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Ata da sessão de 7 de janeiro de 2008

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2008, o Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico), reuniu-se em sua sede social, para a primeira 
sessão ordinária do ano. Compareceram os consócios: Pedro Alberto de 
Oliveira Silva, Fernando Saraiva Câmara, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, José Liberal de Castro, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, 
Elmo Vasconcelos, Maria Clélia Lustosa Costa. A sessão do mês não teve 
orador oficial, mas a participação de alguns sócios, rememorando sobre os 
Presidentes do Instituto. O consócio Liberal de Castro, lembrando o centenário 
de morte (1908-2008) do fundador e primeiro Presidente do Instituto, Paulino 
Nogueira Borges da Fonseca, destacando sua importância na historiografia do 
Ceará. A Sócia Efetiva Valdelice Girão fez ligeira explanação sobre Thomaz 
Pompeu de Souza Brasil Sobrinho, classificando-o como o grande mestre da 
História, Geografia, Antropologia e Etnografia Indígena e dos assuntos do 
Nordeste Brasileiro. Lembrou que a Secretaria de Cultura do Estado, através 
da Escola de Artes e Ofícios, “Thomaz Pompeu Sobrinho”, homenageou o 
mestre, com a abertura da semana a ele dedicada com a inauguração do 
Memorial Thomaz Pompeu Sobrinho, nos 40 anos de morte em 9 de novembro 
de 1967. Outros sócios lembraram a passagem dos demais presidentes e foi en-
cerrada a sessão. Para constar, eu, Valdelice Carneiro Girão, Secretária ad-hoc, 
lavrei a presente ata. 

Ata da sessão de 4 de março de 2008

O Instituto do Ceará, (Histórico, Geográfico e Antropológico), reuniu-
se no dia 4 de março de 2008, às 15 horas, sob a presidência de José Augusto 
Bezerra, em sessão comemorativa do seu 121º. aniversário de fundação. 
Estiveram presentes os seguintes sócios efetivos: Zélia Sá Viana Camurça, 
Pedro Alberto de Oliveira Silva; Francisco Fernando Saraiva Câmara, Valdelice 
Carneiro Girão, José Augusto Bezerra, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro 
Sisnando Leite, Aroldo Mota, Francisco Edson Cavalcante Pinheiro, Rejane 
Vasconcelos Accioly de Carvalho, José Filomeno de Moraes Filho, Ednilo 
Gómez de Soárez, além de outros ilustres convidados. Na abertura dos traba-
lhos o Presidente ressaltou a importância desta instituição, berço da historio-
grafia cearense, fundada em 1887, por doze ilustres vultos de nossa intelectua-

Atas das sessões de 2008 do Instituto do Ceará



Revista do Instituto do Ceará - 2008354

lidade, sendo seu primeiro Presidente o sócio fundador Paulino Nogueira 
Borges da Fonseca. Foi destacada a brilhante contribuição do Barão de Studart, 
seu terceiro Presidente, considerado o maior mentor da historiografia do 
Instituto do Ceará, como retratado por João Alfredo Montenegro em sua obra 
Historiografia do Instituto do Ceará. O atual presidente, José Augusto Bezerra, 
décimo sexto na direção desta casa, homenageou na ocasião todos os ex-presi-
dentes que contribuíram para manter a trajetória vitoriosa da Instituição, hoje 
considerada parte importante do patrimônio histórico e cultural do nosso 
Estado. O presidente fez um breve relato das atividades desenvolvidas em sua 
gestão, iniciada em difícil momento da vida da nossa Instituição, substituindo 
o saudoso presidente Manoel Eduardo Campos, recentemente falecido, cujo 
espírito empreendedor deixou marcas indeléveis na modernização do Instituto 
do Ceará, valendo salientar o projeto de digitação de todas as Revistas do 
Instituto, possibilitando seu acesso via internet, que atualmente recebe em 
média 1.000 visitas mensais. O presidente destacou algumas de suas inicia-
tivas, já detalhadas na íntegra em carta de prestação de contas enviada a todos 
os consócios, conforme a seguir relacionadas: finalização das providências ne-
cessárias á inauguração do Memorial Barão de Studart; continuidade da im-
plantação do projeto de preservação do acervo do Barão de Studart, financiado 
pela Lei Rouanet, através das empresas do Dr. Ivens Dias Branco; obtenção de 
financiamento do BNB para publicação da Revista do Instituto do Ceará por 
um período de três anos, e perspectivas de vir a patrocinar também um Ciclo 
de Palestras sobre a História e Geografia do Ceará; formalização de contrato 
com a SECULT para beneficiar a Instituição com acesso ao Fundo de Educação 
e Cultura; convênio cultural firmado com Universidade do Vale do Acaraú, 
responsável pelo pagamento de dois bolsistas de pesquisa que prestam serviços 
ao Instituto; edição do número 121 da Revista do Instituto do Ceará que inclui 
13 textos de sócios efetivos desta Instituição; realização de sessões de home-
nagem ao ex-presidente Manoel Eduardo Campos e do Centenário do Professor 
Djacir Menezes. Além das duas reuniões mensais com o quadro dos sócios 
efetivos, a diretoria do instituto reúne-se semanalmente para planejar e dar an-
damento ás atividades da Instituição, visando garantir sua vitalidade no cenário 
cultural cearense. Na ocasião foi aprovada a idéia de criar um medalhão, no-
meado Barão de Studart, que será concedido a todos os Consócios, que o por-
tarão nas reuniões solenes da Instituição. Foi aplaudida a iniciativa de ex-pre-
sidente General Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira de doar sua biblioteca 
pessoal ao Instituto do Ceará. O Presidente fez registrar os agradecimentos 
pela doação que serão formalizados em documento expedido pela Diretoria. A 
palavra foi concedida à secretária geral, consócia Valdelice Carneiro Girão, 
que procedeu a leitura do relatório de atividades do Instituto no período 2006-
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2007. Em seguida, o consócio Pedro Sisnando Leite lançou o livro de sua au-
toria intitulado Questões Econômicas e Acadêmicas, dando prosseguimento a 
uma idéia do saudoso ex-presidente Manoel Eduardo Campos de criar a 
“Coleção Livraria Sebo da História”, que teve início com um livro de sua au-
toria, O Lugar da Cozinha. O livro, ora lançado, registra a memória das expe-
riências do autor como professor e Pró-Reitor de Planejamento da Universidade 
Federal do Ceará nas administrações dos reitores José Anchieta Esmeraldo 
Barreto e Antônio de Albuquerque Souza Filho. Todos os presentes à reunião 
foram agraciados pelo autor com um exemplar autografado do livro. 
Agradecendo a presença de todos, o Presidente encerrou a sessão e eu, Rejane 
Vasconcelos Accioly de Carvalho, segunda secretária, lavrei a presente ata, 
que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 

Ata da sessão de 3 de abril de 2008

Aos três dias do mês de abril de 2008, o Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico), reuniu-se em sessão solene sob a presidência do 
consócio José Augusto Bezerra, para dar posse a nova Sócia Efetiva do 
Instituto, a Professora Geógrafa Maria Clélia Lustosa Costa. Compareceram os 
Sócios Efetivos do Instituto, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco 
Fernando Saraiva Câmara, Caio Lossio Botelho, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, José Liberal de Castro, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, 
José Murilo de Carvalho Martins, Pedro Sisnando Leite, Aroldo Mota, Rejane 
Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho, Francisco Ésio de Sousa, José 
Augusto Bezerra, José Filomeno de Moraes Filho, Ednilo Gomes de Soarez e 
um considerável número de convidados, entre eles a família da nova consócia 
destacando-se sua genitora, a Sra. Maria Dolores Lustosa da Costa, seu esposo 
Prof. Valmir Lopes, sua irmã Isabel, membro do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, seus colegas de magistério e amigos. A mesa dos trabalhos foi cons-
tituída pelo presidente da Academia Cearense de Letras, José Murilo Martins, 
o Sócio Benemérito Ivens Dias Branco, o representante do Magnífico Reitor da 
Universidade Federal do Ceará, o Presidente da Academia Fortalezense de 
Letras, jornalista Lustosa da Costa e a Sra. Irismar Machado Linhares, viúva 
do consócio falecido Marcelo Caracas Linhares. O jornalista Vicente Alencar 
foi o mestre-de-cerimônia. Abrindo a sessão, o Presidente saudou os presentes 
falando da satisfação de dar posse ao novo sócio, designada uma comissão 
composta dos professores Rejane Vasconcelos Accioly de Carvalho, Paulo 
Ayrton Araújo e José Liberal de Castro para introduzir a Professora Clélia ao 
recinto. Após o juramento, o Presidente deu posse a recipiendária concedendo 
em seguida a palavra à consócia Valdelice Carneiro Girão. Em seu discurso a 
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oradora teceu comentário sobre a trajetória no Instituto, a importância da 
Instituição no contexto da História do Ceará e a necessidade de uma maior 
participação dos seus membros. A Professora Clélia, em sua fala, homenageou 
o seu antecessor Marcelo Caracas Linhares e outros membros do Instituto. 
Demonstrou satisfação em ingressar na Casa do Barão, comprometendo-se a 
promover o engrandecimento da Instituição. Em modo contínuo foi entregue a 
Sra. Irismar Caracas, o título de Amiga do Instituto. A Sra. Fanni Soares agra-
deceu em nome da homenageada. Em seguida, o Presidente parabenizou a 
nova Sócia, agradeceu a presença de todos e convidou para um coquetel nos 
salões do Instituto e encerrou a sessão, da qual, eu Valdelice Carneiro Girão, 
Secretária ad-hoc; lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 23 de abril de 2008

Os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico) sob a presidência do Dr. José Augusto Bezerra reuniram-se no 
dia 23 de abril de 2008 às 15 horas, para a sessão extraordinária eleitoral con-
vocada para preenchimento da vaga deixada pelo falecimento do saudoso con-
sócio e ex-presidente desta Instituição, Manuel Eduardo Pinheiro Campos. Foi 
informado que o candidato à vaga, o economista e professor Luis Gonzaga 
Mota, apresentado como candidato pelos consócios Paulo Ayrton Araújo, 
Pedro Sisnando Leite e Francisco Ésio de Souza, tinha recebido parecer favo-
rável da Comissão de Verificação de Merecimento. Estiveram presentes os se-
guintes sócios efetivos do Instituto: Zélia Sá Viana Camurça, José Augusto 
Bezerra, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, 
Caio Lóssio Botelho, Paulo Ayrton Araújo, Miguel Ângelo de Azevedo, João 
Alfredo de Souza Montenegro, José Murilo de Carvalho Martins, Raimundo 
Elmo de Paula Vasconcelos, Valdelice Carneiro Girão, Aroldo Mota, Pedro 
Sisnando Leite, Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira, Francisco Ésio de Souza, 
Rejane Vasconcelos Accioly de Carvalho, Paulo Ayrton Araújo, Ednilo Gómez 
de Soares, Maria Clélia Lustosa Costa. O presidente do Instituto, José Augusto 
Bezerra, passou a condução dos trabalhos à 1ª secretaria geral, Valdelice Girão, 
que convocou os consócios Pedro Alberto de Oliveira Silva e Miguel Ângelo 
de Azevedo para atuar como escrutinadores. Rubricadas as cédulas eleitorais, 
teve início o processo de votação, com a chamada nominal de todos os sócios 
efetivos presentes e ausentes. Votaram 18 efetivos presentes na sessão e 13 dos 
sócios ausentes através da apresentação de procurações concedidas a seus re-
presentantes. Terminada a votação procedeu-se a apuração dos votos, sendo o 
resultado imediatamente anunciado pela presidência da mesa eleitoral. O can-
didato economista Luis Gonzaga Mota obteve 28 votos do total de 31 votantes, 
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registrando-se três votos em branco. A presidência da mesa foi reassumida pelo 
Dr. Augusto Bezerra que proclamou eleito o candidato que será comunicado do 
resultado eleitoral e deverá pronunciar-se oficialmente aceitando sua inclusão 
no quadro de sócios efetivos do Instituto do Ceará, declarou encerrada a sessão 
e eu, Rejane Vasconcelos de Carvalho, segunda secretária, lavrei a presente 
ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes

Ata da sessão de 5 de maio de 2008

Aos cinco dias do mês de maio de 2008 reuniu-se o Instituto do Ceará 
(Histórico, Geográfico e Antropológico) sob a presidência do consócio José 
Augusto Bezerra, para mais uma reunião ordinária. Compareceram os Sócios 
Efetivos: Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, 
Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro 
Girão, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, Oswaldo Evandro Carneiro 
Martins, Pedro Sisnando Leite, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos, José 
Augusto Bezerra, Maria Clélia Lustosa Costa. E outros convidados entre eles 
Dr. José Oswaldo Pontes – ex-diretor do DNOCS, a esposa do orador, Heloisa 
Helena e D. Irismar Linhares, Amiga do Instituto. Iniciando os trabalhos o 
Presidente teceu alguns comentários sobre as iniciativas tomadas pela direção. 
Antes de passar a palavra ao orador do dia, a consócia Valdelice Carneiro 
Girão, leu a ata do dia 4 de março de 2008, aprovada pelos presentes. Em se-
guida o consócio Ésio de Sousa fez interessante palestra sobre o Capitão Mor 
– José Xerez Furna Uchoa. O responsável pela introdução do café no Ceará. 
Distribui-se entre os presentes um livro ressaltando a personalidade daquele 
Capitão Mor. O assunto provocou comentários dos vários convidados. Para 
constar eu Valdelice Carneiro Girão secratária ad-hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão eleitoral de 21 de maio de 2008

Aos seis dias do mês de maio de 2008 em sua sede social reuniu-se o 
Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) sob a presidência 
do consócio José Augusto Bezerra. Compareceram os Sócios Efetivos: Zélia 
Sá Viana Camurça, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando 
Saraiva Câmara, Caio Lóssio Botelho, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro 
Girão, João Alfredo de Sousa Montenegro, Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), 
Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro 
Sisnando Leite, Aroldo Mota, Gisafran Nazareno Mota Jucá, Raimundo Elmo 
de Paula Vasconcelos, Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho, 
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Francisco Ésio de Sousa, Dário Moreira de Castro Alves, José Augusto Bezerra, 
José Filomeno de Moraes Filho, Ednilo Gomes de Soárez e Maria Clélia 
Lustosa. O presidente iniciou a sessão comunicando que a mesma tem por fi-
nalidade a eleição para preenchimento da vaga de sócio efetivo com o faleci-
mento do consócio Rubens de Azevedo. Atendendo às normas estatutárias do 
Instituto, passou a presidência da sessão a Secretária Geral Valdelice Carneiro 
Girão que, depois escolheu os sócios Pedro Alberto de Oliveira Silva e Miguel 
Ângelo de Azevedo (Nirez), como escrutinadores, iniciou a votação. A cha-
mada dos votantes foi feita pela ordem de antiguidade, num total de 32 vo-
tantes. Votaram por si 21 e 11 por procuração. Com o resultado 31 votos vá-
lidos e 1 voto em branco, o Presidente declarou eleito o candidato único 
Fernando Luiz Ximenes Rocha. Para constar, eu, Pedro Sisnando Leite secre-
tário ad-hoc, lavrei a presente ata, que depois de ser lida e aprovada será assi-
nada pelos presentes.

Ata da sessão ordinária de 5 de junho de 2008

Às 15 horas e 30 minutos do dia cinco de junho de 2008, reuniu-se o 
Instituto do Ceará (histórico, Geográfico e Antropológico), sob a presidência 
do sócio José Augusto Bezerra, para mais uma sessão ordinária. Estiveram 
presentes os seguintes sócios efetivos: José Augusto Bezerra, Zélia Sá Viana 
Camurça, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, 
Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro Girão, João Alfredo de Sousa 
Montenegro, José Liberal de Castro, Pedro Sisnando Leite, Aroldo Cavalcante 
Mota, Gisafran Nazareno Mota Jucá, Francisco Ésio de Sousa. A ata da sessão 
anterior foi lida e aprovada. Iniciando os trabalhos, o presidente leu a corres-
pondência recebida e expedida pelo Instituto, destacando o envio para a 
Assembléia Legislativa do Ceará de uma exposição de motivos justificando a 
criação de uma contribuição mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) desti-
nada a manutenção administrativa e serviços gerais do Instituto. Comunicou, 
também, o pedido de renúncia da 2ª Secretária, Rejane Maria Vasconcelos 
Accioly de Carvalho de seu cargo na diretoria, por motivos pessoais. A palavra 
foi passada a seguir para o palestrante do dia, professor João Alfredo de Sousa 
Montenegro que discorreu sobre o tema “O Discurso Autoritário de Cairu” 
sendo muito aplaudido, respondendo após, perguntas de esclarecimento sobre 
o tema apresentado formuladas pelo confrade Francisco Ésio de Sousa. Antes 
de terminar a sessão, o presidente comentou sobre as dificuldades que o 
Instituto vem passando no presente momento, no tocante a sua estrutura fun-
cional, financeira e participação dos sócios em nosso sodalício. Nessa ocasião, 
devido ao adiantamento da hora, encontravam–se presentes os sócios Valdelice 
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Carneiro Girão, João Alfredo de Sousa Montenegro, José Liberal de Castro, 
Pedro Sisnando Leite, Francisco Ésio de Sousa, José Filomeno Moraes Filho e 
Ednilo Gomes de Soárez. O presidente encerrou a sessão, e para constar, eu 
Pedro Alberto de Oliveira Silva, secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos presentes. 

Ata da sessão solene de 20 de junho de 2008

Aos vinte dias do mês de junho de 2008, o Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico), reuniu – se às 20h, no auditório Thomaz Pompeu 
Sobrinho, em sessão solene para dar posse ao novo Sócio Efetivo do Instituto 
Professor Luiz Gonzaga Fonseca Mota. Compareceram os sócios efetivos: 
Zélia Sá Viana Camurça, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando 
Saraiva Câmara, Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, Caio Lóssio Botelho, 
Carlos Mauro Cabral Benevides, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro 
Girão, João Alfredo de Sousa Montenegro, José Murilo de Carvalho Martins, 
Pedro Sisnando Leite, Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho, José 
Augusto Bezerra, José Filomeno de Moraes Filho, Ednilo Gomes de Soárez, 
Maria Clélia Lustosa Costa, Luiz de Gonzaga Mota e um considerável número 
de convidados, entre eles a família do novo consócio, seus colegas e amigos. O 
jornalista, amigo do Instituto, Vicente Alencar serviu como cerimonialista da 
sessão solene. A mesa dos trabalhos foi composta pelo escritor José Augusto 
Bezerra, Presidente do Instituto, do Exmo. Sr. Cid Gomes, Governador do 
Estado, o General Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, Dr. Fernando Ximenes, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Dr. José Murilo de Carvalho 
Martins, Presidente da Academia Cearense de Letras, Prof. Ednilo Gomes de 
Soárez, Presidente da AFL e Sra. Yolanda Queiroz, Presidente do Grupo 
Empresarial Edson Queiroz. O mestre-de-cerimônia anunciou o recebimento 
de fax e telegramas de convidados ilustres justificando a ausência e parabeni-
zando o novo associado. O Presidente do Instituto José Augusto Bezerra de-
clarou aberta a reunião e designou comissão formada pelos sócios Cel. Paulo 
Ayrton Araújo, o Vice-Presidente do Instituto Pedro Sisnando Leite e o Dr. 
Francisco Ésio de Sousa para introduzir o Prof. Luiz de Gonzaga Fonseca 
Mota no recinto da reunião, sendo o mesmo recebido pelos presentes de pé 
com uma salva de palmas. O presidente registrou a presença (chegada no audi-
tório) do Exmo. Ministro da Previdência Social, José Pimentel e do Deputado 
Federal Carlos Cabral Benevides, sócio do Instituto. Após o juramento, o pre-
sidente deu posse ao recipiendiário que além do diploma de Sócio Efetivo, re-
cebeu a Medalha Barão de Studart, colocada pela sua esposa Sra. Miriam Porto 
Mota. O Prof. Pedro Sisnando Leite foi designado para saudar o novo sócio 
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efetivo. Em seu discurso, o orador destacou os aspectos mais relevantes do 
currículo do homenageado desde a sua vida acadêmica até sua fase em que se 
tornou Governador do Estado. Resumindo suas palavras de saudação ao Prof. 
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, o orador disse: “Durante toda a sua vida de-
dicou-se a pesquisa, ensino e viagens de estudo ao interior, em trabalho devo-
tado de luta pelos interesses do nosso Estado” Ao concluir afirmou ainda: “Que 
Deus abençoe e lhe favoreça com uma longa vida em nosso convívio, nesta 
provecta instituição científica”. Com a palavra, o sócio empossado agradeceu 
a mensagem de seu ex-professor, confrade Prof. Pedro Sisnando Leite e a co-
missão que assinou sua proposta para ingresso no Instituto, bem como aos que 
votaram em seu nome e a presença de sua esposa, filhos, netos e amigos. 
Repostou-se ao seu renomado antecessor, saudoso Manuel Eduardo Pinheiro 
Campos. Lembrou que na gestão (presidente) do inesquecível reitor Martins 
Filho, ajudou o instituto na edificação do auditório e fez referências a Sra. 
Heldine Cortez Campos, tendo agradecido, em seu nome, seu filho, o Sr. 
Eduardo Augusto Cortez Campos. O presidente concedeu a palavra ao 
Governador Cid Gomes que fez uma sucinta prestação de contas de suas ativi-
dades a frente do Poder Executivo e, no final, propondo-se a examinar possibi-
lidades de apoio ao Instituto. O escritor José Augusto Bezerra agradeceu a pre-
sença de tão importantes personalidades e convidou os presentes para um 
coquetel oferecido pelo novo consócio e encerrou a sessão, da qual, eu, Pedro 
Sisnando Leite, secretário ad-hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão ordinária de 6 de julho de 2008 

Aos seis dias do mês de julho de 2008, reuniu-se o Instituto do Ceará 
(Histórico, Geográfico e Antropológico), em sessão ordinária, sob a presi-
dência do consócio José Augusto Bezerra. Estiveram presentes os sócios efe-
tivos: Valdelice Carneiro Girão, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco 
Fernando Saraiva Câmara, Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, Paulo Ayrton 
Araújo, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro Sisnando Leite, Rejane Maria 
Vasconcelos Accioly de Carvalho, José Liberal de Castro, Clélia Lustrosa 
Costa, Ésio de Sousa, Elmo Vasconcelos, Gisafran Mota Jucá e Zélia Sá Viana 
Camurça e convidados, entre eles o Vice-Governador do Estado, Prof. Francisco 
José Pinheiro, o jornalista Professor Cid Carvalho. O Presidente iniciou os tra-
balhos dizendo da satisfação de receber os ilustres convidados e passou a pa-
lavra ao Professor Cid Carvalho para fazer a doação ao Instituto da coleção do 
jornal Diário do Povo, de propriedade de seu pai, o escritor Jader de Carvalho. 
O jornalista Cid Carvalho deu interessantes informações jornalísticas, dizendo 
como eram feitas as impressões nos moldes antigos; a colaboração de conhe-
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cidos tipógrafos, principalmente aqueles que haviam trabalhado com Demócrito 
Rocha, no jornal O Povo, usando restos de papel do referido jornal. Lembrou 
que os redatores eram alunos do Liceu, discípulos do Prof. Jader de Carvalho, 
tais como Dorian Sampaio, Manoel Lima Soares e outros. Segundo o Prof. Cid 
Carvalho, o Diário do Povo não tinha partido político, nem credo religioso, 
mas estava sempre na oposição. O acervo ofertado ao Instituto do Ceará, se 
compõe de 20 coleções encadernadas. O Presidente agradeceu sensibilizado a 
oferta feita. Antes de passar a palavra ao orador do dia, comunicou que no pe-
ríodo de 21 a 24 de outubro, serão realizados no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, as comemorações do centenário daquele Instituto, mostrou o desejo 
de que uma comitiva do Instituto do Ceará participasse do evento. Em seguida, 
a palavra foi usada pelo Prof. Sisnando Leite, que fez importante palestra inti-
tulada: A tragédia do Orós – documentos históricos, tema de seu último livro, 
mostrando dados pesquisados no DNOCS, e na SUDENE, além de sua própria 
participação nos acontecimentos. Após a palestra, informou sobre os seus con-
tatos com a Editora Vivali que publica os livros de sua autoria na Internet, e 
apresentou também seu novo intitulado Fundamentos de Economia. O orador 
recebeu apartes dos consócios Zélia Camurça, Gonzaga Mota, Gisafran Jucá e 
Ednilo Soárez. Foi muito aplaudido. O Presidente parabenizou o orador, agra-
deceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Valdelice Carneiro 
Girão, Secretaria ad-hoc, lavrei a presente ata, que depois de ser lida e apro-
vada, será assinada pelos presentes.

Ata da sessão ordinária de 21 de julho de 2008

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2008, em sua sede social, 
reuniu-se o Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), sob a 
presidência do Vice-Presidente, Pedro Sisnando Leite. Compareceram os só-
cios efetivos: Valdelice Carneiro Girão, Pedro Alberto de Oliveira Silva, 
Francisco Fernando Saraiva Câmara, Tácito Theóphilo Gaspar de Oliveira, 
Paulo Ayrton Araújo, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro Sisnando Leite, 
Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho, José Liberal de Castro, Clélia 
Lustosa Costa, Ésio de Sousa, Elmo Vasconcelos, Gisafran Mota Jucá e Zélia 
Sá Viana Camurça e um número considerável de convidados, entre eles o mé-
dico Elcias Camurça, o pintor Descartes Gadelha, as Senhoras Yeda Sátyro 
Bonavides, Bernadete Bezerra, Miriam Mota, Heloísa Caracas, respectiva-
mente esposas dos consócios Paulo Bonavides, José Augusto Bezerra, Luis de 
Gonzaga Mota e Ésio de Sousa e outros amigos, parentes e colegas da Drª 
Zélia Sá Viana Camurça. O Presidente da reunião iniciou os trabalhos expres-
sando seu contentamento em presidir pela primeira vez uma sessão do Instituto, 
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deu as boas-vindas aos presidentes e convidou a consócia Valdelice Girão para 
ler a ata da sessão anterior, que foi aprovada e assinada pelos sócios presentes. 
Em seguida, passou a palavra a conferencista que, usando recursos computa-
cionais, apresentou brilhantemente, o resumo de sua tese de doutorado, cur-
sando na Universidade de Pensivânia USA – para requerimento de título de 
PhD, concluído em 1988. Segundo suas próprias palavras a “dissertação apre-
senta uma pesquisa sobre os aspectos da vida na Filadélfia, no fim do século 
XVIII até meados do século XIX, incluindo a Corte brasileira e sua relação 
com o federalismo da América do Norte, demonstrado pelas diversas realiza-
ções cívicas, filantrópicas, religiosas e intelectuais de Condy Raquet (1784-
1842), enquanto autodidata”. Lembrou sócios do Instituto que colaboraram no 
seu trabalho de pesquisa, citando Paulo Elpídio de Menezes Neto, José 
Denizard Macedo, Manuel Lima Soares e Liberal de Castro. Comentou ainda 
que foram mais de 10 anos de pesquisas, para execução de sua tese concluída 
20 anos atrás. O Sr. Gildácio Almeida colaborou na apresentação da palestra 
acionando o “data show”, enquanto era distribuído entre os presentes, um CD 
ROM com o assunto abordado. Depois de responder as perguntas feitas pelos 
consócios Clélia Lustosa, Elmo Vasconcelos, e do amigo do Instituto, Adegildo 
Férrer e da pesquisadora Rosália Aguiar, a conferencista comentou suas reali-
zações neste ano de 2008, 20 anos de conclusão da tese, 40 anos de sua entrada 
no Instituto, como sócia efetiva e 10 anos de término do curso de Direito. No 
final a palestrante foi muito aplaudida e o Presidente encerrou a sessão parabe-
nizando a conferencista e convidou os presentes para o lanche oferecido pela 
Drª Zélia. Para constar, eu Valdelice Carneiro Girão, Secretaria ad-hoc, lavrei 
a presente ata.

Ata da sessão ordinária de 5 de agosto de 2008

Aos 5 dias do mês de agosto de 2008, no auditório Barão de Studart, 
reuniram-se os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico), para mais uma sessão ordinária. Compareceram: José Augusto 
Bezerra, Pedro Sisnando Leite, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro Girão, 
José Liberal de Castro, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Zélia Sá Viana 
Camurça, Osvaldo Evandro Carneiro Martins, Elmo Vasconcelos e os convi-
dados: José Ribeiro Matos, Amauri Amora Câmara, João Pires entre outros. O 
Presidente abriu os trabalhos, parabenizando a sócia Zélia Camurça, pela pa-
lestra proferida na sessão anterior, justificando sua ausência. Convidou os só-
cios Pedro Sisnando Leite e Valdelice Girão para lerem as atas de sessões ante-
riores, que foram aprovadas e assinadas pelos sócios presentes. Antes de passar 
a palavra ao orador do dia, Prof. Elmo Vasconcelos, o consócio José Liberal de 
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Castro comentou o projeto que está sendo elaborado, para instalação de um 
elevador no prédio do Instituto, dando algumas explicações. O Presidente 
agradeceu o trabalho do Prof. Liberal, dizendo que embora, no momento, não 
dispondo de recursos, serão empregados todos os reforços junto as instituições 
e autoridades, para que o elevador seja instalado. A Profª. Zélia, mais uma vez, 
agradeceu a presença dos sócios, bem como representantes das famílias convi-
dadas, para sua palestra, lembrando os Arrudas, Machado, Sá Paiva Camurça, 
o apoio dos funcionários e do Sr. Gildácio Almeida, na projeção de imagens. 
Em seguida foi concedida a palavra ao Prof. Elmo, que abordou os 90 anos da 1ª. 
Guerra Mundial, tecendo comentários sobre as causas e conseqüências do conflito 
que envolveu a Europa e os Estados Unidos, naquele período. No final, o Presidente 
congratulou-se com o conferencista e informou que havia remetido aos sócios o 
relatório das atividades da Diretoria do Instituto. Disse ainda que está visitando as 
autoridades governamentais, a Assembleia e o Poder Judiciário, solicitando cola-
boração. Agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Para constar, eu 
Valdelice Carneiro Girão, Secretária ad-hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 20 de agosto de 2008

Os sócios efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico), sob a presidência do Consócio José Augusto Bezerra, reu-
niram-se no dia 20 de agosto de 2008, para mais uma sessão ordinária. 
Compareceram os confrades e um número considerável de convidados entre 
eles professores e alunos do Departamento de Geografia da UFC, familiares da 
Professora Maria Clélia Lustosa Costa, em destaque sua genitora Maria Dolores 
Lustosa e seu esposo Professor Valmir Lopes. O trabalho teve como tema “A 
importância do discurso médico higienista na organização do espaço urbano de 
Fortaleza no século XIX”. Foi apresentada pela professora Clélia com riqueza 
de detalhes e ilustrações, historiando os problemas de higiene nas habitações 
públicas e particulares naquele século. Os apartes foram feitos pelos confrades: 
José Liberal de Castro e Valdelice Girão. A conferencista foi muito aplaudida. 
O presidente agradeceu a presença dos convidados, parabenizou a palestra e 
encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu,  Valdelice Carneiro Girão, 
Secretária ad-hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 5 de setembro de 2008

Aos cinco dias do mês de setembro de 2008 reuniu-se o Instituto do 
Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) sob a presidência do consócio 
José Augusto Bezerra, para mais uma reunião ordinária. Estiveram presentes 
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os Sócios Efetivos: Pedro Sisnando Leite, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva 
Câmara, Luis de Gonzaga Mota, José Murilo Martins, José Liberal de Castro, 
Ésio de Sousa, Ednilo Gomes de Soarez, Rejane Vasconcelos, Oswaldo 
Evandro Martins e Clélia Lustosa Costa. Sócios beneméritos e amigos do 
Instituto. O Presidente iniciou os trabalhos dizendo de seu contentamento com 
a presença de pessoas gratas ao Instituto para ouvir a palestra do consócio 
Murilo, que além de membro do Instituto do Ceará, é presidente da Academia 
Cearense de Letras. Registrou a presença da Sra. Maria Inês Martins, esposa 
do palestrante e amiga do Instituto, Raimundinha Andrade, esposa do saudoso 
sócio da Casa do Barão, Francisco Alves de Andrade. Depois de lida e apro-
vada a ata da sessão do dia 5 de agosto, foi facultada a palavra aos sócios para 
comunicações: o Cel. Paulo Ayrton Araújo comunicou o aniversário natalício 
da consócia Clélia Lustosa, que recebeu parabéns dos presentes; lamentou a 
ausência de civismo na semana da pátria, principalmente nos meios de comu-
nicação. O consócio Evandro Carneiro Martins, e o amigo do Instituto Paulo 
Tadeu fizeram coro às palavras do Cel. Paulo Ayrton, quando o jornalista Paulo 
Tadeu lembrou que foi o Comendador Luis Sucupira que instituiu o Dia da 
Pátria, quando deputado federal; o consócio Murilo Martins informou que no 
dia 11 de setembro do ano em curso, a Academia Cearense de Letras vai home-
nagear os dois mais antigos membros daquela Instituição, Artur Eduardo 
Benevides e Abelardo Montenegro, com a medalha do mérito cultural, convi-
dando os presentes a comparecerem. Em seguida, o Professor Liberal de Castro 
entregou ao Presidente, propostas de empresas de elevadores para serem ava-
liados os orçamentos. O Presidente agradeceu e elogiou o empenho do Prof. 
Liberal de Castro e afirmou que com o documento, espera contar com o apoio 
do consócio Gonzaga Mota, junto ao Banco do Nordeste angariando recursos 
para o empreendimento. Comentou o envio do Boletim Informativo do Instituto 
aos sócios com comunicação das atividades realizadas no primeiro semestre de 
2008, esperando receber sugestões. O boletim foi patrocinado por alguns só-
cios e organizado pela funcionária Marineide Alves, parabenizando-a pelo seu 
trabalho. Disse ainda que espera receber patrocínio de algumas instituições 
entre elas a OBOÉ. Em seguida a palavra foi concedida ao palestrante, Dr. 
Murilo Martins que discorreu a respeito da Academia Cearense de Letras, 
desde a fundação da entidade centenária aos dias atuais, focalizando seus pre-
sidentes, seus associados, seus estatutos, bem como curiosidades vivenciadas 
por diversos membros da notável instituição. Ressaltou a figura de Thomaz 
Pompeu, Farias Brito e Justiniano de Serpa, entre outros. O palestrante des-
tacou a importância de algumas publicações dos associados daquela Casa e do 
Instituto, como Raimundo Girão, Manoel Albano Amora e Martins Filho. A 
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palestra foi acompanhada de projeções. O Dr. Murilo recebeu congratulações 
do Presidente e dos sócios presentes pela palestra. A amiga do Instituto, se-
nhora Raimundinha Andrade, convidou os presentes para o lançamento do seu 
livro intitulado Manuela do dia 24 deste às 17 h. no Ideal Clube. Por fim, o 
Presidente parabenizou os aniversariantes e agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Valdelice Carneiro Girão 
secratária ad-hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 24 de setembro de 2008 

Os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico) sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reuniram-
se em sessão ordinária no dia 24 de setembro de 2008, às 15h30, no Auditório 
Barão de Studart. Estiveram presentes: Zélia Sá Viana Camurça, Fernando 
Saraiva Câmara, Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira, Paulo Ayrton Araújo, 
Valdelice Carneiro Girão, José Liberal de Castro, Eduardo Diatahy Bezerra de 
Menezes, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, Raimundo Elmo de Paula 
Vasconcelos, José Filomeno de Moraes Filho, Maria Clélia Lustosa Costa. 
Amigos do Instituto, Sócios Honorários e Beneméritos. O Presidente abriu a 
sessão dando as boas-vindas a todos, registrando a presença do Prof. Nero 
Cavalcante Nunes, da Universidade Federal de Alagoas, do Prof. Ronaldo 
Andrade Silva e alunos da UFC e UECE. Comunicou que no dia 25 do mês em 
curso, os consócios Clélia Lustosa Costa e Ésio de Sousa participarão da 
Semana de Arte e Educação programada pela UFC, comentando a contribuição 
do Instituto aos movimentos culturais do Ceará. Solicitou ao Sr. Gerard Boris 
a organização da Associação dos Amigos do Instituto, anunciou para o dia 6 de 
outubro vindouro a palestra do jornalista Paulo Martins com o tema: Aristides 
de Sousa Mendes - Patrono da Humanidade. O consócio Paulo Ayrton usou da 
palavra parabenizando os aniversariantes do mês, Gisafran Nazareno Mota 
Jucá e Ésio de Sousa, e os funcionários da casa, Raimundo Nonato e Antônio 
Júnior. A professora Zélia Camurça interrompeu ao Presidente material para a 
estante dos sócios e o consócio congratulou-se com o Sr. João Soares Neto, 
benfeitor do Instituto, eleito presidente da Academia Fortalezense de Letras. 
Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Prof. Diatahy Bezerra de 
Menezes, o orador do dia – que dissertou sobre a figura do Padre Antônio 
Vieira, no seu quarto centenário de nascimento, exaltando a figura do conhe-
cido sacerdote, como orador brilhante, contando fatos interessantes vividos por 
Vieira. As perseguições seguidas no período de Inquisição por inveja de seu 
talento. No Brasil esteve no Maranhão, depois na Serra da Ibiapaba. Faleceu 
com 89 anos. O palestrante foi aplaudido pelos presentes. Depois de parabe-
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nizar o Prof. Diatahy, pela brilhante palestra e agradecer a presença de todos a 
sessão. Para constar eu, Valdelice Carneiro Girão, Secretária ad-hoc, lavrei a 
presente ata.

Ata da sessão de 6 de outubro de 2008

Aos 6 dias de outubro de 2008 às 16 horas no auditório Barão de 
Studart, compareceram para mais uma sessão ordinária os Sócios Efetivos; 
José Augusto Bezerra, Pedro Sisnando Leite, Cel. Paulo Ayrton Araújo, 
Valdelice Girão, Pedro Alberto de Oliveira Silva, João Alfredo Montenegro, 
Fernando Câmara, Clélia Lustosa, Ésio de Sousa, Edson Pinheiro e Osvaldo 
Evandro Martins e os amigos do Instituto: Vicente Alencar, Adegildo Férrer, 
João Pires. O presidente José Augusto Bezerra iniciou a reunião informando 
que sexta- feira próxima, dia 10, às 19 h, realizar-se-á solenidade de posse do 
Desembargador Fernando Ximenes, como determina a tradição da entidade. 
Disse que o apoio logístico está preparado, mas necessita de ajuda para os 
servidores. A palavra foi concedida a Profª. Valdelice Girão, que leu a ata da 
reunião de 5 de setembro, que, submetida a apreciação dos sócios, foi apro-
vada. O presidente avisou que no dia 20 do corrente, o Sr. Paulo Martins vem 
fazer palestra no Instituto - assunto Holocausto, convidado pela Profª. Clélia 
Lustosa. Falou que o Consulado de Portugal estará presente a próxima reu-
nião. A Profª. Clélia Lustosa informou que, juntamente com a Profª. Valdelice 
Girão, integram o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico 
Cultural de Fortaleza e visitou o Colégio das Dorotéias onde estudou para 
estudo de tombamento e ficou triste com as condições do prédio. Acrescentou 
que representou na Semana de Cultura e Arte da UFC com o Dr. Ésio de 
Sousa, fazendo brilhante exposição sobre as atividades do Instituto, infor-
mado que naquela data assinalava 70 anos de morte do Barão de Studart, o 
presidente elogiou a atuação dos dois representantes do Instituto e dito que o 
fato merecia uma publicação, assinalando os 70 anos de falecimento do 
Barão de Studart. Disse ainda, o Sr. Presidente que sábado último (p. pas-
sado) comitiva do Banco do Nordeste esteve em visita ao Instituto, salien-
tando que esta instituição que já patrocina a revista, pode ajudar o Instituto 
no projeto de instalação do elevador. Concedendo a palavra ao palestrante da 
reunião, Prof. Osvaldo Martins este desculpou-se pelo atraso, ocasionado 
pelo crescente tráfego de veículos no centro para chegar a sede do Instituto. 
O palestrante leu trabalho sobre Antropologia Filosófica abordando o tema: 
“Razão Feliz”, baseado em artigo do Dr. Oscar Dalva, desenvolvendo as 
idéias de Epícuro, sábio grego da Escola Hedonista, enumerando os pensa-
dores antigos, modernos e contemporâneos que trataram do assunto, citando 
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casos práticos da razão feliz. Sendo ao final aplaudido pelos presentes. O Dr. 
Ésio de Sousa e Pedro Alberto fizeram comentários acerca do tema. Com o 
enfoque no incremento da tecnologia digital. Agradecendo ao palestrante 
bem como a todos os presentes, o presidente encerrou a reunião. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Valdelice Carneiro Girão secratária ad-hoc, lavrei a 
presente ata.

Ata da sessão solene de 10 de outubro de 2008

Aos dez dias do mês de outubro de 2008, o Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico), reuniu-se em sessão solene, sob a Presidência do 
consócio José Augusto Bezerra para dar posse ao novo sócio efetivo Fernando 
Luiz Ximenes Rocha. Compareceram os confrades: Paulo Ayrton Araújo, 
Ednilo Soarez, Valdelice Carneiro Girão, Paulo Bonavides, Mauro Benevides, 
João Alfredo Montenegro. Luis de Gonzaga Mota, Maria Clélia Lustosa Costa, 
Pedro Alberto de Oliveira Silva, Osvaldo Evandro Carneiro Martins, Fernando 
Saraiva Câmara, Elmo Vasconcelos, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, 
Miguel Ângelo de Azevedo, Aroldo Mota, Zélia Sá Viana, José Liberal de 
Castro e Filomeno Moraes Filho.

Esteve presente um grande número de autoridades, tais como o Vice- 
Governador do Estado, Francisco José Pinheiro, o Presidente, em exer-
cício, do Tribunal de Justiça, desembargador Rômulo Moreira de Deus, o 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Domingos Filho, a Prefeita 
de Fortaleza, Luiziane Lins, o Senador Tasso Jereissati, ministros, desem-
bargadores, juízes, familiares e outros convidados. A mesa dos trabalhos 
foi constituída pelo Presidente do Instituto e as autoridades presentes, Vice-
Governador, Presidente da Assembléia Estadual, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em exercício, Senador Tasso Jereissati, o Sócio Benemérito do 
Instituto Ivens Dias Branco e Sânzio de Azevedo, representante da 
Academia Cearense de Letras e da família do sócio falecido, Rubens de 
Azevedo. O Presidente, seguindo as normas estatutárias, indicou três só-
cios efetivos por adentrar o novo sócio ao recinto. Em seguida, convidou a 
Secretária Geral para efetuar a leitura do diploma, que foi entregue ao ho-
menageado, juntamente com o Medalhão Barão de Studart. Depois do jura-
mento de praxe, o Presidente passou a palavra ao consócio José Filomeno 
Moraes Filho, que saudou o recipiendário, em nome do Instituto. O novo 
consócio, em seu discurso teceu elogios ao seu antecessor comentando as 
realizações de Rubens de Azevedo, como astrônomo, professor, escritor e 
artista plástico. Disse da satisfação em ingressar na Instituição cultural 
mais antiga do Ceará, prometendo dedicar-se a Casa do Barão de Studart na 
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realização de seus objetivos. Encerrando a sessão, o Presidente parabe-
nizou o novo sócio, agradeceu a presença de todos e convidou-os para o 
coquetel. Nada mais havendo a tratar, eu, Valdelice Girão – secretária ad-
hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 5 de novembro de 2008 

Os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico), sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reu-
niram-se no dia 5 de novembro de 2008, para mais uma sessão ordinária. 
Estiveram presentes: Pedro Alberto de Oliveira Silva, Fernando Saraiva 
Câmara, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro Girão, João Alfredo 
Montenegro, José Liberal de Castro, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, 
Aroldo Mota, Elmo Vasconcelos, Ésio de Sousa, José Augusto Bezerra, 
Maria Clélia Lustosa, Fernando Luiz Ximenes e um número considerável 
de convidados, entre eles professores da Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Estadual do Ceará – ex-reitores: Antônio de Albuquerque 
Sousa, Faustino Albuquerque Nascimento, Régis Quixadá; alunos do Curso 
de Geografia da UFC e da Universidade do Vale do Acaraú, familiares do 
palestrante: – a Senhora Mirna Sisnando, filhos e netos, Sócios da Academia 
de Ciências Sociais do Ceará, amigos do Instituto e outros. Depois de cum-
primentar os presentes e comunicar que a palestra do dia proferida pelo 
consócio Pedro Sisnando Leite, teria o título “A trava do desenvolvimento 
– um estudo sobre a Educação do Ceará”, o Presidente passou a palavra à 
Secretária Geral para leitura de atas de sessões anteriores, que foram apro-
vadas. Na ocasião a consócia Valdelice Girão lembrou que no dia anterior, 
4 de novembro de 1988, vinte anos portanto, estava chegando a Casa do 
Barão, como Sócia Efetiva. Foi cumprimentada pelos presentes. A palestra 
do Prof. Sisnando, como sempre acontece em suas apresentações, foi uma 
verdadeira aula sobre os problemas que vem sofrendo o Ceará em seu de-
senvolvimento econômico e social, motivado pela má orientação educa-
cional. A aula que o nosso consócio transformou em livro virtual, através 
do portal da Editora Vivali. Os sócios presentes foram agraciados com o 
CD do citado livro, e a distribuição com os convidados de seu livro anterior 
– Questões econômicas e acadêmicas. Os apartes ficaram a cargo do Cel. 
Paulo Ayrton Araújo, ex-Secretário de Educação do Ceará, da Profª. Clélia 
Lustosa e do sócio amigo do Instituto Adegildo Férrer. Com os cum-
primentos do Presidente e o convite do palestrante para um “lanche”, foi 
encerrada a sessão. Para constar, eu, Valdelice Carneiro Girão, Secretária 
ad-hoc, lavrei a presente ata.
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Ata da sessão de 20 de novembro de 2008 

Aos vinte dias do mês de novembro de 2008, às 15h30, o Instituto do 
Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), reuniuram-se em sessão ordi-
nária, sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra. Estiveram pre-
sentes os Sócios Efetivos: José Augusto Bezerra, Pedro Sisnando Leite, 
Valdelice Carneiro Girão, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Ésio de Sousa, 
Rejane Vasconcelos, Fernando Saraiva Câmara, Zélia Sá Viana Camurça, 
Paulo Ayrton Araújo e Ednilo Soárez, os amigos do Instituto Adegildo Férrer e 
João Pires. O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando os presentes e 
deu algumas informações: a solicitação de vigilância para o Instituto, a possi-
bilidade da OBOÉ financiar a impressão do Boletim. Em seguida passou a pa-
lavra a consócia Valdelice Girão, para leitura da ata da sessão anterior, refe-
rente a posse do Sócio Efetivo Fernando Ximenes. Aprovada. O 1º. Secretário 
Paulo Ayrton Araújo, informou que o Instituto recebeu correspondência do 
Instituto Histórico Nacional, remetendo fichas que devem ser preenchidas 
pelos pesquisadores. A palestrante do dia, Profª. Zélia Camurça iniciou sua fala 
dizendo que desejava homenagear miss Mary Ellis Kahier, Sócia Honorária do 
Instituto, com a palestra que teve como tema: “As relações Brasil X Estados 
Unidos da América X Inglaterra à época da Família Real no Brasil”. Sua pa-
lestra foi ilustrada com data show, a cargo do Prof. Gildácio de Almeida. 
Comentou os empreendimentos realizados por Dr. João VI, tais como: o Jardim 
Botânico, a Academia Militar, a Imprensa Régia e o Banco do Brasil. O aparte 
ficou a cargo do consócio Ednilo Soárez, que congratulou-se com a palestrante, 
falando de sua estada em Lisboa, onde lançou o livro, Ramalho Ortigão - Um 
Marco na Literatura Portuguesa. Antes de encerrar a sessão, a Presidência             
informou que vai participar de um leilão de Decretos oficiais assinados por D. 
João VI na véspera da partida, para o Brasil. Agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Para constar, eu, Valdelice Carneiro Girão, secretária ad-hoc,  
lavrei a presente ata.

Sessão ordinária de 5 de dezembro de 2008

No auditório Barão de Studart da sede social do Instituto do Ceará 
(Histórico, Geográfico e Antropológico), sob a presidência do consócio José 
Augusto Bezerra, realizou-se a reunião de 5 dezembro de 2008. Compareceram 
os sócios efetivos: Pedro Sisnando Leite, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, Aroldo Mota, João Alfredo Montenegro, Pedro Alberto de 
Oliveira Silva, Murilo Martins, José Liberal de Castro, Oswaldo Evandro 
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Carneiro Martins, Fernando Saraiva Câmara e Maria Clélia Lustosa Costa; 
amigos e funcionários do Instituto. O presidente iniciou os trabalhos, saudando 
o conferencista, dizendo que o Instituto fecha com chave de ouro seu ciclo de 
palestra, ouvindo o professor Francisco José Pinheiro, vice-governador do 
Estado dissertando sobre sua tese de doutorado, intitulada: Notas sobre a for-
mação social do Ceará 1680-1820. Em seguida, passou a palavra ao 1º. secre-
tário Paulo Ayrton Araújo que fez algumas comunicações: referências elogiosas 
ao livro As guerras dos Gaúchos, que aborda a história dos conflitos do Rio 
Grande do Sul, destacando os capítulos “O bombardeio de Alvear”, de autoria 
do sócio correspondente do Instituto do Ceará Ten. Cel. Antônio Gonçalves 
Meiro. Solicitou voto de congratulações ao confrade Ednilo Soárez, pelo lan-
çamento de sua obra Ramalho Ortigão (um marco na literatura portuguesa) e 
do consócio embaixador Dário Moreira de Castro Alves pela homenagem que 
lhe prestou a embaixada de Portugal no Brasil; votos aprovados por unanimi-
dade. Fez entrega para a biblioteca do Instituto de um exemplar do livro Uma 
matriarca do sertão: Federalina Augusto Lima (1832-1919), de autoria do 
consócio Melquíades Pinto Paiva, cujo lançamento ocorreu no dia 4 do mês em 
curso. A palavra foi solicitada pela consócia Valdelice Girão, que agradeceu 
em nome do Instituto a interferência do vice-governador junto a Câmara muni-
cipal, da suspensão da aprovação de lei que modificava a data em que é come-
morado o aniversário da cidade de Fortaleza, 13 de abril.

O conferencista, antes de iniciar sua palestra, disse da satisfação de estar 
expondo seu trabalho para alguns dos seus mestres no curso de História tais 
como Liberal de Castro, Pedro Alberto de Oliveira, João Alfredo Montenegro e 
Valdelice Girão a quem sucedeu na cadeira de História do Ceará, na UFC. 
Falou de suas pesquisas na documentação existente no Arquivo Público do 
Ceará, na Universidade Vale do Acaraú, e em outros arquivos municipais, di-
zendo do seu desejo de se aprofundar nos estudos do Vale Jaguaribano. Fez re-
velações a respeito do trabalho escravo, dos meeiros das propriedades de pro-
dução os bens de subsistência e de outros produtos econômicos.

As indagações foram feitas por Fernando Câmara e Pedro Sisnando. 
Por fim, o Presidente parabenizou o conferencista e encerrou a reunião. Para 
constar eu, Valdelice Carneiro Girão, secretária ad- hoc, lavrei a presente ata.

Ata da Confraternização Natalina
 

Às 16 horas do dia 19 de dezembro de 2008, reuniu-se o Instituto do 
Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), em sua sede social, para reali-
zação da confraternização natalina. Compareceu um número considerável de 
sócios efetivos, familiares, funcionários e amigos do Instituto. Merece desta-
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que a presença das senhoras Irismar Linhares, Nanza Aderaldo, Áurea Seraine, 
Raimundinha Andrade, esposas de sócios falecidos e Amigas do Instituto. De-
pois dos cumprimentos e apresentação das realizações do Instituto, através de 
data-show, o Presidente passou a palavra ao Consócio Eduardo de Castro Be-
zerra Neto, que falou sobre o sentido do Natal, seguindo-se a oração do Pai 
Nosso, canção natalina Noite Feliz e a confraternização de todos. Vinho e gu-
loseimas foram servidos. Nada mais havendo a tratar, eu, Valdelice Carneiro 
Girão secratária ad-hoc, lavrei a presente ata.

 




