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Ata da décima primeira reunião da ALCAP 

 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, ocorreu a décima primeira 

reunião da Academia de Letras, Ciências e Artes Perimiriense- ALCAP- Casa de Naisa 

Amorim, no Sítio Boa Vista, Povoado São Lourenço, Peri-Mirim-MA. A reunião foi 

iniciada às 15:00h, com uma oração dirigida pela presidente, Eni do Rosário Pereira 

Amorim, que em seguida deixou para discussão a respeito do plano de atividades da 

ALCAP 2020, na oportunidade foram programadas e concordadas pelos presentes as 

datas das próximas reuniões ordinárias: 07/06, 30/08 e 28/11; após a confirmação das 

datas das futuras reuniões ordinárias, a confreira Ana Creusa Martins convidou os 

membros para participarem da 4ª Ações de Graças da Jurema, no povoado Cametá, Peri-

Mirim-MA, que ocorrerá no dia 25/07 e ainda para o almoço no dia 26/07 ambos na 

mesma localidade. Outro ponto em destaque foi sobre a confirmação da data da premiação 

do II Prêmio ALCAP- Naisa Amorim que ficou acordado para ser realizado às 19:00h do 

dia 09/10  e dia 10/10 teremos as exposições dos trabalhos de modo geral na qual será o 

II Festival ALCAP de Cultura, com programação ainda a ser organizada. O confrade 

Viegas pediu a palavra para solicitar apoio no lançamento do seu terceiro livro, intitulado: 

Peri-Mirim, 100 anos de emancipação, que acontecerá na Escola Municipal Carneiro de 

Freitas no dia 30/03 às 19:00h. Para esta ocasião foi organizado a Comissão para auxiliar 

nos trabalhos do lançamento do Livro ficando responsáveis: Diêgo, Ana Cléres, Nani, Du 

Carmo, Jessy e Eni. A confreira Jessythannya Santos teve a oportunidade de repassar aos 

presentes acerca do Clube de leitura João Garcia Furtado, na qual esteve à frente no ano 

de 2019, repassou sobre como foram as atividades, interesses dos alunos, participação e 

interação de todos, e foi reforçado para darmos continuidade este ano ao projeto, mas com 

outro livro, e o livro mais votado foi: O Mágico de OZ, a data de leitura foi de 02 meses 

para cada livro, para que todos os envolvidos consigam se habilitar a ter interesse de ler 

mais livros durante o ano, a comissão para este ano do projeto foi: Jessy, Eni, Du Carmo 

e Diêgo, o início das inscrições e divulgação iniciará no dia 20/03 e o término com a roda 

de leitura será no dia 20/05. O confrade Venceslau Júnior pediu a palavra e se propôs a 

coordenar a comissão para: correção, digitação e organização das obras dos alunos 

inscritos no Prêmio Naisa Amorim, nas edições 2019 e 2020 para organizar o primeiro 

livro da ALCAP. Outro assunto em destaque foi sobre a Confraternização dos membros 

da ALCAP, com um almoço no dia 29/11, faltando apenas confirmar com o confrade 

Manoel Braga, que na confraternização anterior propôs o Sítio Sucursal do Paraíso, no 

povoado Pericumã, Peri Mirim-MA. A presidente, Eni Amorim pediu ajuda à ALCAP 

para o lançamento do seu primeiro livro, os acadêmicos se mostraram propostos a ajudar. 

A confreira Ana Creusa Martins falou sobre do jornal O Resgate, onde o mesmo chegou 

ao alcance de mais de 3.600 acessos em menos de seis meses de edição e ainda apresentou 

o Projeto Plantio Solidário- Peri-Mirim mais verde e acerca de vários parceiros (entidades 

públicas e privadas) para auxiliar e patrocinar o projeto. E deixou como atividade para 



 

cada membro plantar uma muda em local visível do município, fazendo a catalogação da 

espécie, plantando a árvore que represente o patrono de cada acadêmico, o projeto tem 

como coordenação: Ana Creusa, Ana Cléres Eni, Du Carmo e Nani. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. A vice-presidente, Jessythannya Santos tratou a respeito da 

importância do Festival ALCAP de Cultura e da necessidade de angariar fundos através 

da Lei de Incentivo à Cultura, ela e o confrade Venceslau Júnior irão ver as medidas 

necessárias para a inclusão da ALCAP nos quesitos de participação e ainda a presidente 

Eni Amorim e a segunda-secretária, Ana Creusa Martins ficaram responsáveis de 

verificar as pendências da ALCAP para que não haja problemas em relação ao 

angariamento de fundos. Contamos com a participação de 10 confrades: Eni do Rosário 

Pereira Amorim, Jessythannya Santos, Diêgo Nunes Boaes, Venceslau Pereira Júnior, 

Nani Sebastiana Pereira Silva, Alda Regina Ribeiro Corrêa, Francisco Viegas Paz, 

Elinalva de Jesus Campos, Edna Jara Abreu Santos, Ana Creusa Martins dos Santos e as 

amigas: Ana Cléres Santos Ferreira e Maria do Carmo Pereira Pinheiro, tivemos a 

justificativa de alguns confrades que por motivos de saúde e outros compromissos não 

puderam estar presentes. A reunião foi encerrada às 17:46h com um lanche em 

comemoração aos aniversariantes do mês. Nada mais a tratar, eu, Diêgo Nunes Boaes, 

primeiro-secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela presidente.   

 

Peri-Mirim, 29 de fevereiro de 2020. 

 

 

      Diêgo Nunes Boaes                                      Eni do Rosário Pereira Amorim 

               1º Secretário                                                    Presidente 


