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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO REMOTA COMEMORATIVA DOS 18 ANOS DE FUNDAÇÃO DA
ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS-AVL

Aos quatro  dias  do  mês  de  maio  do  ano de  dois  mil  e  vinte,  às  dezesseis  horas  e  trinta  minutos,
reuniram-se, em Primeira Sessão Remota Comemorativa dos dezoito anos de fundação da Academia
Vianense  de  Letras-AVL,  os  acadêmicos:  Joaquim  de  Oliveira  Gomes  (Cadeira  nº  05)  (Primeiro
Tesoureiro), Elvemir Nunes Franco (Cadeira nº 08), Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro
(Cadeira nº 12) (Presidente), Maria de Jesus Silva Amorim (Cadeira nº 17) (Conselheira), José Antônio
Rosa Castro (Cadeira nº 22), Pollyanna Gouveia Mendonça (Cadeira nº 28), José Ribamar D’Oliveira
Costa  Júnior  (Cadeira  nº  29)  (Segundo  Tesoureiro),  Geraldo  Pereira  Costa  (Cadeira  nº  31)  e  José
Raimundo Campelo Franco (Cadeira nº 32). Representando o Poder Legislativo Municipal de Viana,
esteve presente o vereador Batista Luzardo Pinheiro Barros Segundo. Sob a Presidência da acadêmica
Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, a solenidade foi declarada aberta por esta que, nomeou
o acadêmico Joaquim de Oliveira  Gomes como Secretário ad-hoc,  e, em seguida,  saudou a  todos,
pontuando  o  momento  de  distanciamento  social  em  razão  da  pandemia  mundial  da  covid-19,  e
destacando a motivação especial para a reunião solene em comemoração aos dezoito anos de fundação
da Academia Vianense de Letras-AVL. Em seguida, destacou a participação do acadêmico Carlos Tadeu
Pinheiro Gaspar  na solenidade,  quando ele enviou  mensagem em homenagem aos dezoito anos de
fundação da Academia, registrando sua contribuição literária, cujo conteúdo encontra-se publicado no
site da AVL, e, na oportunidade, a mensagem foi lida pela acadêmica Pollyanna Gouveia Mendonça.
Ressaltou a presença do acadêmico Lourival de Jesus Serejo Sousa que, em razão de instabilidade de
conexão via internet, não foi possível participar da videoconferência, mas externou sua participação, via
telefonia celular, enaltecendo este dia glorioso para a Academia. Em seguida, a Presidente concedeu a
palavra ao representante da Câmara Municipal de Viana, o vereador Batista Luzardo Pinheiro Barros
Segundo, que saudou a todos e destacou em seu discurso a importância da Academia Vianense de Letras
para o município de Viana, ressaltando as ações culturais que a AVL desenvolve no município. Logo
depois, a Presidente Fátima Travassos passou a palavra, respectivamente, para os acadêmicos: Elvemir
Nunes Franco, José Raimundo Campelo Franco, Joaquim de Oliveira Gomes, Geraldo Pereira Costa,
José  Ribamar D’Oliveira  Costa Júnior,  José Antônio  Rosa Castro,  Maria  de Jesus  Silva  Amorim e
Pollyanna  Gouveia  Mendonça,  momento  em  que  proferiram,  cada  um,  suas  mensagens,  em cinco
minutos,  (prorrogados por mais cinco minutos cada),  exaltando a entidade acadêmica, fazendo suas
considerações acerca deste dia especial e de toda a história da Academia, ao longo dos seus dezoito anos
de  fundação,  bem como,  do  ideal  de  continuidade  de  suas  ações  culturais.  Ressaltaram também a
importância da retomada das ações culturais pós-pandemia e reconheceram, unanimemente, o trabalho
que vem sendo desenvolvido pela diretoria da AVL, em especial, pela Presidente, que tem se dedicado
intensamente e incansavelmente em prol das ações culturais, bem como, da ação de edificação cultural
da sua Sede, Casa Anica Ramos, que se encontra finalizando a sua segunda etapa de construção e,
atualmente,  já  em  gestão  da  busca  de  captação  de  recursos  para  a  sua  terceira  e  última  etapa,
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objetivando concluir a obra ainda durante o corrente ano, e, tão logo, inaugurar a sua Sede. Ao final, a
Presidente pontuou, com detalhes, as etapas da construção da Sede da AVL, esclarecendo a finalidade do
Projeto  de  Construção,  suas  peculiaridades,  a  importância  da  preservação  do  Projeto  arquitetônico
original, e o objetivo maior da construção da Sede, tendo em vista as necessidades da Academia para a
continuidade do desenvolvimento de suas ações culturais no município de Viana, que contará com um
anfiteatro e demais departamentos, conforme o Projeto Técnico que está sendo criteriosamente seguido,
sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Batista Luzardo Pinheiro Barros Filho. Ressaltou
ainda, que o Projeto preservou os traços arquitetônicos da construção do casarão ali erguido em 1835, e
que, posteriormente, com a ação do tempo, foi deteriorado, vindo a ser derrubado, restando, no local
onde está sendo construída a Sede da Academia,  apenas o terreno que foi  doado à Academia pela
Prefeitura Municipal de Viana, sob a direção do Prefeito Municipal Magrado Aroucha Barros. Porém, a
construção  está  sendo  executada  com  adaptações  necessárias  à  engenharia  moderna,  atendendo  às
normas técnicas atuais, tanto em termos de esquadro, considerando que o prédio antigo já não existia
mais ao tempo da atual construção. A Presidente ressaltou ainda que todo o Projeto de Construção da
Sede  da  AVL está  sendo  executado  através  da  Lei  Estadual  de  Incentivo  à  Cultura,  com o  apoio
institucional do Governo do Estado do Maranhão, representado pelo Governador Flávio Dino, e pela
Secretaria  Estadual  de  Cultura  e  Comissão  da  Análise  de  Projetos  de  Cultura  Incentivados,  sob  o
patrocínio do Supermercados Mateus S/A, cujo lançamento da pedra fundamental ocorreu em vinte e
seis de julho de dois mil e dezenove, com o início da primeira etapa do projeto de construção, em
primeiro de agosto de dois mil e dezenove; e início da segunda etapa em vinte e quatro de janeiro de
dois mil e vinte, prevista a sua conclusão em vinte e dois de maio de dois mil e vinte. Ao final, todos os
acadêmicos foram unânimes em reconhecer a importância dessa Primeira Sessão Remota Comemorativa
dos dezoito anos de fundação da Academia Vianense de Letras, considerando o momento de pandemia
do covid-19 a que estamos submetidos, e que foi uma ideia brilhante para fazer reunir a Academia no
distanciamento social. Encerradas as falas, a Presidente Fátima Travassos convidou a todos a cantar o
parabéns e em seguida o hino da Academia. Nada mais tendo a constar, a Presidente Fátima Travassos
agradeceu a participação de todos, inclusive do vereador Batista Luzardo Pinheiro Barros Segundo,
autoridade convidada, e parabenizou todos os acadêmicos tendo em vista que todos têm motivação para
celebrarem esta  data  pelos  avanços  institucionais  da  gestão  da  AVL.  Nada  mais  havendo  a  tratar,
declarou encerrada a Primeira Sessão Remota que teve início às  dezesseis  horas e trinta minutos e
encerrou-se às dezoito horas e trinta minutos. Para constar, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será  assinada eletronicamente  por  mim,  eu,  Joaquim de Oliveira  Gomes,  Secretário  ad-hoc,  e  pela
Presidente da Academia Vianense de Letras, Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro.


