
ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA AVL

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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,  o  Primeiro  Tesoureiro,  o

acadêmico  Joaquim  Gomes  de  Oliveira,  o  Segundo  Tesoureiro,  José  Ribamar  D'Oliveira  Costa

Júnior, e os acadêmicos: Lourival de Jesus Serejo Sousa, Marcone de Nazaré Veloso e Aldir Penha

Costa Ferreira. Verificado o quórum estatutário, a Presidente Maria de Fátima Rodrigues Travassos

Cordeiro  declarou  aberta  a  Assembleia  Geral  Extraordinária.  Em  seguida,  deliberaram,  após

discussão, acerca da ordem do dia: a) Discussão e aprovação da candidata Maria de Jesus Silva

Amorim, inscrita voluntariamente, para ocupar a cadeira de nº 17 da AVL, vaga, patroneada por

Onofre Fernandes, aprovada por unanimidade dos presentes; b) Ficou decidido que as inscrições

para  as  próximas  vagas  a  serem  preenchidas,  serão  precedidas  de  publicação  de  edital;  c )

Discussão e aprovação de nomes de novos patronos de cadeiras da AVL, tendo sido indicados pela

Diretoria  os  nomes  de  Maria  Antônia  Gomes  e  Walter  Coelho  de  Sousa,  aprovados  por

unanimidade,  e  por  indicação  do  acadêmico  Costa  Júnior,  Luís  Carlos  Pereira,  aprovado  por

unanimidade, após consulta ao site da relação de patronos da AVL, uma vez que constatado que

ele não constava da mesma; Ficando definido o nome de Maria Antônia Gomes, como patrona da

cadeira nº 34, Luís Carlos Pereira, como patrono da cadeira nº 35, e Walter Coelho de Sousa, como

patrono da cadeira nº 36; já definido em 2014 para patronear a cadeira de nº 33, o médico Antônio

Hadad; d) Discussão e aprovação da indicação de nomes de patronos da AVLJ, ficando decidido,

por unanimidade, que os dez primeiros patronos da AVL serão os dez primeiros patronos da AVLJ;

e) Discussão e aprovação do nome da Casa da AVL, com indicação da Diretoria da AVL, do nome

de Anica Ramos, que foi aprovado por unanimidade; f)  após sugerido pelo acadêmico Lourival

Serejo, foi  escolhido, por unanimidade, como Patrono Geral da AVL, o nome do Patrono Celso

Magalhães;  g)  Foi  alterado,  por  unanimidade,  o  artigo  15º,  do Regulamento Interno  da  AVLJ,

passando a vigorar nos seguintes termos: “Art.  15º – Os Patronos da ACADEMIA VIANENSE DE

LETRAS JUVENIL serão escolhidos pelos membros da AVL, em reunião para esse fim, cujos nomes

deverão corresponder, inicialmente, aos dez primeiros patronos da AVL, como forma de manter

viva a sua memória.”; g) Assuntos gerais e comunicações: a Presidente trouxe ao conhecimento da

Assembleia Geral o inteiro teor da Lei nº 457/17 de 29 de junho de 2017, que autorizou o Prefeito

Municipal  Magrado  Barros  a  doar  o  terreno  da  antiga  Casa  de  Ozimo  de  Carvalho  para  a

construção da sede da AVL, concedendo o prazo de dez anos para a sua construção.  Que foi



expedido ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a lavratura e entrega da Escritura Pública, título

de propriedade do terreno, visando também a confecção dos projetos estruturais e orçamentários

e busca de recursos para a execução da obra. Que foi publicado o regulamento do I Concurso

Literário para ingresso na AVLJ, bem como foi elaborado o seu Regimento Interno. Foi publicado o

Regulamento do Troféu Professora Edith Nair Furtado da Silva, contemplando os professores da

rede pública e privada de Viana.  Que firmou Convênio de Cooperação Técnica com o Prefeito

Municipal  de  Viana/Secretaria  Municipal  de  Educação,  visando  parcerias  recíprocas  para  o

desenvolvimento da educação e cultura em Viana. Ficou definida a próxima Sessão Solene para o

dia vinte e cinco de novembro do corrente ano,  quando ocorrerá a posse da nova acadêmica

aprovada, bem como a divulgação e entrega do Troféu Professora Edith Nair Furtado da Silva. A

AVL realizará o curso de História de Viana para professores, no dia vinte de outubro do corrente

ano,  com  a  participação  da  Academia  Maranhense  de  Letras,  com  palestras  destinadas  aos

estudantes do segundo e terceiro graus; e, na oportunidade, realizará um Café Literário, com uma

palestra literária, leitura poética e apresentação musical. Deliberaram ainda, acerca do calendário

das Sessões Solenes de dois mil e dezoito: 26/05/2018 (vinte e seis de maio de dois mil e dezoito)

e  24/11/2018  (vinte  e  quatro  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito).  Que  está  sob  minuta  o

Regimento Interno da AVL, a cargo do acadêmico Costa Júnior. Que a AVL participou da I Semana

Maranhense de Literatura com a exposição “Matiz Vianense”, da artista plástica Susana Pinheiro, no

dia nove de agosto de dois mil e dezessete, e leitura poética, dia doze de agosto de dois mil e

dezessete.  A  participação  da  AVL  na  Solenidade  de  abertura  do  Desfile  Cívico  do  dia  07  de

setembro, próximo, na cidade de Viana/MA, com a presença de vários acadêmicos, oportunidade

em  que  a  Presidente  proferirá  mensagem  da  AVL  aos  estudantes,  professores,  autoridades  e

comunidade em geral. A edição de número cinquenta e um (51) do jornal Renascer já está sendo

elaborada, contando com a colaboração de acadêmicos, inclusive, o Editorial a cargo do escritor

Lourival Serejo. 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), 18 de agosto de 2017.


