
DISCURSO PROFERIDO PELO DEPUTADO 
MAURO BENEVIDES NA SESSÃO DE 07 DE 

NOVEMBRO DE 2007 

SENHOR PRESIDENTE 
SENHORAS E SENHORES DEPUTADOS: 

Na última terça-feira, em Fortaleza, o CENTRO CULTURAL OBOÉ, 
prestou significativa homenagem a três eminentes cearenses, recentemente fa
lecidos, - com relevantes serviços prestados à vida intelectual do Ceará e do 

País. 

Foram eles Manuel Eduardo Pinheiro Campos, acadêmico da ACL e 
presidente do Instituto do Ceará; Marcelo Caracas Linhares, ex-deputado fe
deral em quatro legislaturas e autor de várias obras de natureza histórica, uma 
das quais sobre a figura do ex-presidente da República, Ministro José Linhares; 
e o parlamentar estadual Salomão Mussolini Pinheiro Maia, político e escritor, 
que se impôs à admiração e ao respeito dos nossos conterrâneos. 

A saudação dos ilustres extintos coube ao acadêmico Juarez Leitão, meu 
colega na Academia Cearense de Letras, que se reportou à vida e obra dos 
homenageados, destacando-lhes os méritos incontáveis, particularmente a co
laboração emprestada ao desenvolvimento intelectual, através de publicações 

que alcançaram indiscrepante aceitação no seio da crítica especializada. 
Sobre os três escritores referenciados, tive ensejo de me reportar desta 

mesma tribuna, deixando patente a minha admiração pelo que empreende
ram em prol da Unidade Federada a que pertencemos, ocupando, todos eles, 
cargos de relevo em várias associações de prestígio entre nós. 

Aliás, em relação ao ex-deputado Marcelo Linhares, esta Casa deverá 
reverenciar a sua memória em Sessão Especial, convocada pela nossa bancada, 
já que ele foi representante dos mais brilhantes, com marcante desempenho 
nesta tribuna e em diversas Comissões Permanentes, como membro dos mais 
preeminentes. 

Quanto à Manuel Eduardo Pinheiro Campos, a Academia Cearense 
de Letras, a Academia Cearense de Retórica, bem assim o Instituto do Ceará 
promoverão homenagem conjunta, já que o saudoso escritor pertencia às três 
instituições, chegando a presidi-las com incomparável dinamismo. 

41 



Associo-me, pois, desta tribuna, à iniciativa da OBOÉ CULTURAL, 
renovando, aqui, o preito de minha profunda admiração àqueles que tão ex
pressivamente contribuíram para o progresso do Ceará. 
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