
ATA DE REUNIÃO DA AVL

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, na Rua das Ararajubas,

Quadra nove, Lote um, Apartamento mil duzentos e um, Edifício Residence Garden, Calhau, São Luís,

Maranhão, presentes a Presidente, a acadêmica Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, o Vice-

Presidente, o acadêmico Elvemir Nunes Franco e o Primeiro Tesoureiro, o acadêmico Joaquim Gomes de

Oliveira. A Presidente  Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, verificado o quórum estatutário,

declarou  aberta  a  reunião  da  Diretoria  da  AVL  e  nomeou  Secretário  ad-hoc  o  Vice-Presidente,

acadêmico Elvemir Nunes Franco. Em seguida, deliberaram, após discussão, acerca da ordem do dia: 1)

Prestação de  Contas  do ano de  dois  mil  e  dezessete:  a  Presidente  Maria  de  Fátima Rodrigues

Travassos Cordeiro, o Vice-Presidente Elvemir Nunes Franco e o Primeiro Tesoureiro Joaquim Gomes de

Oliveira apresentaram a prestação de contas do ano de dois mil e dezessete, que foi lida e aprovada

pelos presentes, anexa a esta ata; as contas serão submetidas ao Conselho Fiscal; as receitas foram

provenientes das anuidades e doações, sendo que estão inadimplentes com a AVL alguns acadêmicos,

ficando  deliberado  o  envio  de  correspondência  aos  acadêmicos,  solicitando  o  adimplemento  das

obrigações  estatutárias  (anuidade)  e  já  solicitando  o  pagamento  da  anuidade  de  2018,  face  a

necessidade de caixa para pagamento do próximo jornal e custeio das atividades da AVL durante o

presente ano; 2) Agenda da AVL do ano de dois mil e dezoito: ficou definido para o ano de dois mil e

dezoito as seguintes atividades: a) Sessão Solene do dia 05/05/2018; b) Café Literário com previsão para

ser realizado no dia seis de julho; c) Sessão Solene do dia 24/11/2018; 3) Solenidade da AVL do dia

05/05/2018: ficou definida que a Sessão Solene da Academia será realizada no Salão de Convenções

Ceasers, na cidade de Viana/MA, às dezenove horas, ou em outro local disponível; 4) Homenagens: na

ocasião da Solenidade de maio, serão homenageadas as seguintes personalidades: Luiz Gomes;

Prefeito Municipal de Viana, Magrado Aroucha Barros; Professora Maria Isaura Santos Lopes; Professora

Wilma Reis; a Câmara de Vereadores de Viana; 5) Publicação de Edital de Convocação para inscrição

de novo membro: ficou definido que o edital será publicado na data de quinze de fevereiro de dois mil

e dezoito, no site da AVL,  cujo prazo para inscrição será de trinta dias e em conformidade com os

requisitos  elencados  no  referido  edital,  para  preenchimento  das  vagas  de  números  33  e  34,  cujos

patronos são Antônio Hadad e Maria Antônia Gomes, respectivamente, nos seguintes termos:  EDITAL

ELEITORAL Nº 001/2018 –  PREENCHIMENTO DE VAGAS –  A Presidente da Academia Vianense de

Letras – AVL, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando a deliberação da Assembleia Geral

do dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete, e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 2º, do

Estatuto da Academia Vianense de Letras – AVL,  torna público,  por meio do presente EDITAL,  duas

vagas para o preenchimento das cadeiras de números: 33 – Patrono:  Antônio Hadad e 34 – Patrona:

Maria Antônia Gomes, na categoria de membros efetivos, mediante a observância das seguintes regras:

1 – As condições de elegibilidade,  com supedâneo no artigo 3º e parágrafo único,  do Estatuto da



Academia Vianense de Letras – AVL, são as seguintes: ser vianense e ter prestado relevante atividade

cultural, principalmente  na  literatura,  na  cidade  de  Viana  ou  no  Estado  do  Maranhão;  ou,

excepcionalmente, em não sendo vianense, que mantenha residência ou tenha residido em Viana e

com a cidade mantenha laços de afetividade e tenha desenvolvido atividades cultural e literária em

benefício da população. 2 – A formalização de candidaturas obedecerá ao seguinte: a) carta dirigida à

Presidente, solicitando-lhe inscrição como candidato a uma das cadeiras vagas, neste Edital declaradas;

b) curriculum vitae ou síntese curricular e documentos anexos comprobatórios; c) exemplares de livros e

de quaisquer outros trabalhos inéditos de que o candidato seja autor, coautor, colaborador, organizador,

tradutor ou editor; d) declaração de que conhece as normas e demais preceitos da Academia Vianense

de  Letras  –  AVL  e  de  que  se  compromete  a  observá-las  fielmente,  inclusive  as  obrigações  de

contribuição ordinária  anual  e as  de caráter  eventual;  e)  juntada de comprovante de residência na

cidade de Viana/MA, ou no Estado do Maranhão, há, pelo menos, 10 (dez) anos; ou de ter residido na

cidade de Viana/MA por, no mínimo, 10 (dez) anos, ininterruptos, na hipótese de o candidato não ser

vianense.  A documentação deverá ser entregue na rua das Ararajubas, quadra 09, n.º 01, apt 1201,

Edifício Residence Garden Calhau, bairro Calhau, na cidade de São Luís/MA, CEP 65.017-381, em horário

comercial, das 08 h às 18 h, no período de 16 de fevereiro a 19 de março de 2018. O presente Edital

entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  no  site  da  Academia  Vianense  de  Letras  –  AVL:

www.avlma.com.br. Viana, MA 15 de fevereiro de 2018.; 6) Minuta do Regimento Interno da AVL: foi

distribuída aos presentes para exame e posterior apreciação em uma próxima reunião da diretoria;  7)

Comissão Especial: na inexistência de aprovação da minuta do regimento interno da AVL, ainda em

trâmite,  ficou  deliberada  a  criação  de  uma  Comissão  Especial  composta  pela  Presidente  e  pelos

acadêmicos  Lourival  Serejo,  Joaquim  Gomes  e  Elvemir  Franco  que,  após  expirado  o  prazo  para

apresentação  das  candidaturas,  pronunciar-se-á  sobre  os  candidatos  inscritos,  em  dez  dias,

apresentando parecer informativo, dizendo se eles preenchem as condições de elegibilidade exigidas

pelo Estatuto, o qual será lido em sessão da Assembleia Geral da eleição para aprovação e eleição dos

candidatos; 8) Assuntos gerais / Comunicações:  foi apresentada aos presentes a escritura pública e

documentos referentes ao terreno doado à academia para construção de sua sede; as planilhas de custo

da obra; projetos; foi deliberado acerca da prorrogação do prazo, por mais trinta dias, para inscrição ao

Troféu Professora Edith Nair, ficando sua culminância para o mês de julho do corrente ano, na ocasião

do Café Literário, bem como foi prorrogado o concurso literário para a AVLJ.  Nada mais havendo a

tratar, para constar, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por mim, eu, Elvemir Nunes

Franco, secretário ad-hoc, e pela Presidente da Academia Vianense

de Letras – AVL.

São Luís (MA), 09 de fevereiro de 2018.


