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Valdelice carneiro Girão*

Ata da sessão especial do dia 8 de fevereiro de 2012

Aos 8 dias de fevereiro de 2012 reuniu-se em, sua sede social, o Instituto 
do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) sob a presidência de José 
Augusto Bezerra. Compareceram os Sócios Efetivos: Pedro Alberto de Oliveira 
Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, Pedro Sisnando Leite, Gisafran Nazareno Mota Jucá, Francisco 
Ésio de Sousa, José Augusto Bezerra, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, 
José Liberal de Castro, Ednilo Gomes de Soárez. O Presidente iniciou a sessão 
as 15h30min horário da segunda convocação informada em carta circular do 
dia tendo como finalidade discussão para reforma estatutária, esclareceu que 
não se tratava de mudanças profundas, mas sim de buscar concordância para 
pontos anteriormente discutidos pela confraria. Informou que o primeiro ponto 
abordado é a necessidade de adequação ao código civil brasileiro, item apro-
vado pela maioria dos presentes. Em seguida o presidente informou que o se-
gundo ponto a ser discutido seria a utilização do voto por correspondência em 
substituição ao voto por procuração. Pedindo a palavra o sócio efetivo Pedro 
Sisnando Leite solicitou muita atenção para não se efetuar uma mudança pouco 
significativa à instituição. Em seguida o Prof. José Liberal de Castro justificou 
que o constante desinteresse dos sócios efetivos pelas questões do Instituto é 
um fator que possibilita o uso indevido de procuração e terminam elegendo 
pessoas descompromissadas com as causas institucionais. Lembrou também 
da necessidade de levar em conta a crescente descredibilidade dos correios em 

* Socia efetiva do Instituto do Ceará.



Revista do Instituto do Ceará - 2012288

caso da adoção do voto por correspondência. Falou de sua experiência com 
voto eletrônico, mas argumentou da inviabilidade de adoção no Instituto em 
função do número de votantes. Dando continuidade a sessão, o Presidente, 
alegando a chegada do sócio efetivo Pedro Alberto de Oliveira, que justificou 
o atraso, solicitou que o Prof. Pedro Sisnando proferisse novamente seus argu-
mentos sobre a extinção ou não do voto por procuração. Em seguida, o Prof. 
Pedro Alberto de Oliveira lembrou que a questão já tinha sido discutida em 
reunião anterior. O Presidente ratificou o fato de terem existido reuniões ante-
riores, mas reforçou a importância de aprofundamento dos debates uma vez 
que a missão requer muita transparência e o máximo de participação de todos 
os sócios que se preocupam com o bem da instituição. O sócio efetivo Ednilo 
Soárez declarou ser contrário ao voto por procuração, citando a praticidade do 
voto por correspondência e justificou que a instituição ganha com a mudança. 
Em seguida, o Presidente declarou extinto, pela maioria dos presentes, o voto 
por procuração, ficando estabelecido que o candidato será eleito pela maioria 
dos presentes, desde que a sessão obtenha, pelo menos 1/3 do quadro de sócios 
efetivos. O consócio Ednilo lembrou da necessidade urgente de substituição 
das vagas existentes. Em seguida, o presidente solicitou empenho de todos os 
presentes uma vez que todas as atividades do Instituto estão resumidas a um 
grupo pequeno de sócios que em breve não poderão mais colaborar com a 
mesma intensidade, sendo urgente a tarefa de renovar com muita responsabili-
dade e compromisso o futuro da instituição. Consultou sobre o fim do termo 
“arca do sigilo” que consta no estatuto vigente, obtendo apoio da maioria dos 
presentes. Expôs o indicativo de punir o sócio que permaneça um ano sem 
cumprir com suas obrigações com a perda do título de sócio efetivo. O Prof. 
Pedro Alberto sugeriu que a medida não atingisse o quadro atual, os demais 
presentes discordaram da posição, ficando acordado a criação de um título para 
essa categoria, desde que houvesse a perda da vaga. Em seguida, o Prof. 
Gisafran solicitou permissão para retirar-se em função de uma consulta mé-
dica. O Presidente defendeu a inclusão do cargo de 2º vice-presidente, direito 
do sócio efetivo solicitar desligamento em qualquer tempo após sua eleição, 
proposições aprovadas pela maioria dos presentes. Citou a nova deliberação do 
conselho superior que passa a ser consultivo e não punitivo como prevê o atual 
estatuto, falou sobre o domicilio do candidato, ficando acordado que poderão 
se candidatar domiciliados nas limitações geográficas do estado do Ceará. Em 
caso de ser eleito e passar a residir fora do estado, será convocado o conselho 
consultivo para deliberação do assunto. Todos os presentes manifestaram con-
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cordância. Foi colocado em pauta, pelo presidente, o direito de solicitar desli-
gamento após 80 anos de idade, questão aceita. Nada mais havendo a tratar Eu, 
Valdelice Carneiro Girão Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão ordinária de 20 de março de 2012

Aos 20 dias de março de 2012 reuniu-se em, sua sede social, o Instituto 
do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) sob a presidência de José 
Augusto Bezerra. Compareceram os Sócios Efetivos: José Augusto Bezerra, 
Paulo Ayrton Araújo, Valdelice Carneiro Girão, Fernando Câmara, Pedro 
Alberto de Oliveira Silva, Clélia Lustosa Costa, Murilo Martins, Osvaldo 
Evandro Carneiro Martins, Elmo Vasconcelos, José Liberal de Castro, além 
dos sócios honorários Adegildo Férrer, João Pires e Vicente Alencar. O 
Presidente José Augusto iniciou a sessão, anunciando como palestrante do dia 
o Prof. Elmo Vasconcelos que falará sobre os cem anos do livro Terra de Sol 
do cearense Gustavo Barroso. Ato contínuo solicitou à Secretária Clélia 
Lustosa a leitura das atas em atraso, antes porém lembrando que o mês de 
março é todo em homenagem a mulher a que o Instituto se associa por ter em 
seu plantel personalidades femininas de destaque sociocultural. Foram lidas as 
atas das reuniões anteriores, todas aprovadas por unanimidade. No espaço para 
comunicações o Cel. Paulo Ayrton Araújo registrou o pedido da Profa. Valdelice 
sobre os falecimentos ocorridos em janeiro deste ano do notório Luis de Sousa 
Girão, irmão do saudoso sócio Raimundo Girão e da escritora Mundinha 
Negreiros de Andrade, viúva do saudoso sócio Francisco Alves de Andrade. A 
Profa. Clélia Lustosa lembrou que em abril é comemorado o dia da cidade de 
Fortaleza e solicitou autorização do Presidente para utilizar as dependências do 
Instituto para realização de um evento com estudantes como vem ocorrendo 
ultimamente. O Presidente elogiou a iniciativa e disse que o Instituto se asso-
ciava as atividades culturais no aniversário de Fortaleza. Informou ainda que 
elaborou novo projeto visando a pintura do prédio da Instituição e que neces-
sita de patrocínio. Em seguida passou a palavra ao Prof. Elmo Vasconcelos que 
se dirigiu ao Presidente, aos confrades e outros ouvintes dizendo que este ano 
de 2012 faz cem anos do lançamento do livro Terra de Sol de Gustavo Barroso 
que nasceu em Fortaleza e faleceu no Rio de Janeiro, sendo sua fala acompa-
nhada pela projeção de slides. O palestrante tem trechos do livro em tela, 
abrangendo costumes, vivências e observações existentes no Ceará como a 
seca, os animais, a figura do vaqueiro e o sertanejo, etc. Relatou fatos vividos 
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por Gustavo Barroso e elencou suas principais obras em várias áreas do conhe-
cimento daquele renomado intelectual. Ao final da palestra fizeram observações 
a Profa. Valdelice Girão dizendo que Raimundo Girão era amigo de Gustavo 
Barroso; Murilo Martins informando que vários livros de Gustavo Barroso 
foram editados pela Imprensa Universitária da UFC; Clélia Lustosa reportou-se 
as experiências de chuva no dia de São José, 19 de março, Padroeiro do Ceará e 
José Liberal de Castro disse que tudo tem a sua fase e as obras de Gustavo 
Barroso caíram no esquecimento o que aconteceu com outros escritores de re-
nome nacional, afirmando que foi contemporâneo do cronista, quando cursava 
arquitetura no Rio de Janeiro. Com a palavra o Prof. Elmo fez apelo ao 
Presidente que zelasse pela estátua de Gustavo Barroso na Praça do Liceu do 
Ceará. O Presidente disse que o Instituto vai oficiar a Prefeitura no sentido da 
restauração da estátua de Gustavo Barroso e pediu aos presentes uma salva de 
palmas para o palestrante. Agradecendo a presença de todos encerrou a reunião 
da qual eu, Clélia Lustosa Costa, 2ª Secretária, lavrei o presente ata.

Ata da sessão de 13 de abril de 2012

Aos 13 dias do mês de abril de 2012, no Auditório Barão de Studart, os 
Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) 
sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reuniram-se em sessão 
ordinária de caráter festivo no dia em que se comemora o aniversário de 
Fortaleza. Estiveram presentes: Valdelice Carneiro Girão, José Augusto Bezerra, 
Francisco Fernando Câmara, Paulo Ayrton Araújo, Ednilo Soárez, Pedro Alberto 
de Oliveira Silva, José Liberal de Castro, Miguel Ângelo de Azevedo, Oswaldo 
Evandro Carneiro Martins, José Murilo de Carvalho, Pedro Sisnando Leite, 
Raimundo Elmo Vasconcelos e Maria Clélia Lustosa; sócios honorários, bene-
méritos e um número considerável de alunos e professores do curso de Geografia 
da UFC, que sob a coordenação da Professora Clélia Lustosa, participaram das 
“Trilhas Urbanas” em homenagem à nossa capital. O Presidente antes de passar 
a palavra ao orador do dia, o consócio Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), abriu 
espaço para homenagear a funcionária Marinez Alves com o diploma de Amiga 
do Instituto, entregue por sua Professora do curso de Geografia Clélia Lustosa 
Costa. Nirez, apresentando fotografias, fez uma interessante explanação de 
Fortaleza Antiga; comentou sobre personalidades representativas da época, 
entre elas algumas mulheres pioneiras: na aviação, nas instituições culturais e 
em outros setores. Na oportunidade gentilmente mencionou o nome da Sócia 
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Efetiva Valdelice Carneiro Girão. Nos apartes foram lembrados os nomes de 
proprietários das chamadas Pensões Alegres. Nada mais havendo a tratar o 
Presidente encerrou a sessão. Para constar, eu Valdelice Carneiro Girão, 
Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Ata da reunião de 7 de maio de 2012
 
Os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 

Antropológico), sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reuniram-
-se no dia 7 de maio de 2012 para apresentação do novo estatuto. Compareceram 
os sócios José Augusto Bezerra, Pedro Sisnando Leite, Valdelice Carneiro 
Girão, Paulo Ayrton Araújo, Fernando Câmara, José Liberal de Castro, Ednilo 
Gomes de Soárez, Pedro Alberto de Oliveira Silva, Clélia Lustosa Costa e 
Oswaldo Evandro Carneiro Martins. O Presidente iniciou os trabalhos infor-
mando que a reunião seria transformada em Assembleia Geral Extraordinária 
para leitura do Estatuto que será apresentado a Assembleia Geral do Instituto do 
Ceará para aprovação em data estabelecida. Após avaliação dos presentes, foi 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a 
reunião. Para constar, eu Valdelice Carneiro Girão, Secretária ad hoc lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos presentes.

INSTITUTO DO CEARÁ
(Histórico, Geográfico e Antropológico)

CNPJ 07.369.960/0001-72
Registrado sob o nº 709 no 2º CRPJ de Fortaleza-CE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE MAIO 
DE 2012 APROVANDO A 3ª ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, COM 

ESTATUTO CONSOLIDADO

                     HORA, DATA E LOCAL: Às 15:30 h, do dia 21 de maio de 2012, em 
segunda convocação, na sede social do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico 
e Antropológico) na Rua Barão do Rio Branco, 1594 - Centro, CEP 60025-061.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia – José Augusto 
Bezerra, administrador, brasileiro, casado, administrador, RG 978448, CPF 
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033.803.194-49 residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, 748 Ap. 800 
bairro, Aldeota CEP 60115-220, na condição de Secretária da Assembleia a 
Sra. Valdelice Carneiro Girão, brasileira, solteira, RG 126735, CPF 013838683-
87, residente e domiciliado na Rua Marcos Macedo, 140 Ap. 503 bairro, 
Aldeota CEP 60150-190.

ASSOCIADOS EFETIVOS PRESENTES: Pedro Alberto de Oliveira 
Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Paulo Ayrton Araújo, Valdelice 
Carneiro Girão, Pedro Sisnando Leite, Francisco Ésio de Sousa, José Augusto 
Bezerra, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, José Liberal de Castro, Ednilo 
Gomes de Soarez. Miguel Ângelo de Azevedo, Raimundo Elmo de Paula 
Vasconcelos, Maria Clélia Lustosa Costa, Rejane Maria Vasconcelos Accioly 
de Carvalho, João Alfredo de Sousa Montenegro, Luiz de Gonzaga Fonseca 
Mota, Paulo Elpídio de Menezes Neto, Eduardo de Castro Bezerra Neto, José 
Murilo de Carvalho Martins

ORDEM DO DIA: Reforma geral do estatuto social da Entidade e con-
solidação, para adequação dos seus termos ao Novo Código Civil, para atender 
ao que dispõe a Lei nº 10.406, de 10.01.2002, além de outras modificações 
julgadas necessárias e, em consequência, ratificação dos componentes da 
Diretoria cujo mandato vai até 5/3/2013, eleição e posse do 2º Vice-Presidente 
e dos membros de todos os Órgãos Administrativos e Consultivos do Instituto 
do Ceará.

QUORUM: Constatado que se achavam presentes associados, com di-
reito a voto, em número suficiente, ou seja, mais de 1/3 (dois terços) do quadro de 
associados efetivos, o Presidente da Assembleia declarou abertos os trabalhos.

Em face dos objetivos específicos da Assembleia, o Sr. Presidente de-
terminou que fosse colocado no telão a proposta de alteração do estatuto, com 
consolidação, para que dela os sócios tomassem conhecimento e se manifes-
tassem, se assim o desejassem e cujo teor, foi lido pelo Presidente para todos 
os presentes, sendo discutido artigo por artigo. Após a imediata inserção das 
alterações sugeridas pelos associados presentes, foi o texto final do Estatuto 
colocado em votação.

DELIBERAÇÕES: Após a inserção das alterações, foi aprovado por 
unanimidade o texto do estatuto em sua redação final. Em seguida, já em face 
do novo estatuto aprovado, foram, por unanimidade, ratificados os compo-
nentes da Diretoria com mandato vigente, eleito o 2º Vice-Presidente e eleitos 
os integrantes das Comissões Permanentes, para mandato até 05 de março de 
2013, todos Associados Efetivos, ficando assim constituídos os respectivos ór-
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gãos: DIRETORIA: Presidente: José Augusto Bezerra, brasileiro, casado, 
administrador, RG 978448 – SSP/CE, CPF 033.803.194-49 residente e domi-
ciliado na Av. Rui Barbosa, 748 Ap. 800 bairro, Aldeota CEP 60115-220; 1º 
Vice-Presidente: Pedro Sisnando Leite, brasileiro, casado, professor, RG 
930020496-51 - SSP/CE, CPF 000414083-49, residente e domiciliado na Rua 
Dr. Zamenhof, 400 Ap. 1301 bairro Papicu, CEP 60176-060; 2º Vice-
Presidente: Ednilo Gomes de Soarez, brasileiro, casado, professor, RG 
20060021164-48 - SSP/CE, CPF 005277777-49, residente e domiciliado Av. 
Beira-Mar, 4777 Ap. 1003 bairro, Meireles CEP 60165-070; Diretor de 
Biblioteca e Arquivo; Pedro Alberto de Oliveira Silva, brasileiro, casado, pro-
fessor, RG 108808- SSP/CE, CPF 00405173-49, residente e domiciliado na 
Rua José Carlos Gurgel Nogueira, 164 bairro, Papicu CEP 60175-803; Diretor 
de Relações Públicas: Miguel Ângelo de Azevedo, brasileiro, casado, pro-
fessor, RG 940002072023 - SSP/CE, CPF 00269093320, residente e domici-
liado na Rua Prof. João Bosco, 560 bairro, Rodolfo Teófilo, CEP 60430-690: 
Secretário Geral: Valdelice Carneiro Girão, brasileira, solteira, RG 126735 - 
SSP/CE, CPF 013838683-87, residente e domiciliada na Rua Marcos Macedo, 
140 Ap. 503 bairro, Aldeota CEP 60150-190; 1.º Secretário: Paulo Ayrton 
Araújo, brasileiro, casado, professor, RG 20629 - SSP/CE, CPF 00057893, 
residente e domiciliado na Rua Jose Vilar, 2350, Ap. 1000 bairro, Aldeota CEP 
60125 -061; 2.º Secretário: Maria Clélia Lustosa Costa, brasileira, casada, 
geógrafa, RG 486846 - SSP/CE, CPF 112660823-87, residente e domiciliada 
na Rua Silva Jatahy, 400 Ap. 901B, bairro, Aldeota CEP 60165-070; 1.º 
Tesoureiro: Francisco Fernando Saraiva Câmara brasileiro, casado, professor, 
RG 9901005929 - SSP/CE, CPF 002478203-34, residente e domiciliado na 
Rua João Cordeiro, 2554 bairro, Dionísio Torres CEP 60110-301; 2.º 
Tesoureiro: Francisco Ésio de Sousa, brasileiro, casado, agrônomo RG 
2803-d-CREA/CE CPF 000903444-72 residente e domiciliado na Rua 
Henriqueta Galeno, 714-Ap. 702 bairro, Aldeota CEP 60135-420; 
COMISSÕES PERMANENTES: “Comissão de História”: Membros: 
nome 1 Valdelice Carneiro Girão, João Alfredo de Sousa Montenegro e 
Gisafran Nazareno Mora Jucá; “Comissão de Geografia”: Membros: Owaldo 
Evandro Carneiro Martins, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos e Maria 
Clélia Lustosa Costa; “Comissão de Antropologia” Membros: Zélia Sá Viana 
Camurça, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes e Rejane Maria Vasconcelos 
Accioly Carvalho “Comissão de Verificação de Mérito Cultural”: Membros: 
Pedro Sisnando Leite, Ednilo Gomes de Soarez e José Liberal de Castro 
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“Comissão de Defesa do Patrimônio Cultural”: Membros: Miguel Ângelo 
de Azevedo, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota e José Liberal de Castro; 
“Comissão da REVISTA”: Membros: Pedro Alberto de Oliveira Silva, 
Francisco Fernando Saraiva Câmara e Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, 
Os membros da diretoria eleita, em atendimento às disposições legais aplicá-
veis, declararam que não foram condenados pela prática de qualquer crime, 
definitiva ou temporariamente, que os impeçam de assumir ou exercer a admi-
nistração da Entidade, tendo sido imediatamente empossados em seus respec-
tivos cargos. Tendo cumprido toda a pauta do Edital, e nada mais havendo a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reu-
nião, tendo sido suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para que eu la-
vrasse a presente ata, a qual após tendo sido lida e aprovada, vai por todos os 
presentes assinada e rubricada.

Fortaleza-CE, 21 de maio de 2012

José Augusto Bezerra  Valdelice Carneiro Girão     
Presidente da Assembleia      Secretária da AGE

Ata da sessão de 20 de junho de 2012

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 junho de 2012 no auditório Thomaz Pompeu Sobrinho 
para assistir à palestra do confrade Pedro Sisnando Leite, lançando seu livro 
Raul Barbosa e o Banco do Nordeste, que homenageia um dos primeiros pre-
sidentes da Instituição no seu centenário de nascimento. Compareceram: José 
Augusto Bezerra, Valdelice Carneiro Girão, João Alfredo Montenegro, Aroldo 
Mota, Luis de Gonzaga Mota, Ednilo Soárez, Pedro Sisnando Leite, Oswaldo 
Evandro Carneiro Martins, Fernando Câmara, Liberal de Castro, sócios hono-
rários, beneméritos e amigos do Instituto. Também compareceram um número 
considerável de convidados, entre eles a esposa e filho do orador, a filha e o 
neto de Raul Barbosa, representantes do Banco do Nordeste, o presidente da 
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Academia de Ciências Sociais do Ceará, João Gonçalves Lemos, o jornalista 
Paulo Tadeu e outros. Antes de passar a palavra ao orador o presidente cumpri-
mentou os presentes e solicitou que o sócio benemérito Vicente Alencar lesse 
as atas pendentes redigidas pela Secretária Geral, que foram aprovadas. Com a 
palavra, Pedro Sisnando Leite apresentou seu livro, na segunda edição, na qual 
mostra um pouco da história do BNB, registrando com fotografias a contri-
buição de Raul Barbosa ao desenvolvimento do Nordeste. O orador foi aplau-
dido, distribuindo depois um exemplar aos convidados. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a sessão. Para constar Eu Valdelice Carneiro Girão, secre-
taria ad hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão de 20 de julho de 2012

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 julho de 2012, em sua sede social para mais uma reunião 
ordinária. Compareceram: Valdelice Carneiro Girão, Paulo Ayrton Araújo, 
Fernando Saraiva Câmara, José Liberal de Castro, José Augusto Bezerra, 
Miguel Ângelo de Azevedo, Zélia Sá Viana Camurça, Oswaldo Evandro 
Carneiro Martins, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro Sisnando Leite, 
Maria Clélia Lustosa Costa; sócios beneméritos e honorários; um número con-
siderável de estudantes e convidados, entre eles o deputado Paulo Facó. 
Abrindo a sessão, o presidente cumprimentou os presentes, comunicando que 
a sessão tinha como finalidade o lançamento do Almanaque do Ceará em DVD 
interativo, contendo 19 mil páginas restauradas e digitalizadas, resultado do 
projeto com o Governo do Estado. Agradeceu a Biblioteca Pública Menezes 
Pimentel e a Academia Cearense de Letras pelas colaborações dadas. Passando 
a palavra para a restauradora Edvirges Ximenes que, usando projeções de 
slides, explicou brilhantemente o trabalho realizado pelo Instituto em sua pró-
pria sede e as iniciativas tomadas para o êxito do projeto. Em seguida homena-
geou o deputado Paulo Facó, concedendo-lhe o diploma de Amigo do Instituto 
em agradecimentos aos favores prestados a Instituição. O presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou 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 agosto de 2012

Os Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico) sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reuniram-
-se em sua sede social no dia 20 de agosto de 2012 para mais uma reunião ordi-
nária. Compareceram: Valdelice Carneiro Girão, Pedro Alberto de Oliveira 
Silva, José Augusto Bezerra, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Eduardo de 
Castro Bezerra Neto, Paulo Ayrton Araújo, José Liberal de Castro, Oswaldo 
Evandro Carneiro Martins, Pedro Sisnando Leite, Francisco Ésio de Souza e 
Clélia Lustosa Costa; sócios honorários e beneméritos; um número conside-
rável de convidados, entre eles amigos do Professor Luciano Klein Filho, con-
ferencista do dia. O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando os pre-
sentes e pediu que o consócio Pedro Alberto lesse as atas das sessões anteriores, 
todas aprovadas. Abrindo espaço para as comunicações de praxe anunciou um 
fato lamentável, o desaparecimento na Austrália do estudante cearense João 
Felipe Martins, sobrinho da Sócia Clélia Lustosa, propondo um voto de pesar 
por esse triste acontecimento à família, aprovado. Antes da apresentação do 
conferencista foram dados votos de congratulações pelo transcurso do dia do 
Maçon. A apresentação do orador Professor do Colégio Militar de Fortaleza 
Luciano Klein foi feita pelo consócio Eduardo Bezerra, que teceu comentários 
elogiosos pela dedicação e pelo trabalho de pesquisa criterioso do orador. O 
conferencista, com a palavra expôs os méritos do Médico Adolfo Bezerra de 
Menezes na medicina, nas obras de caridade e na política, demonstrando pro-
fundo conhecimento do assunto. Ao final agradeceu a todos e foi muito aplau-
dido. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão. Para constar, 
eu Valdelice Carneiro Girão, secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Ata da sessão do dia 20 de setembro de 2012

Os sócios efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico) sob a presidência do consócio José Augusto Bezerra, reuniram-
-se no dia 20 de setembro de 2012, em sessão ordinária. Compareceram: 
Valdelice Carneiro Girão, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Paulo Ayrton 
Araújo, José Liberal de Castro, Oswaldo Evandro Carneiro Martins, Paulo 
Elpídio Menezes Neto, Zélia Sá Viana Camurça e Ednilo Soarez. O Presidente 
abriu os trabalhos, mostrando aos presentes as dificuldades financeiras, por que 
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passa, no momento, o Instituto; uma vez que apesar das iniciativas tomadas 
junto a Secretaria de Cultura do Estado, para recebimento da verba, já votada 
pela Assembleia às Instituições Centenárias do Ceará não teve o objetivo dese-
jado, uma vez que se restringiu apenas a contribuição de R$ 150.000,00 (Cento 
e cinquenta mil reais) recebido no ano 2011 para despesas de manutenção. 
Disse ainda, que foram feitas correspondências, aos sócios inadimplentes e 
outras medidas tomadas para que o ano de 2012 seja encerrado sem dívidas. O 
consócio Paulo Elpídio, pronunciou-se, lamentando que os poderes públicos 
do Ceará não colaborem com instituições da importância do Instituto do Ceará. 
Sisnando Leite comentou sua participação na I Conferência Estadual de 
Desenvolvimento Regional, que acontecerá no dia 25 de setembro, na sede do 
Banco do Nordeste. Ele participará da mesa-redonda com o tema: Desigualdade 
Regional e Critério de Elegibilidade. A sócia efetiva Zélia Camurça participou 
que será a oradora na sessão do dia 20 de novembro. Nada mais havendo a 
tratar o Presidente encerrou a sessão. Para constar, Eu Valdelice Carneiro 
Girão, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata.

Ata da sessão de 20 de outubro de 2012

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 outubro de 2012 para mais uma sessão. Compareceram: 
José Augusto Bezerra, Raimundo Elmo Vasconcelos, Pedro Sisnando Leite, 
Valdelice Carneiro Girão, Paulo Ayrton Araújo, Fernando Saraiva Câmara, 
Pedro Alberto de Oliveira Silva, sócios honorários, beneméritos e convidados. 
O Presidente iniciou os trabalhos, cumprimentando os presentes, seguindo-se 
a leitura da ata da sessão anterior. Deu algumas informações sobre o Instituto, 
apresentando o boneco do Estatuto, que deve ser distribuído com os sócios na 
próxima reunião. Passou em seguida a palavra ao orador do dia, o professor 
Elmo Vasconcelos, que fez importante palestra, lembrando os 100 anos da 
Deposição do Presidente Antônio Nogueira Acioly e os acontecimentos ocor-
ridos no Brasil e de modo especial no Ceará em 1912. Ao final da explanação 
o orador foi aplaudido por todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou 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 2012

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 novembro de 2012 para mais uma sessão. Compareceram: 
José Augusto Bezerra, Pedro Sisnando Leite, Paulo Ayrton Araújo, Fernando 
Saraiva Câmara, Murilo Martins, Ésio de Sousa, Gisafran Mota Jucá, José 
Liberal de Castro, Zélia Sá Viana Camurça; os sócios honorários Adegildo 
Férrer e João Pires e convidados. O Presidente José Augusto iniciou a reunião, 
saudando os consócios, amigos do Instituto, convidados com destaque para a 
ilustre sócia Profa. Zélia Camurça que vai doar aos presentes o livro de sua 
autoria intitulado Mulheres Viajantes no Brasil, século XIX a ser apresentado 
pelo mestre Liberal de Castro e, no final da reunião, ofertar mesa de refrige-
rantes, doces e salgados a todos. Informou que a leitura da ata da sessão pas-
sada ficava para a próxima pela ausência da profa. Valdelice Girão. No espaço 
para comunicação, em nome do secretário Cel. Paulo Ayrton, leu para constar 
em ata: 1º. A obra bilíngue do escritor José Augusto Bezerra intitulada Uma 
História do Brasil em Manuscritos foi presenteada ao ex-presidente norte-
-americano Bill Clinton em visita a Unifor em agosto passado por Dona 
Yolanda Queiroz; 2º. parabeniza o confrade Fernando Saraiva Câmara pelo 
sucesso da XXIV Convenção da Família Saraiva Leão, realizada em outubro 
em Campos do Jordão – São Paulo e 3º o lançamento da Revista Scriptorum 
editada pela Associação Brasileira de Bibliófilos, presidida pelo acadêmico 
José Augusto Bezerra, com apresentação do Dr. Lúcio Alcântara. Ato contínuo 
indagou se alguém teria comunicações a registrar. Informou que amanhã, dia 
22 (quarta-feira) a diretoria do Instituto tem reunião em pauta para tratar da 
tradicional confraternização de Natal e o planejamento de atividades para o 
exercício de 2013. Falou que o recente trabalho da Profa. Zélia Camurça atesta 
sua capacidade de pesquisa, seu talento intelectual ao tratar de um assunto no 
tempo que a mulher não exercia o direito de votar, quanto mais viajar, vez que 
cerceada numa sociedade patriarcal e preconceituosa. O Presidente passou a 
palavra ao prof. Liberal de Castro, ilustre intelectual para fazer a apresentação 
do livro da profa. Zélia Camurça. O apresentador cumprimentou as pessoas 
presentes e, particularmente, a autora da obra, dizendo que a conheceu na 
UFC, no Instituto do Antropologia na equipe dos mestres Florival Seraine e 
Tomás Pompeu; depois a profa. Zélia viajou para os Estados Unidos para 
cursar o doutorado na Universidade da Pensilvânia. Sua tese fora escrita em 
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inglês e regressando à Universidade Federal, lecionando e publicando pre-
ciosos ensaios. Destacou seu empenho em produções científicas e literárias. 
Por fim, ressaltou que o Instituto orgulha-se de tê-la como sócia, parabeni-
zando-a, juntamente com os aplausos de todos os presentes. O Presidente elo-
giou mais uma vez o trabalho da profa. Zélia Camurça, pedindo aos presentes 
mais uma salva de palmas para a escritora e também para o ilustre apresentador 
Liberal de Castro. O Presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de 
todos e os convidando para o salão nobre onde seria ofertado o livro da escri-
tora e servido um coquetel. Para constar eu, Valdelice Carneiro Girão, lavrei a 
presente ata.

Ata da reunião geral extraordinária do 
Instituto do Ceará – Histórico, Geográfico e Antropológico, 

ocorrida no dia 3 de dezembro de 2012

No dia 03/12/2012, atendendo convocação da Presidência, feita no dia 
22 de novembro de 2012, reuniram-se às 16horas, em segunda convocação, os 
sócios do Instituto do Ceará para deliberar sobre a pauta de assuntos agendados 
na correspondência convocatória, a qual fora também afixada no quadro de 
avisos da entidade: convocatória para análise das dificuldades financeiras da 
entidade em virtude do cancelamento da verba anual de R$ 150.000 que seria 
feita pelo governo do Estado e abertura de três vagas para eleições de novos 
sócios efetivos. Estavam presentes os seguintes sócios: Pedro Alberto de 
Oliveira Silva; Francisco Fernando Saraiva Câmara; Eduardo de Castro 
Bezerra Neto; Paulo Ayrton Araújo; Valdelice Carneiro Girão; José Liberal de 
Castro; Oswaldo Evandro Carneiro Martins; Pedro Sisnando Leite; Rejane 
Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho; José Augusto Bezerra; Ednilo Gomes 
de Soárez; Maria Clélia Lustosa Costa; Luiz de Gonzaga Fonseca Mota. Dando 
início a reunião, o Presidente do Sodalício, José Augusto Bezerra, passou a 
palavra para o Vice-Presidente da entidade, Pedro Sinando Leite, para que 
lesse a Ata da reunião do dia 20 de outubro, por sugestão da confreira Valdelice 
Carneiro Girão. A Ata foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. 
Dando continuidade, o Presidente informou que o Estatuto que fora esperado 
por tantos anos havia se tornado realidade ao ter sido entregue a cada um dos 
sócios e estava regendo, inclusive, aquela primeira reunião sob sua égide. Ato 
contínuo, o Presidente fez uma extensa informação sobre as atividades do 
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Instituto do Ceará, mostrando inclusive que a entidade está à frente das congê-
neres em produções e em estruturas de apoio cultural, mesmo considerando as 
Universidades. Tem o maior e mais consultado site cultural do Nordeste, com 
150.000 consultas anuais; um laboratório de conservação e restauro que atende 
a demanda da entidade que mantêm uma política permanente de preservação 
do seu acervo além de atender a solicitações de terceiros, tornando-se uma re-
ferência no estado do Ceará; a mais antiga e a melhor revista de história do 
Nordeste; a melhor hemeroteca da região; a melhor e mais bem conservada 
biblioteca de raridades e de consulta do estado; um Museu em nível dos bons 
no País; tem produzido os melhores livros de história do estado nos últimos 
anos, sendo que o último resgatou a memória dos almanaques do Ceará; tem 
produzido cursos, como o de restauração e conservação, etc. Isto tudo conse-
guido com grande esforço, em virtude do escasso apoio recebido da área pú-
blica. Mencionou as dificuldades advindas da saída de alguns apoiadores, 
como o BNB, Fundação Ana Lima, UVA e Governo do Estado, em razão de 
problemas internos das mencionadas entidades, demonstrando as alternativas 
tomadas para que o Instituto do Ceará continue sua jornada, enquanto busca 
soluções mais definitivas. Logo após, falou do Natal da entidade que está 
sendo coordenado pela professora Valdelice Carneiro Girão e pela Adminis-
tradora do Instituto, Marinez Alves. Registrou que o encontro ocorrerá no dia 
18/12/2012 e que o confrade Ednilo Gomez Soarez dará o coquetel e pediu a 
presença de todos que puderem ali estar. Em sequência, e conforme a agenda, 
deu por abertas três vagas para sócios efetivos, cujas inscrições deverão ocorrer 
no prazo até de trinta dias após este dia 03/12/2012. Após certo debate, foi 
aprovado por maioria que o processo será como o já ocorrido anteriormente, 
quando o Instituto elegeu mais de um candidato de uma só vez. O candidato 
mais votado será considerado o mais antigo eleito, embora a eleição ocorra em 
um mesmo dia, e sucederá o primeiro confrade falecido, em ordem cronoló-
gica. O segundo mais votado será considerado o segundo mais antigo entre os 
três votados e sucederá o segundo confrade falecido, em ordem cronológica. 
Finalmente, o terceiro mais votado será considerado o terceiro mais antigo 
eleito para as presentes três vagas abertas e sucederá o terceiro confrade fale-
cido, em ordem cronológica. Ficou acertado que cada sócio só poderá apre-
sentar três candidatos. Foi aprovada, por maioria, uma taxa administrativa de 
R$ 500,00 reais para cada sócio apresentado. A referida taxa não será devol-
vida em caso de o candidato não ser eleito. Após esses acertos e finalizações, 
nada mais tendo a constar, deu o Presidente por encerrada a reunião plenária. 


