho fez convite aos colegas para o lan-
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çamento da revista literária !lrraia PajéUrbc. no dia 2H deste 

mês, �ts 1 9  horas. no Mercado das Artes <antigo Mercado dos 
Pinhóes). Por fim, o pre si d e n te A rtur Ed uardo Benevides 

comunicou que a sessão para a elei\·;to da Dirctoria seria 

marcada cm breve. E nada mais havendo a traur. encerrou a reu

núo que contou com a presença dos acadC·micos Murilo Martins, 
Lúcio Alcântara, Barros Pinho, Batista de Lima. Linhares Filho, 

Beatriz Alc;tntara, Hor{tcio Dídimo, Giselda Medeiros, Noemi Elisa 
Aderaldo, Carlos d 'Aige , Ângela Gutiérrez, Diarahy Bezerra de 

Menezes, Rcgine Limaverde, .J uarez Leitão e Dima . .., Macêdo. E eu, 
Giselda Medeiros, para fins de registro, lavrei a presente ata que. 
após lida. scr{t assinada por mim e pelos presentes. 
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Ata da sessão da Academia Cearense de Letras 

do dia 20 de dezembro de 2000 

As dezesseis horas do dia vinte de dezembro do ano 

dois mil, em sua sede, no Palácio ela Luz, soh a presidência do 
acadêmico Artur Eduardo l3enevides, teve lugar a sess:to da 
Academia Cearense de Letras, com a finalidade precípua de 

elei<;:ào da Diretoria. O Presidente, ao início dos trabalhos, no

meou a comissão escrutinadora constante dos acadêmicos Cos

ta Matos e Giselda Medeiros. As dezessetc horas, esgotado o 
prazo para a vota<c·ào, os escrutinadores passar�tm ;t contagem 

dos votos, em número de vinte e seis, todos em favor da chapa 
assim constituída: Presidente- Artur Eduardo Benevides; '!" Vice
presidente -José Costa Matos; 2' Vice-presidente -José Murilo 
Martins; Secretário Geral - Pedro Paulo Monrcncgro; l' Secretá
rio -José Batista de Lima; 2" Secret:trio - Cisc· lda Medeiros : r 

Tesoureiro - Carlos d'i\lge; 2 Tesoureiro- Allwrto Oliveira: Di
retor de Puhlica<;:ào - Noemi Elisa i\deraldo; Comiss:to de J>u
hlicaç:i'to - Vinícius Barros Leal, Linhares Filho. Dimas Macêdo, 
Horácio Dídimo e Juarez Leitão. A comissào declarou a Direto
ria eleita para o período 2001/2002, e eu, Ciselda Medeiros, 
para fins de registro, lavrei a presente ata que, se julgada con
forme, levar:t minha assinatura e a dos demais presentes. 
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