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Sessões realizadas no Instituto do Ceará - 2013

Sessão do dia 5 de fevereiro de 2013

os cinco dias de fevereiro de 2013 às 14h30min, em primeira 
chamada, e às 15h, em segunda chamada, no Instituto do Ceará – Histórico, 
Geográfico e Antropológico, foi iniciada a sessão eleitoral para preenchimento 
das vagas de três sócios efetivos, abertas em 3 de dezembro de 2012. Dando 
continuidade, o Presidente abriu os trabalhos de votação convocando para se-
cretariar a Mesa a 2ª Secretária Maria Clélia Lustosa Costa e para escrutina-
dores os sócios efetivos Francisco Ésio de Sousa e Pedro Alberto de Oliveira 
Silva. Foi feita a chamada de acordo com a lista de presença para votação, sendo 
contabilizados 24 (vinte e quatro) votantes presenciais e 5 (cinco) votantes não 
presenciais (votos por correspondência), totalizando 29 (vinte e nove) votantes. 
Após encerrada a votação, foi dado início a apuração. Considerando o número 
de votos presenciais (24 votos) e os votos não presenciais (5 votos),  observou-
-se a seguinte apuração: Affonso Taboza Pereira, 15 (quinze) votos; Eustógio 
Wanderley Correia Dantas, 12 (doze) votos; Francisco Adegildo Férrer, 13 
(treze) votos; Juarez Fernandes Leitão, 17 (dezessete) votos; Lúcio Gonçalo 
de Alcântara, 22 (vinte e dois) votos e Marcelo Gurgel Carlos da Silva, 8 (oito) 
votos. Pela soma total de votos, foram considerados eleitos em 1º lugar, Lúcio 
Gonçalo de Alcântara; em 2º lugar, Juarez Fernandes Leitão, e em 3º lugar, 
Affonso Taboza Pereira. Após conhecido o resultado o Presidente deliberou 
que fosse encaminhada carta informando o resultado aos eleitos, para que con-
firmassem ou não a aceitação da sua eleição. Nada mais havendo a tratar foi la-
vrada a presente ata, que segue assinada por mim, Maria Clélia Lustosa Costa, 
2ª Secretária, Valdelice Carneiro Girão, Secretária Geral e pelo Presidente José 
Augusto Bezerra, estando anexada a lista dos sócios efetivos presentes.

Sessão do dia 20 de fevereiro de 2013

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 fevereiro de 2013 em sua sede social para uma sessão 
ordinária. Compareceram: José Augusto Bezerra, Pedro Sisnando Leite, Pedro 
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Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Paulo Ayrton 
Araújo, Ednilo Soárez, José Liberal de Castro, Miguel Ângelo de Azevedo 
(Nirez), Oswaldo Evandro Carneiro Martins, Raimundo Elmo de Paula 
Vasconcelos, Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho e Francisco Ésio 
de Sousa. O Presidente do Instituto do Ceará abriu a reunião, informando que 
o COEPA - Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural está solicitando 
a indicação de novos representantes do Instituto do Ceará para o Conselho. 
O Presidente informou que em razão de haver dificuldades para indicação de 
novos conselheiros agora, em razão do pouco número de sócios, essa solici-
tação só poderá ser atendida após a nova eleição de sócios. Continuando, a pre-
sidência submeteu ao plenário a seguinte agenda de trabalho para os próximos 
noventa dias: Posse dos três novos sócios eleitos: dia 08/03/2013; Eleição dos 
cinco novos sócios: dia 20/03/2013; Posse dos cinco novos sócios eleitos: dia 
23/04/2013; Eleição da nova Diretoria: dia 06/05/2013; Posse da nova dire-
toria: dia 20/05/2013. A Agenda, após algumas perguntas, foi aprovada sem 
restrições, por unanimidade. O sócio Ednilo Soárez mencionou a necessidade 
de o Presidente José Augusto Bezerra ficar mais noventa dias para concluir 
esse processo de entrada dos novos sócios, pois não há condições de compor 
uma chapa atual com o número de sócios do momento e se deveria aproveitar 
alguns dos novos sócios eleitos para a nova Diretoria, sendo a proposta aceita 
por unanimidade. O Presidente José Augusto Bezerra disse que todos sabem 
que é um esforço adicional muito grande, em razão de ter o compromisso atual 
da Presidência da Academia Cearense de Letras, mas que aceitará para poder 
entregar o Instituto do Ceará com o número de sócios completo e uma nova 
diretoria completa. O sócio Nirez falou da satisfação de ter o Presidente atual, 
José Augusto Bezerra, no comando, que tem feito uma grande presidência. 
O sócio Ednilo Soárez mencionou o nome de dez candidatos, quase todos já 
inscritos, que deverão concorrer às novas cinco vagas abertas. Alguns sócios 
consideraram esta quantidade de pessoas interessadas, todas com grande com-
petência e relevância, uma demonstração de vitalidade do Instituto. Nada mais 
havendo a considerar o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Paulo 
Ayrton Araújo, secretário ad hoc, lavrei a presente ata. 

Sessão do dia 8 de março de 2013

Aos oito dias do mês de março de 2013 o Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico) reuniu-se em sua sede social onde o cerimonia-
lista Vicente Alencar (sócio benemérito) anunciou que o Instituto do Ceará, 
entidade cultural mais antiga do Estado, abriu sua sede, recebendo destacadas 
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personalidades em seu seleto auditório para empossar os recém-eleitos para 
integrarem o sodalício presidido pelo Dr. José Augusto Bezerra. Os traba-
lhos foram dirigidos com a Mesa da solenidade composta pelas autoridades: 
o Dr. Renê Barreira (representante do Governador), Dr. Fernando Ximenes 
(Tribunal de Justiça), Dep. Federal Mauro Benevides, Gen. Limaverde (repre-
sentante das Forças Armadas), Dr. Roberto Macedo (FIEC) e a Sócia Efetiva 
Dra. Zélia Camurça, representante de todas as mulheres, hoje 08 de março, 
dia internacional da mulher. Formada a Mesa, declinou nomes de outras per-
sonalidades, a saber: Osmar Diógenes, Cid Carvalho, Antônio Albuquerque, 
Ari Araripe Gadelha, Roberto Ribeiro, José Luis Lira, Eduardo Fontes, Cibele 
Pontes, Luis Marques, Cel. João Xavier Holanda, Pedro Gomes de Matos, 
Marcelo Gurgel, Pe. Eloi Romualdo, entre outras. O presidente José Augusto 
agradeceu as presenças das autoridades e dos confrades, citando o nome do 
consócio Osvaldo Evandro Carneiro Martins, decano do Instituto, 93 anos, da 
seleta plateia feminina no dia das mulheres e disse que a solenidade marcará 
a posse dos novos eleitos, a saber: Dr. Lúcio Alcântara, Prof. Juarez Leitão e 
o Cel. Affonso Taboza e como tradição indicou os sócios Gisafran Jucá, Nirez 
e Paulo Elpídio de Menezes Neto para introduzirem no auditório os eleitos, 
um de cada vez, que pela ordem foram aplaudidos de pé pelos presentes: 
Lúcio Alcântara, Juarez Leitão e Affonso Taboza. O presidente falou que no 
Instituto não tem substituto, mas sucessor; Lúcio Alcântara sucede o sau-
doso Dr. Vinicius Barros Leal; Juarez Leitão sucede Abelardo Montenegro e 
Affonso Taboza sucede José Cláudio de Oliveira e acrescentou que cada novo 
sócio efetivo tinha 20 minutos para seus discursos. O presidente solicitou que 
o Dr. Lúcio Alcântara fizesse o juramento da posse (aplaudido) e depois fez 
a entrega do diploma de sócio efetivo, pedindo que a Sra. Beatriz Alcântara 
colocasse a medalha Barão de Studart no seu esposo. Ato contínuo chamou 
Juarez Leitão que após o juramento fez a entrega do diploma de sócio efetivo e 
a Sra. Ana Leitão colocou a medalha Barão de Studart no esposo. Por fim con-
vidou o Cel. Affonso Taboza para ler o juramento e após entregar o diploma de 
sócio efetivo do Instituto, a Sra. Mariana Pereira colocou a medalha no esposo 
(mais aplausos dos presentes). O presidente indicou o sócio Ednilo Soárez para 
saudar os novos integrantes da casa do Barão de Studart. O Dr. Ednilo saudou 
o presidente e os componentes da Mesa, dirigiu-se aos confrades e presentes e 
iniciou sua fala dizendo da noite memorável para o Instituto além da comemo-
ração ao dia internacional da mulher, continuou sua oração declinando o nome 
de cada novo sócio, destacando seus currículos, suas atividades sócio-culturais 
com ênfase e maestria, sendo aplaudido por todos. Em seguida o presidente 
anunciou que o Prof. Juarez Leitão ia discursar em nome dos empossados, 
agradecendo aos integrantes da instituição centenária seus ingressos e com 
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voz possante discorreu a respeito de seus colegas eleitos e de suas produções 
culturais. Todos, portanto, sentiram-se honrados em pertencer a tão importante 
entidade cultural, elogiando todos os seus antecessores valendo uma salva de 
palmas. O presidente antes de encerrar a solenidade disse de sua satisfação, 
esperando que os novos sócios continuem enriquecendo a cultura cearense 
com seus trabalhos, suas pesquisas e agradecendo a presença de todos deu por 
encerrada a mesma antes convidando os presentes para um coquetel no pala-
cete nobre (aplausos).  Nada mais havendo a considerar o Presidente deu por 
encerrada a reunião e eu, Valdelice Carneiro Girão, secretária ad hoc, lavrei a 
presente ata.

Sessão do dia 20 de março de 2013

Aos vinte dias de março de 2013 às 14h30min, em primeira chamada, 
e às 15h, em segunda chamada, foi instalada a sessão eleitoral para preen-
chimento das vagas de cinco sócios efetivos, abertas em 5 de fevereiro de 
2013. O presidente abriu a sessão informando que as cinco novas vagas se 
referem a três vagas abertas em decorrência dos falecimentos dos sócios efe-
tivos Dário Moreira de Castro Alves, José Caminha Alencar Araripe, e Tácito 
Theophilo Gaspar de Oliveira,e duas vagas propiciadas pela mudança volun-
tária de categoria dos sócios efetivos Francisco de Assis Arruda Furtado e 
Francisco Edson Cavalcante Pinheiro, os quais passaram para a categoria de 
sócios remidos. Dando continuidade, o Presidente deu por abertos os traba-
lhos de votação, convocando para secretariar a Mesa a sócia efetiva Valdelice 
Carneiro Girão e para escrutinadores Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez) e 
Ednilo Gomes de Soárez. Foi feita a chamada de acordo com a lista de pre-
sença para votação, sendo contabilizados 21(vinte e um) votantes presenciais 
e 11(onze) votantes não presenciais, totalizando 32 (trinta e dois) votantes. 
Após encerrada a votação foi dado início a apuração. Considerando o número 
de votos presenciais e os votos não presenciais, considerou-se o quorum de 
32 votantes, e estabeleceu-se que seria necessário o mínimo de 17 votos para 
um candidato ser considerado eleito (16+1=17), de acordo com o Estatuto. 
Contados os votos, observou-se a seguinte apuração, em ordem alfabética: 
Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez, 24 votos; Cid Sabóia de Carvalho, 
20 votos; Eustógio Wanderley Correia Dantas, 13 votos; Francisco Adegildo 
Férrer, 22 votos, Francisco Régis Frota, 8 votos; Geová Lemos Cavalcante, 18 
votos; Isabelle Braz Peixoto da Silva, 15 votos; Luciano Klein Pinheiro Filho, 
6 votos; Marcelo Gurgel Carlos da Silva, 12 votos; Osmar Maia Diógenes, 
15votos. Pela soma total de votos, foram considerados eleitos em 1º lugar, com 
24 votos, Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez (sucedendo Dario Moreira 
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de Castro Alves); em 2º lugar, com 22 votos, Francisco Adegildo Férrer (suce-
dendo José Caminha Alencar Araripe), em 3º lugar,com 20 votos, Cid Sabóia 
de Carvalho (sucedendo Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira); em 4º lugar, 
com 18 votos, Geová Lemos Cavalcante (sucedendo Francisco de Assis Arruda 
Furtado); o 5° lugar deixou de ser proclamado, pois nenhum dos demais candi-
datos alcançou o quórum dos 17 votos mínimos necessários. Após conhecido o 
resultado, o Presidente proclamou o nome dos eleitos e solicitou ao Secretário 
para que lhes fosse encaminhada carta informando o resultado, para que con-
firmassem ou não a aceitação da sua eleição. Nada mais havendo a tratar foi 
lavrada apresente ata que segue assinada por mim, Valdelice Carneiro Girão, 
Secretária-Geral do Instituto do Ceará, pelo Presidente do Instituto do Ceará, 
José Augusto Bezerra,referendada pelos sócios efetivos presentes.

Sessão do dia 24 de abril de 2013

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2013, às 20h, o Instituto 
do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico) reuniu-se em sua sede so-
cial onde o cerimonialista Vicente Alencar (sócio benemérito) anunciou que o 
Instituto do Ceará, recebia em sua sede destacadas personalidades em seu audi-
tório para empossar os recém-eleitos para integrarem o sodalício presidido pelo 
Dr. José Augusto Bezerra. Tomaram  assento à Mesa o presidente José Augusto 
Bezerra, o Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, prof. Renê 
Barreira,  o Gen. Júlio Limaverde, ex-comandante da 10ª RM, vereador Evaldo 
Lima, representando a Câmara Municipal de Fortaleza, o Frei Hermano Studart, 
sobrinho-neto do Barão de Studart, e Frei Roberto Magalhães, representando 
o Arcebispo de Fortaleza, D. José Antonio Aparecido Tosi  Marques. O ceri-
monialista destacou a presença dos acadêmicos Horácio Dínimo, da Academia 
Cearense de Letras, e João Gonçalves de Lemos, da Academia de Ciências, e 
do prof. Antonio Albuquerque, ex-Reitor da UFC. O presidente José Augusto 
agradeceu as presenças dos convidados e dos confrades, e disse que a soleni-
dade marcará a posse dos novos eleitos, a saber: Angela Maria Rossas Mota de 
Gutiérrez, Francisco Adegildo Férrer, Cid Sabóia de Carvalho e Geová Lemos 
Cavalcante,  e indicou os sócios Juarez Leitão, Francisco Fernando Saraiva 
Camara, Ednilo Gomes de Soárez, e Affonso Taboza  Pereira para introduzirem 
no auditório os eleitos, um de cada vez, que pela ordem foram aplaudidos de pé 
pelos presentes. O presidente falou que no Instituto não tem substituto, mas su-
cessor; a seguir, convidou Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez, por ter sido 
eleita para suceder Dario Moreira de Castro Alves, o mais antigo sócio falecido 
entre os que estão sendo sucedidos, para prestar, ao microfone, o juramento 
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respectivo, que lhe será dado pelo protocolo. Após a leitura, o presidente pede 
que todos fiquem de pé, convida a nova sócia para o centro, ao lado do seu con-
sorte, Dr. Oswaldo Gutiérrez Adrianzén. Desce,  entrega o diploma e passa o 
colar com a efígie do Barão de Studart, ao Dr. Oswaldo, para aposição no novo 
membro. Declara Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez sócia do Instituto 
do Ceará e pede-lhe para assentar-se, pela primeira vez, entre seus pares. Fala 
da Medalha Barão de Studart e solicita que o público o ajude neste antigo ri-
tual, pois, em virtude de serem quatro empossados, terá de repeti-lo, de forma 
rápida, quatro vezes. Pede ao sócio entrante Francisco Adegildo Férrer, por ter 
sido eleito para suceder José Caminha Alencar Araripe, o segundo mais antigo 
sócio falecido entre os que estão sendo sucedidos, para prestar o juramento 
respectivo, ao microfone. Após a leitura, o presidente pede que todos fiquem 
de pé, convida o novo sócio para o centro, ao lado da sua irmã mais velha, 
Ivonilde Alves Guedes, D. Ivone. Desce,  entrega o diploma e passa o colar 
com a efígie do Barão de Studart à D. Ivone para aposição no novo membro. 
Declara Francisco Adegildo Férrer sócio do Instituto do Ceará, pede-lhe para 
assentar-se, pela vez primeira, entre seus pares e pede ao público que sente.
Pede ao sócio entrante, Cid Saboia de Carvalho, por ter sido eleito para substi-
tuir Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira, o terceiro sócio mais antigo falecido 
entre os que estão sendo sucedidos, para prestar o juramento respectivo, ao 
microfone. Após a leitura, o presidente  pede que todos fiquem de pé, convida 
o novo sócio para o centro, ao lado da sua consorte, D. Luce Fontenele de 
Carvalho. Desce, entrega o diploma e passa o colar com a efígie do Barão 
de Studart à D. Luce para aposição no novo membro. Declara Cid Saboia de 
Carvalho sócio do Instituto do Ceará e pede-lhe para assentar-se, pela vez pri-
meira, entre seus pares e pede ao público que sente. Pede ao sócio entrante 
Geová Lemos Cavalcante, por ter sido eleito para suceder Francisco de Assis 
Arruda Furtado, que passou para a categoria de sócio remido, para prestar o ju-
ramento respectivo, ao microfone. Após a leitura, o presidente  pede que todos 
fiquem de pé, convida o novo sócio para o centro, ao lado da sua filha, Geórgia 
Cavalcante Vieira. Desce, entrega o diploma e passa o colar com a efígie do 
Barão de Studart à D. Geórgia para aposição no novo membro. Declara Geová 
Lemos Cavalcante sócio do Instituto do Ceará e pede-lhe para assentar-se, pela 
vez primeira, entre seus pares e solicita ao público que sente.  O presidente 
saudou os novos integrantes da casa do Barão de Studart. iniciando sua fala 
dizendo da noite memorável para o Instituto, esperando que os novos sócios 
continuem enriquecendo a cultura cea rense. O cerimonialista anuncia a pa-
lavra da nova sócia efetiva do Instituto do Ceará, Angela Maria Rossas Mota 
de Gutiérrez, que falará em nome dos novos empossados. Em seguida passa 
a palavra ao Presidente do Instituto do Ceará, escritor José Augusto Bezerra, 
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para o encerramento da solenidade magna de posse;  agradecendo a presença 
de todos deu por encerrada a solenidade, antes convidando os presentes para 
um coquetel no palacete nobre (aplausos). E eu, Maria Clélia Lustosa Costa, 
secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Sessão do dia 6 de maio de 2013

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às quinze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em Assembléia Geral Ordinária, no auditório do 
Anexo, o Corpo de Sócios Efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico 
e Antropológico) para, de acordo com o Artigo 38, Alínea I, letra c), do 
Estatuto, eleger os membros do Conselho Superior Consultivo, os integrantes 
da Diretoria, do Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes para o biênio 
dois mil e treze/dois mil e quinze. Presentes o Presidente José Augusto Bezerra 
e mais dezenove Sócios Efetivos cujos nomes vão relacionados: Valdelice 
Carneiro Girão, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, Francisco Fernando Saraiva 
Câmara, Eduardo de Castro Bezerra Neto, José Murilo de Carvalho Martins, 
Pedro Sisnando Leite, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos, Rejane Maria 
Vasconcelos Accioly de Carvalho, Francisco Ésio de Sousa, Ednilo Gomes de 
Soárez, Lúcio Gonçalo de Alcântara, Juarez Fernandes Leitão, Affonso Taboza 
Pereira, Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez, Francisco Adegildo Férrer, 
Oswaldo Evandro Carneiro Martins, Geová Lemos Cavalcante, Cid Saboia 
de Carvalho e Pedro Alberto de Oliveira Silva.  O Presidente José Augusto 
Bezerra abriu a Assembléia Geral convocando os Sócios Efetivos Francisco 
Ésio de Sousa e Affonso Taboza Pereira para auxiliá-lo como mesários, de-
signando o Sócio Affonso Taboza Pereira para secretariar a Assembléia e re-
digir a respectiva ata. Em seguida informou que, de acordo com o Artigo 38, 
Alínea I, letra c) do Estatuto, a Assembléia pode ser instalada com a presença 
de qualquer número de Sócios Efetivos. Informou ainda que: A) Concorre à 
eleição uma chapa única, que na ocasião apresentou à Assembléia, e que o 
Sócio deverá votar na chapa completa não sendo permitido alterá-la sob pena 
de ter o voto anulado. B) A chapa será eleita se obtiver a maioria simples dos 
Sócios Efetivos presentes, neste caso dez mais um votos, ou seja, onze votos. 
O Sócio Efetivo Eduardo de Castro Bezerra Neto pediu a palavra e propôs que 
a eleição fosse feita por aclamação, tendo em vista que concorria uma chapa 
única e que havia consenso entre os Sócios. O Presidente pôs em discussão a 
matéria. A Sócia Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho propôs que 
a eleição fosse realizada dentro das normas estatutárias. O Presidente José 
Augusto Bezerra lembrou que a ata deve ser registrada em cartório e deve 
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espelhar a eleição em seus detalhes, ficando então decidido que se cumpriria 
o ritual previsto no Estatuto.Seguiu-se a votação, tendo comparecido à urna 
os vinte sócios presentes, na ordem em que seus nomes constam da lista de 
presenças acima registrada, sendo eleita a chapa apresentada: 

DIRETORIA

PRESIDENTE: Ednilo Gomes de Soárez;
1º VICE-PRESIDENTE: Pedro Sisnando Leite;
2ª VICE-PRESIDENTE: Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez;
DIRETOR DA BIBLIOTECA E ARQUIVO: Pedro Alberto de Oliveira Silva;
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: Miguel Ângelo 
de Azevedo (Nirez);
SECRETÁRIO GERAL: Juarez Fernandes Leitão;
1º SECRETÁRIO: Geová Lemos Cavalcante;
2º SECRETÁRIO: Affonso Taboza Pereira:
1º TESOUREIRO: Francisco Fernando Saraiva Câmara;
2º TESOUREIRO: Eduardo de Castro Bezerra Neto;

CONSELHO SUPERIOR CONSULTIVO: José Augusto Bezerra, Zélia 
Sá Viana Camurça, José Murilo de Carvalho Martins, Carlos Mauro Cabral 
Benevides, Maria Clélia Lustosa Costa, Paulo Elpídio de Menezes Neto, José 
Filomeno de Moraes Filho, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, Lúcio Gonçalo de 
Alcântara e Cid Sabóia de Carvalho;

COMISSÕES:

História: Valdelice Carneiro Girão, Gisafran Nazareno Mota Jucá, e Juarez 
Fernandes Leitão;
Geografia: Maria Clélia Lustosa Costa, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos 
e Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho;
Antropologia: Zélia Sá Viana Camurça, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, 
e Osvaldo Evandro Carneiro Martins;
Verificação de Merecimento: Pedro Sisnando Leite, José Augusto Bezerra e 
Francisco Ésio de Sousa;
Defesa do Patrimônio: José Liberal de Castro, Carlos Mauro Cabral Benevides 
e Francisco Adegildo Ferrer;
Revista: Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara 
e Lúcio Gonçalo de Alcântara;
Conselho Fiscal: Antônio Nilson Craveiro Holanda, Luiz de Gonzaga Fonseca 
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Mota e Francisco Adegildo Férrer.
Finda a votação, o Presidente José Augusto Bezerra e os dois mesá-

rios procederam à contagem e conferência dos votos, tendo sido constatado 
que vinte votos válidos sufragaram por unanimidade a chapa proposta. O 
Presidente declarou eleita a chapa única proposta aos Sócios para o biênio dois 
mil e treze/dois mil e quinze, capitaneada pelo Sócio Efetivo Ednilo Gomes de 
Soárez. Desejou felicidade à diretoria eleita e declarou que o Instituto está em 
festa pelo sucesso da eleição e pelo início de uma nova etapa de sua profícua 
existência. E assim deu por encerrada a Assembléia Geral. E para constar, eu, 
Affonso Taboza Pereira, secretário ad hoc, lavrei a ata que assino juntamente 
com o Presidente e que será submetida aos Sócios Efetivos deste Instituto.

José Augusto Bezerra                 Affonso Taboza Pereira
            Presidente                                      Secretário ad hoc

Sessão do dia 27 de maio de 2013 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às de-
zenove horas e trinta minutos, reuniu-se em seu auditório nobre o Instituto do 
Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), em Assembléia Geral convo-
cada por seu Presidente de acordo com a alínea b do inciso II do Art. 38 para, 
em sessão solene, dar posse à Diretoria eleita para o Biênio dois mil e treze/
dois mil e quinze. Presentes dezenove sócios efetivos a seguir nominados: 
Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara, Paulo 
Elpídio de Menezes Neto, Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), Pedro Sisnando 
Leite, Gisafran Nazareno Mota Jucá, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos, 
Francisco Ésio de Sousa, José Augusto Bezerra, José Filomeno Moraes 
Filho, Ednilo Gomes de Soárez, Maria Clélia Lustosa Costa, Fernando Luiz 
Ximenes Rocha, Juarez Fernandes Leitão, Affonso Taboza Pereira, Ângela 
Maria Rossas Mota de Gutiérrez, Francisco Adegildo Férrer, Cid Sabóia de 
Carvalho e Geová Lemos Cavalcante. Presentes também os sócios benemé-
ritos Vicente Alencar e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, este compondo 
a Mesa e alvo de calorosa homenagem pelo seu apoio constante e ajuda fi-
nanceira de grande valia ao Instituto. Presentes também autoridades civis e 
militares e convidados, não restando cadeira vaga no auditório. Justificaram a 
ausência através de ligação telefônica os sócios efetivos Carlos Mauro Cabral 
Benevides, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, Lúcio Gonçalo de Alcântara e 
Paulo Ayrton Araújo. Os demais sócios, impossibilitados de compartilhar da 
alegria que era de todos nós, certamente estavam presentes em espírito. O ar 
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festivo da cerimônia foi realçado pela presença e ação da Banda de Música da 
Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará à entrada do Instituto.Iniciando as 
atividades, o cerimonialista convidou a compor a Mesa o Presidente que sai e 
o Presidente eleito, e algumas autoridades e pessoas gradas presentes.Tomando 
a palavra, o Presidente José Augusto Bezerra abriu a sessão invocando a pro-
teção de Deus para a nossa instituição. Agradecendo aos sócios e convidados 
por suas presenças àquele ato de grande importância para o Instituto, lembrou 
que a sessão tinha por objetivo dar posse à diretoria eleita no dia seis de maio 
do corrente ano, cujo mandato terminará em dois mil e quinze.Em seguida, 
todo o auditório de pé, procedeu-se ao canto do Hino Nacional Brasileiro, com 
acompanhamento da Banda de Música da Escola de Aprendizes Marinheiros.
Findo o canto do Hino Nacional, o Presidente convocou uma comissão de 
sócios efetivos composta por Paulo Elpídio de Menezes Neto, Ângela Maria 
Rossas Mota de Gutiérrez e Maria Clélia Lustosa Costa para introduzir no au-
ditório o Presidente eleito Ednilo Gomes de Soárez, que foi recebido de pé com 
calorosa salva de palmas. Sentado em cadeira a ele reservada, o Presidente 
ouviu do cerimonialista a convocação para prestar o juramento de posse, o 
que fez  ao microfone, pronunciando com voz clara e tranqüila, mão direita 
levantada, seu compromisso de bem desempenhar o seu mandato e de tudo 
fazer pelo engrandecimento do Instituto. O Presidente eleito sentou à Mesa em 
cadeira ao lado do Presidente que sai. Em seguida o Presidente José Augusto 
Bezerra passou a ele a Presidência do Instituto, desejando-lhe uma adminis-
tração profícua, e procedeu à troca de cadeiras, ocupando então o Presidente 
Ednilo Gomes de Soárez a cadeira principal, de onde passou a comandar a ce-
rimônia. O Presidente determinou ao cerimonialista que anunciasse os nomes 
dos diretores eleitos, o que foi feito, ficando todos de pé à medida que seus 
nomes eram anunciados. Em seguida o Presidente Ednilo Gomes de Soárez 
deu posse aos membros da nova Diretoria, do Conselho Superior Consultivo e 
das Comissões, como abaixo transcrito: 

1º VICE-PRESIDENTE: Pedro Sisnando Leite;
2º VICE-PRESIDENTE: Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez;
DIRETOR DA BIBLIOTECA E ARQUIVO: Pedro Alberto de Oliveira e Silva;
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: Miguel Ângelo 
de Azevedo (Nirez);
SECRETÁRIO GERAL: Juarez Fernandes Leitão;
1º SECRETÁRIO: Geová Lemos Cavalcante;
2º SECRETÁRIO: Affonso Taboza Pereira:
1º TESOUREIRO: Francisco Fernando Saraiva Câmara;
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2º TESOUREIRO: Eduardo de Castro Bezerra Neto.
CONSELHO SUPERIOR CONSULTIVO: José Augusto Bezerra, Zélia 

Sá Viana Camurça, José Murilo de Carvalho Martins, Carlos Mauro Cabral 
Benevides, Maria Clélia Lustosa Costa, Paulo Elpídio de Menezes Neto, José 
Filomeno de Moraes Filho, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, Lúcio Gonçalo de 
Alcântara e Cid Sabóia de Carvalho. 

 
COMISSÕES:
História: Valdelice Carneiro Girão, Gisafran Nazareno Mota Jucá e Juarez 
Fernandes Leitão;
Geografia: Maria Clélia Lustosa Costa, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos 
e Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho;
Antropologia: Zélia Sá Viana Camurça, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes 
e Osvaldo Evandro Carneiro Martins;
Verificação de Merecimento: Pedro Sisnando Leite, José Augusto Bezerra e 
Francisco Ésio de Sousa;
Defesa do Patrimônio: José Liberal de Castro, Carlos Mauro Cabral Benevides 
e Francisco Adegildo Ferrer;
Revista: Pedro Alberto de Oliveira Silva, Francisco Fernando Saraiva Câmara 
e Lúcio Gonçalo de Alcântara;
Conselho Fiscal: Antônio Nilson Craveiro Holanda, Luiz de Gonzaga Fonseca 
Mota e Francisco Adegildo Férrer.

Anunciada a palavra do Presidente que acabava de deixar o cargo, José 
Augusto Bezerra, assomando à tribuna saudou os presentes e disse da felici-
dade de passar o cargo com o Instituto numa de suas melhores fases, finanças 
saneadas, instalações físicas e patrimônio bem cuidados. Citou os êxitos ob-
tidos em seus três mandatos consecutivos, assinalando a recuperação da heme-
roteca e da biblioteca, a atualização e melhoramentos no site, a elaboração do 
novo Estatuto, necessidade que já vinha de muitos anos. Lembrou que varias 
dependências foram climatizadas, possibilitando mais conforto a funcionários, 
pesquisadores e visitantes. Lembrou ainda a conclusão do Museu Barão de 
Studart dentro do prazo e com a prestação de contas feita ao Ministério da 
Cultura. Frisou que a situação do Instituto na sua saída da Presidência era 
bem diversa da que encontrou: seu antecessor, o grande intelectual cearense 
Eduardo Campos, falecido no exercício da Presidência, e o Instituto carregado 
de problemas financeiros de difícil solução, devido a essa situação incomum. 
Convocou sua diretoria e após muitas e demoradas reuniões, as soluções 
foram aparecendo e, no final do seu mandato, tinha a felicidade de entregar o 
Instituto a seu sucessor com as finanças em ordem e as contas a pagar em dia. 
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Felicitou-se e a todos os membros do Instituto por estar sendo sucedido por 
Ednilo Gomes de Soárez, intelectual de renome, conhecido e respeitado aqui e 
fora do País, além de administrador competente, e para ele pediu a cooperação 
e o apoio de todos. Agradeceu à sua esposa Bernadete pelo amor e amparo nas 
travessias difíceis e nas horas de escuridão, quando ela “acendia um candieiro 
pra iluminar seu caminho”.

Na seqüência o cerimonialista anuncia a presença de várias pessoas 
gradas e convida a esposa do Presidente que sai, Senhora Maria Bernadete 
de Oliveira Bezerra, a entregar uma corbeile à esposa do Presidente recém 
empossado, senhora Fani Weinschenker de Soárez. Ato contínuo, convida o 
presidente Ednilo Gomes de Soárez a fazer seu discurso. Assumindo a palavra, 
o Presidente saudou os presentes e lhes agradeceu pelo prestígio de suas pre-
senças. Disse da sua gratidão aos consócios por sua escolha para tão honroso 
cargo, qual seja o de presidir à mais prestigiosa e antiga instituição cultural 
do nosso Estado. Falou da importância do Ceará na cultura do nosso país-
-continente, citando vultos ilustres da Literatura, da História, do Direito e da 
Medicina, tais como José de Alencar, Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua 
e Rodolfo Teófilo, personalidades brilhantes que projetaram o Ceará no seio 
da Nação, proporcionando-lhe visibilidade e respeito. E que nesse contexto 
se situa o Instituto do Ceará, fonte de saber e repositório de cultura à dispo-
sição de todos, sem exceção. Citou o Barão de Studart como um dos pais da 
nossa instituição e nosso ícone maior. Fez o elogio do desempenho de seu 
antecessor, José Augusto Bezerra, a quem chamou de amigo-irmão. Discorreu 
sobre os vetores ou diretrizes que nortearão sua gestão que são: autosuficiência 
financeira, maior visibilidade, interiorização das ações, melhoria das instala-
ções físicas com ênfase para a instalação de um elevador, e democratização 
de acesso a todas as camadas sociais. Relembrou seus país, Professor Edílson 
Brasil Soárez e Dona Nila Gomes de Soárez, a quem agradeceu pelo dom da 
vida. Deu graças também à sua esposa Fani, a quem chamou de Fanizinha, pelo 
amor e compreensão e “por tê-lo conduzido ao porto seguro da felicidade”. 
Agradeceu à Marinha do Brasil onde iniciou sua formação e onde aprendeu 
a amar a Pátria. Finalmente, como homem religioso terminou seu discurso 
com uma citação bíblica, o que bem demonstra a sua fé: “Entrega teu caminho 
ao Senhor, confia nele e ele tudo fará”. Retomando seu assento à Mesa, o 
Presidente Ednilo Gomes de Soárez encerrou a sessão solene, agradecendo 
as presenças e convidando os membros da sua Diretoria a receber, numa das 
salas ao lado, uma pasta contendo documentos úteis ao desempenho de suas 
tarefas: Estatuto, composição da nova Diretoria, relação dos sócios e cônjuges 
com datas de aniversário e respectivos endereços postal e eletrônico e versão 
preliminar dos vetores de ação da gestão. Definiu na ocasião que a primeira 
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reunião da nova diretoria será no dia 5 de junho.Tomando a palavra o mestre de 
cerimônias anunciou o coquetel que seria servido nos salões do Instituto.E para 
constar, eu, Affonso Taboza Pereira, Segundo Secretário da Diretoria, lavrei 
a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, e rubricada pelos 
demais membros da Diretoria.

Ednilo Gomes de Soárez                    Affonso Taboza Pereira
            Presidente                                    Segundo Secretário

Sessão do dia 5 de junho de 2013

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze realizou-se, 
na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a primeira reunião ordinária da Diretoria eleita e em-
possada para exercício no Biênio 2013/2015.Presentes quatorze sócios efe-
tivos cujos nomes vão citados: PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, VALDELICE CARNEIRO 
GIRÃO, PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, MIGUEL ÂNGELO DE 
AZEVEDO (NIREZ), PEDRO SISNANDO LEITE, JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA, EDNILO GOMES DE SOÁREZ, JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO, AFFONSO TABOZA PEREIRA, ANGELA MARIA ROSSAS 
MOTA DE GUTIÉRREZ, FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER, CID 
SABOIA DE CARVALHO e GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE.Abrindo a 
sessão pontualmente às quinze horas, o presidente frisou sua intenção de co-
meçar as sessões na hora marcada. Agradeceu o comparecimento de todos e 
fez menção especial de agradecimento aos Confrades JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA e FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA e à Diretora 
Administrativa MARINEZ FEITOSA pelos esforços despendidos para o êxito 
e brilho da solenidade de posse da nova Diretoria. Citou a preocupação que lhe 
causou durante a solenidade o desempenho do aparelho de ar condicionado, 
que já conta trinta anos de uso. Instigou os sócios a continuar o espírito de 
alegria e cooperação reinante na festa da posse. Citou como exemplos o 
Confrade AFFONSO TABOZA PEREIRA, pela rapidez na elaboração de dois 
ofícios de agradecimento e na ata da sessão solene de posse, e o Confrade 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO pela preparação também rápida da pauta de 
conferências até o fim do ano, fazendo menção à Reitora da Unilab 
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(Universidade Luso-Afro-Brasileira), Dra. ILMA LINO GOMES, com confe-
rência prevista para 21 de outubro. Referiu-se à conferência do dia 20 deste 
mês, quando ouviremos o intelectual cearense e membro da Academia Cearense 
de Letras DIMAS MACEDO sobre o tema: Dona Fideralina de Lavras da 
Mangabeira, e informou que nessa ocasião reinaugurará a galeria de retratos 
de sócios. Falando sobre os vetores que pretende norteiem sua gestão, declarou 
que são idéias preliminares, sujeitas a alterações por sugestões de sócios, pois 
não pretende ser o dono da verdade e que em tudo que fez até agora contou 
com a ajuda do ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA. Citou  o Confrade 
PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO que, em almoço informal, lhe deu 
uma série de sugestões para o bom desempenho da nossa instituição, dispondo-
-se a detalhá-las, e entre elas que se reduzisse a quantidade de homenagens 
prestadas pelo Instituto. Elogiou a atitude do Confrade GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE, que se dispôs a passar duas tardes por semana no Instituto. 
Citou também um telefonema da sócia VALDELICE CARNEIRO GIRÃO, 
que qualificou de estimulante, e um e-mail recebido do sócio JOSÉ LIBERAL 
DE CASTRO, justificando sua ausência, por motivo de viagem, na festa da 
posse e nesta primeira reunião, e demonstrando interesse em se encontrar com 
o Presidente na próxima semana para uma troca de idéias. Apelou aos novos 
confrades que ainda não providenciaram suas fotos para fazê-lo, pois pretende 
reinaugurar a galeria de fotos na oportunidade da primeira conferência, pre-
vista para o dia 20 deste mês. Apelou para que os sócios atualizem sempre os 
seus dados constantes na relação distribuída no início da gestão, tais como 
endereços, telefones e outros. Citou a ampla divulgação do Instituto na im-
prensa desde a eleição até a posse, fruto de visitas às redações, dele em compa-
nhia do Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA. Mostrou o Quadro de Avisos 
que estará na parede da Portaria, onde serão colocadas todas as matérias de 
interesse dos sócios e que já exibe as matérias publicadas nos jornais até agora. 
Informou que os dois principais jornais, O Povo e o Diário do Nordeste, publi-
carão matérias sobre o Instituto no próximo domingo e que, sem depender do 
seu esforço, saíram hoje nos jornais O Povo e Diário do Nordeste matérias de 
nosso interesse; que os jornais têm boa vontade com o Instituto, mas só pu-
blicam matérias de interesse jornalístico, por isso é indispensável que surjam 
idéias inovadoras que motivem a imprensa. O Instituto precisa ser divulgado 
constantemente. Definiu que as reuniões habituais serão efetuadas no segundo 
andar, e que as mesas ali colocadas podem ser utilizadas por qualquer sócio, 
mas que, devido ao número reduzido de funcionários, quem abrir portas ou 
janelas tem de fechar. Informou que as visitas serão recebidas no segundo 
andar, pois recebê-las no térreo não lhes deixará boa impressão, e que nós pre-
cisamos dar visibilidade ao Instituto e a beleza do segundo andar contribuirá 
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para isso. Informou que o Instituto dispõe de um novo púlpito de acrílico com 
sua logomarca para uso dos oradores. Determinou que a primeira vaga do es-
tacionamento, normalmente destinada ao Presidente, continuará sendo utili-
zada pelo ex-presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, em homenagem aos 
bons serviços prestados por ele à instituição. Deu notícia de sua presença re-
presentando o Instituto nas comemorações do cinqüentenário do Curso de 
Geografia da UFC, onde se diplomaram a sócia MARIA CLÉLIA LUSTOSA 
COSTA e a Diretora Administrativa MARINEZ FEITOSA.O Presidente de-
finiu: a) que, atendendo ao art. 47 do Estatuto, teremos uma reunião mensal, 
sempre na primeira quarta-feira de cada mês, de quinze às dezessete horas; b) 
que estará no Instituto todas as segundas-feiras à tarde e, quando não possível, 
na terça seguinte; c) que a comunicação básica será via e-mail, mas forneceu o 
numero do seu celular pedindo que ninguém se constranja de ligar sempre que 
necessário; d) que viaja três a quatro vezes por ano mas, na sua ausência, a 
instituição terá vida normal, dirigida por um vice-presidente; e) que os sócios 
receberão até as doze horas do dia da reunião a pauta da mesma, que será rigo-
rosamente cumprida; f) que as reuniões serão fundamentalmente executivas, e 
que se evitem conversas paralelas e comentários que não contribuam para re-
solver o assunto em tela. O Presidente externou o desejo de que os sócios 
procurem atar laços de amizade como se o Instituto abrigasse uma família e 
propôs que, como primeiro passo, todos de pé, cantassem os parabéns para 
sócios e esposas de sócios aniversariantes neste mês, o que foi feito com ale-
gria. O Presidente se posicionou como um coordenador de ações dos membros 
da Diretoria. Lembrou que o número de convites recebidos é muito grande e 
que necessitará, em alguns casos, da colaboração dos sócios para representar o 
Instituto. Pediu que, após a solenidade, o representante do Instituto se reporte 
ao Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA através de e-mail para 
que seja feito o registro e que todos os sócios tomem conhecimento. Informou 
que, nas Assembléias Gerais, após dar os avisos da Presidência, passará a di-
reção dos trabalhos ao Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO. 
Definiu que, nas grandes solenidades, como exemplo nas solenidades de posse, 
embora ele esteja presente, um dos diretores poderá presidir à sessão.Em se-
guida definiu alguns princípios que o nortearão na sua gestão: a) que tudo pode 
ser melhorado; b) que não tem medo de saber, tem medo de não saber e que 
estará sempre aberto e transparente e que não dará ouvido ou guarida ao que 
chamou de “Rádio Corredor”; c) que a serenidade é artigo de luxo; d) que 
qualquer nós é mais inteligente que qualquer eu; e) que qualquer sócio só dará 
tudo de si quando partícipe da gestão, por isso concitou a que todos o sejam.O 
Presidente expressou seu desejo de que as reuniões se desenvolvam em am-
biente agradável e que as discussões sempre se processem no nível das idéias.  
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Afirmou que sempre procurará o consenso, e que colocará em votação os casos 
polêmicos, não devendo alguém se considerar vencido nem vencedor pois, em 
qualquer situação, os vencedores são o Instituto e a democracia. Disse que tem 
por norma a administração compartilhada. Assim procede nas instituições que 
dirige, das quais é dono. Garantiu que, quando distribuir responsabilidade por 
algum projeto, definirá a origem dos recursos e que só iniciará qualquer ativi-
dade quando os recursos estiverem disponíveis. E sempre acompanhará o de-
senrolar das ações e cobrará os resultados. Lembrou que o Instituto dispõe de 
apenas três funcionários e pediu que os sócios lhes aliviem as tarefas de rotina. 
Sugeriu que se institua nos grandes eventos o briefing e o debriefing, como faz 
a Marinha Americana. O briefing é o detalhamento da missão para os que a 
executarão, definindo o objetivo. O debriefing é a informação, finda a missão, 
de como ela foi executada e qual o resultado alcançado. Comentou que este 
procedimento, no caso da Marinha Americana, não visa elogiar ou criticar o 
executor da missão, mas corrigir falhas de execução para que não aconteçam 
em futuras missões; que no nosso caso, mutatis mutandis, poderemos e deve-
remos pôr em prática a idéia. Reafirmou que recebeu o Instituto em situação 
ímpar, graças ao trabalho desenvolvido por seu antecessor JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA e que é sua meta passar o Instituto ao sucessor ainda melhor, mais 
unido, mais divulgado, mais atuante. Falou que devemos sempre valorizar e 
prestigiar os companheiros mais antigos, que são as vigas mestras do Instituto, 
como também os novos e que, justamente por isso fez uma diretoria mesclada, 
sendo cinco antigos e cinco novos, procurando aliar a experiência ao entu-
siasmo. Em seguida passou a palavra ao Diretor Tesoureiro FRANCISCO 
FERNANDO SARAIVA CÂMARA, que apresentou a boa situação de equilí-
brio das finanças no mês de junho. No entanto, o mês de julho merece cuidado. 
O Presidente informou sobre almoço que teve com o Presidente da Câmara 
Municipal de Fortaleza, Vereador VALTER CAVALCANTE, em companhia 
dos diretores JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, AFFONSO TABOZA PEREIRA 
e GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, quando tratou da verba de cinquenta mil 
reais já prometida ao ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, e que serão 
envidados esforços para que estes recursos estejam disponíveis até agosto. O 
Presidente e o ex-Presidente aguardam agendamento de reunião com o 
Secretário Estadual da Fazenda, senhor MAURO BENEVIDES FILHO, para 
tratar de assunto semelhante. O Presidente consultou se algum sócio queria 
falar sobre tema de interesse, e passou a palavra para a sócia ANGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ que se reportou aos vetores de ação pro-
postos pelo Presidente, que são interessantes, mas lembrou também a pesquisa 
e a Revista, desaguadouro de tudo que produz o Instituto. Sugeriu que se 
devem procurar formas de maior apoio a ela, por exemplo, patrocínios, entrada 
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em editais, possibilidade de convênios. Disse que o maior legado do Instituto 
tem sido, ao longo de mais de cem anos, as pesquisas publicadas na Revista, e 
sugeriu que seja a linha mestra do Instituto a pesquisa nas suas três áreas. O 
Confrade PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO disse que a função maior 
do Instituto é investigar a história do Ceará e publicar o resultado; que se deve 
preparar um plano de pesquisa com um tema central e sobre ele fazer um es-
forço envolvendo sócios e até não sócios, e estabelecer prazos; que não fi-
quemos ao sabor de contribuições eventuais, o que poderia provocar a publi-
cação de dois ou mais artigos sobre o mesmo tema e que a Revista é o estuário 
natural de tudo que aqui se produz. Sugeriu que o Instituto fixe temas de inte-
resse e como a Revista é anual, que se faça um número especial tratando de 
temas específicos. Que o Instituto já teve um plano de pesquisa elaborado pelo 
Doutor Tomaz Pompeu Sobrinho e que esse plano foi parcialmente cumprido. 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER sugeriu que se instale no Instituto um 
curso de pesquisa em história em nível de especialização; que para isso pode 
ser feito convênio com a Uva e que ele pode ser a ponte entre as duas institui-
ções; que se conseguiria a licença a custo zero e que os professores sócios e 
não sócios trabalhariam gratuitamente; que oitenta por cento da receita seriam 
do Instituto e vinte por cento seriam da Uva; que seria um grande prestígio para 
o Instituto ser o mantenedor de curso de tal natureza e prestígio maior seria 
para quem aqui fosse formado. O Presidente determinou ao sócio que traga sua 
proposta formatada para discussão e aprovação (se for o caso) na próxima 
reunião, porque “ou acertamos todos, ou erramos todos”. PEDRO ALBERTO 
DE OLIVEIRA SILVA declarou que a Revista é um somatório de tudo que se 
faz no Instituto e que a proposta da Casa é fazer pesquisa preferencialmente no 
Ceará; que nossa Revista é admirada pelo conteúdo, pela seriedade do que é 
publicado e principalmente pelos trabalhos inéditos; que a pesquisa é um tra-
balho difícil de ser realizado. Estranhou um telefonema de repórter de um 
jornal que queria uma entrevista sobre a Revista por telefone. Em resposta o 
sócio disse que  gostaria de dar a informação por escrito pois o assunto é vasto 
e não cabe num telefonema, e que dados mais rápidos poderiam ser tiradas do 
site do Instituto. Lamentou que alguns sócios  desconhecem o Instituto. 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE informou que, a pedido seu, o Presidente 
da Câmara Municipal de Fortaleza, Vereador VALTER CAVALCANTE, 
propôs projeto de decreto legislativo mudando o nome da atual Avenida da 
Universidade para Avenida Reitor Antônio Martins Filho e que faz parte do 
processo a realização de uma audiência pública. Pediu que se faça correspon-
dência ao Presidente da Câmara agradecendo-lhe pela iniciativa. O Presidente 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ informou que já houve uma ação semelhante 
por iniciativa sua, no Rotary Clube de Fortaleza, envolvendo assinaturas de 
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clubes de serviço e de várias entidades de classe, quando Presidente da Câmara 
o Vereador ACRÍSIO SENA, mas devido a um problema legal na época, o as-
sunto não teve curso. PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA declarou 
que, em tempos idos, a aprovação de nomes de ruas passava pelo crivo do 
Instituto, ao que o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ respondeu que 
“perdemos espaço e temos que recuperar através de ações afirmativas como 
esta”. CID SABÓIA DE CARVALHO declarou que, na sua visão, a Revista do 
Instituto é um monumento cultural brasileiro e que pessoas pouco informadas 
criticam instituições culturais como a nossa, tentando levá-las ao ridículo; que 
a revista reflete o tempo e a inteligência do Instituto do Ceará na época; e que 
há coisas que são carinhosamente recebidas pela inteligência nacional, e uma 
dessas coisas é a Revista do Instituto do Ceará. PAULO ELPÍDIO DE 
MENEZES NETO declarou que todas as idéias expostas nesta reunião con-
vergem, e que idéias novas podem melhorar o antigo. Que é preciso um elo que 
ligue a pesquisa e a divulgação na Revista.O Presidente EDNILO GOMES DE 
SOÁREZ perguntou na ocasião qual o companheiro que gostaria de assumir a 
liderança desse projeto de pesquisa aqui tão discutido. Na ocasião ninguém se 
pronunciou. PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA criticou a idéia ex-
posta pelo sócio FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER de criação de curso de 
história, sobretudo no item professores. PAULO ELPÍDIO DE MENEZES 
NETO sugeriu que a Secretaria solicite de cada sócio sugestão de cinco temas 
para pesquisa e que, a partir dessas propostas, se defina um eixo a ser seguido, 
e que ele se propõe a assumir a liderança desse estudo. O Presidente, após es-
timular o companheiro, consultou a sócia ANGELA MARIA ROSSAS MOTA 
DE GUTIÉRREZ sobre sua participação nesse projeto, recebendo resposta po-
sitiva. O Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ designou o sócio GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE para representar o Instituto junto ao Conselho 
Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural – COEPA. O Sócio PEDRO 
ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA sugeriu que o Presidente consulte se há 
confrades interessados em assumir essa tarefa, mas o Presidente manteve a 
decisão já tomada.Finalmente, trouxe ao conhecimento dos sócios três pro-
blemas que preocupam: a pintura do prédio, a rede elétrica e o ar condicionado. 
O sócio JOSÉ AUGUSTO BEZERRA sugeriu que se dê prioridade ao ar con-
dicionado, que já tem trinta anos e que por isso sobrecarrega a rede elétrica. 
Atendendo a uma pergunta, respondeu que três splits reduziriam consideravel-
mente o consumo de energia e que cada aparelho custa cinco mil reais. O pre-
sidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ na ocasião se propôs a doar um apa-
relho e autorizou a Diretora Administrativa MARINEZ FEITOSA a comprar 
dois. E encerrou a reunião citando frase de THEODORE ROOSEVELT, ex-
-presidente dos Estados Unidos: “É melhor tentar coisas grandiosas mesmo 
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expondo-se a derrotas, do que viver nessa penumbra cinzenta dos que não co-
nhecem vitória nem derrota” Nós vamos conhecer a vitória, disse, para 
encerrar.E convidou os sócios para um tour de conhecimento das instalações 
da Casa.E para constar, eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo 
Secretário da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo 
Presidente, e rubricada pelos sócios.

Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
          Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 20 de junho de 2013

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze realizou-se, 
na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a primeira Assembléia Geral do Instituto no Biênio 
2013/2015, tendo como pauta Conferência do Confrade JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, iniciando o Ciclo de Conferências do biênio, discor-
rendo o conferencista, com brilhantismo, sobre o tema: Virgílio Távora e a 
Transição para o Desenvolvimento do Nordeste. Presentes dezesseis Sócios 
Efetivos a seguir nominados: PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, PAULO AYRTON 
ARAÚJO, MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), OSWALDO 
EVANDRO CARNEIRO MARTINS, PEDRO SISNANDO LEITE, 
RAIMUNDO ELMO DE PAULA VASCONCELOS, REJANE MARIA 
VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, FRANCISCO ÉSIO DE 
SOUSA, EDNILO GOMES DE SOÁREZ, MARIA CLÉLIA LUSTOSA 
COSTA, LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO, AFFONSO TABOZA PEREIRA, FRANCISCO ADEGILDO 
FÉRRER, CID SABÓIA DE CARVALHO e GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE. 
Também prestigiaram o evento o Sócio Benemérito VICENTE ALENCAR e, 
como convidada especial, a Senhora TEREZA TÁVORA XIMENES, além de 
diversos convidados. Abrindo a Assembléia Geral, o Presidente EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ invocou a proteção de Deus para o nosso trabalho e 
para que possamos tomar as melhores decisões para o desenvolvimento do 
Instituto. Falou de sua decisão de começar o evento na hora marcada, em res-
peito às pessoas presentes que chegaram na hora. Agradeceu a presença de 
todos, dizendo ser essas presenças fator de alegria para o Instituto e motivação 
para o conferencista do dia. Falando sobre a parte financeira, agradeceu o tra-
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balho persistente do Diretor Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA, e afirmou que no mês de junho a Tesouraria se saiu bem, graças às 
jóias e taxas de inscrição pagas pelos candidatos às diversas cadeiras vagas e 
que, em conseqüência, o Instituto está com as contas em dia. Elogiou a admi-
nistração do seu antecessor, Confrade JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, que lhe 
passou a presidência sem nenhuma dívida, “uma raridade em qualquer insti-
tuição cultural no País”. Informou que, no dia 3 de junho, teve um almoço com 
o Presidente da Câmara de Vereadores, VALTER CAVALCANTE, presentes 
os Sócios Efetivos JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, ex-presidente, GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE e AFFONSO TABOZA PEREIRA, nas suas palavras 
“dois companheiros sempre presentes”. No dia 7 deste mês teve um café da 
manhã com o Senador INÁCIO ARRUDA e mais de doze deputados federais 
da bancada do Ceará, reunião feita em conjunto com a Academia Cearense de 
Letras; que nessa oportunidade se tratou de destinar parte das emendas parla-
mentares dos senadores e deputados do Estado para as duas instituições, que 
são as mais antigas do Ceará, tendo a idéia boa aceitação dos parlamentares; 
que no dia dezoito esteve, juntamente com o ex-presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA, com o Secretário da Fazenda MAURO BENEVIDES FILHO, 
para tratar de verba estadual que fora votada em 2011, que não foi recebida em 
2012, para que fosse recebida em 2013 e constasse do orçamento para 2014; 
que o Secretário da Fazenda sugeriu  fosse solicitada uma audiência com o 
Governador do Estado e que ele se propunha a acompanhar os presidentes das 
duas instituições, IC e ACL. Informou que o Sócio Efetivo FRANCISCO 
ADEGILDO FÉRRER pagou o custo do mês referente ao site do Instituto na 
Internet. Informou que entrou em contato com o Grupo Pague Menos, grande 
rede de farmácias cearense com presença em todo o País, para que patrocine 
com exclusividade o nosso portal, e que aguarda a resposta desse grupo; que 
está perseguindo a sustentabilidade financeira à instituição. Falou sobre visita 
do senhor JOÃO FELIPE DA TRINDADE, sócio efetivo do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Norte; que o visitante foi recebido pela Diretora 
Administrativa MARINEZ ALVES e que logo a secretaria providenciou ofício 
de agradecimento ao visitante, no qual o Presidente manifestou a intenção de 
estreitar laços com aquela instituição congênere, e inclusive visitá-la em data 
oportuna. Informou que participou da solenidade de comemoração dos cin-
qüenta anos de fundação do Curso de Geografia da UFC, não só por ser obri-
gação do Instituto, como também em atenção à Sócia Efetiva MARIA CLÉLIA 
LUSTOSA COSTA e à Diretora Administrativa MARINEZ ALVES, ambas 
geógrafas. Informou ter participado de prêmio recebido pelo Secretário Geral 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO como destaque profissional local, prêmio 
recebido na Assembléia Legislativa. Esteve também, dia 18, no Hotel Gran 
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Marquise para recebimento do prêmio O Equilibrista, conferido pelo IBEF, 
Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, ao sócio benemérito do Instituto 
IVENS DE SÁ DIAS BRANCO. Informou sobre a atualização da Galeria de 
Fotos dos sócios do Instituto. Externou sua preocupação com as instalações 
elétricas do prédio, por serem muito antigas e projetadas sem prever a de-
manda atual de carga. Informou sobre sua intenção de substituir por splits o 
equipamento de ar condicionado do auditório, que conta trinta anos de utili-
zação, consome muita energia e pode entrar em pane a qualquer momento; isso 
será feito quando o Instituto dispuser de recursos financeiros. Informou que 
tem mantido reuniões freqüentes com os Sócios Efetivos JOSÉ LIBERAL DE 
CASTRO, FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, AFFONSO 
TABOZA PEREIRA e GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, com vistas à elabo-
ração de um plano de prioridades para reparos na edificação que sedia o 
Instituto, palacete construído em 1920. Lembrou que a pintura externa do 
prédio está deteriorada, necessitando de ser refeita com urgência, e que o Sócio 
Efetivo AFFONSO TABOZA PEREIRA avocou para si a responsabilidade 
desse projeto; que tem procurado dar visibilidade ao Instituto e, dentro desse 
espírito, as reuniões da Diretoria serão feitas no segundo andar, porque não se 
justifica ter tão belas instalações e não usá-las; e se referiu à conhecida frase do 
carnavalesco JOÃOZINHO TRINTA que, em anos passados afirmou que 
“quem gosta de miséria é intelectual”. Dentro desse escopo, citou a divulgação 
intensa do Instituto através da imprensa, visando exatamente dar visibilidade à 
instituição. Informou que os jornalistas, ao visitar nossas instalações, biblio-
teca, hemeroteca, museu e outras facilidades de que dispomos, externam sua 
admiração sobre a existência de uma entidade de tal porte no Ceará. Informou 
ainda que, em visita feita por ele com o ex-presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA ao presidente do Banco do Nordeste, ficou surpreso com seu inte-
resse pela História do Ceará, sendo ele filho do Estado de Santa Catarina; que 
ficaram em reunião por mais de uma hora e meia, quando esperavam uma 
conversa de dez minutos. Informou sobre a abertura de uma vaga com a trans-
ferência do Sócio Efetivo FRANCISCO EDSON CAVALCANTE PINHEIRO 
para a categoria de Sócio Remido; que a Diretoria marcará oportunamente a 
data da eleição. Informou que as atas e correspondências do Instituto têm sido 
feitas com pontualidade exemplar, citando o trabalho do Sócio Efetivo 
AFFONSO TABOZA PEREIRA e da Diretora Administrativa MARINEZ 
ALVES. Lembrou que tem se comunicado com os sócios através de email e 
que, se alguém não tem recebido as comunicações, entre em contato com ele e 
com a Diretora Administrativa MARINEZ ALVES. Informou que está organi-
zando um setor de audiovisual composto de CDs de posses e outras soleni-
dades, e de matérias referentes aos sócios; que o primeiro CD seria, emblema-
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ticamente, de um dos nossos decanos, o ex-senador e atual Deputado Federal 
CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES, fruto de uma longa entrevista 
que deu à TV Senado, quando ele conta, durante uma hora e meia, grande parte 
da sua vida parlamentar. Informou que as reuniões e assembléias serão gra-
vadas e que as gravações farão parte desse acervo, e terão livre acesso a quem 
quiser consultá-las. Informou que o Instituto recebeu de seu Sócio Efetivo 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE uma coleção valiosíssima do jornal do 
Vaticano L’Osservatore Romano, em português, a partir de 2008, e que o 
doa dor promete doar os próximos números que receber. Informou que, como 
colaboração à sua gestão, recebeu duas importantes sugestões: uma do Sócio 
Efetivo PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, e outra de uma importante 
autoridade do judiciário federal, que preferiu se manter anônimo, dada sua 
condição funcional; e que ambas as sugestões estão sendo analisadas; que no 
dia 9 próximo ele e o Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO irão 
a Redenção para convidar a Reitora da Universidade Afro-Brasileira, NILMA 
LINO GOMES, para apresentar a palestra do mês de outubro. Solicitou que os 
sócios, ao publicarem livros, coloquem nos mesmos a logomarca do Instituto 
para divulgar e valorizar a instituição. Informou sobre lançamento na 
Assembléia Legislativa, dia 26, de livro do Sócio Efetivo LUIZ DE GONZAGA 
FONSECA MOTA e convidou os sócios a se fazerem presentes. Informou que 
dia 25 o Sócio Efetivo FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA também lançará livro 
na Assembléia Legislativa, concitando os sócios a comparecerem ao ato para 
prestigiar o companheiro. Em seguida passou a palavra ao Primeiro Secretário 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE para dirigir os trabalhos da Assembléia 
Geral. O Secretário, após saudar os presentes, fez menção à presença de dois 
virgilistas históricos, o ex-deputado LEORNE BELÉM e o Advogado JOSÉ 
ARMANDO COSTA. Em seguida leu o currículum vitae do conferencista, 
Sócio Efetivo JUAREZ FERNANDES LEITÃO, a quem passou a palavra 
para abordar o tema agendado para a ocasião.O conferencista discorreu sobre 
a obra imensa do Coronel, ex-Governador, ex-Ministro e ex-Senador 
VIRGÍLIO TÁVORA em prol do Ceará e sua superior atividade política nas 
esferas estadual e federal. Historiou a saga da família TÁVORA e as razões e 
circunstâncias de sua vinda de Portugal para o Brasil. Ao final, traçou ligeiro 
perfil de sua esposa, Dona LUIZA TÁVORA, enaltecendo seu trabalho em 
favor dos pobres do nosso Estado.Participaram ativamente dos debates os 
Sócios Efetivos CID SABÓIA DE CARVALHO, LUIZ DE GONZAGA 
FONSECA MOTA, PEDRO SISNANDO LEITE e FRANCISCO ÉSIO DE 
SOUSA, todos relatando suas vivências junto ao personagem, sobretudo 
quando Governador do Estado. CID SABÓIA DE CARVALHO referiu-se 
também à sua convivência com VIRGÍLIO TÁVORA no Senado, e enalteceu 
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seu gosto pela Literatura e pela música clássica. O Sócio Efetivo AFFONSO 
TABOZA PEREIRA fez menção à sua brilhante passagem pelo Exército 
Brasileiro, antes de se dedicar de corpo e alma à Política. Encerrando a tarefa 
que lhe fora delegada, o Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE 
devolveu ao Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ a condução dos tra-
balhos. O Presidente informou que, além da publicação na Revista do Instituto, 
o inteiro teor da Conferência do dia será arquivado na secretaria, à disposição 
dos interessados. Anunciou o aniversário do Sócio Efetivo RAIMUNDO 
ELMO DE PAULA VASCONCELOS, agradeceu a presença de todos, sobre-
tudo a de Dona TEREZA TÁVORA XIMENES, filha do Governador 
VIRGÍLIO, anunciou as datas e temas das próximas conferências, que serão 
mensais e sempre no dia 20. Alguns sócios criticaram o horário das reuniões e 
assembléias, sugerindo que seja alterado. O Presidente prometeu estudar o as-
sunto com a Diretoria. E agradecendo ao Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO por sua brilhante Conferência, encerrou a Assembléia 
Geral. E para constar, eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário 
da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, e pelos 
Sócios Efetivos presentes.

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 3 de julho de 2013

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze realizou-se, na 
sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a segunda sessão ordinária da Diretoria eleita e empos-
sada para exercício no Biênio 2013/2015.Presentes nove sócios efetivos a se-
guir citados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, Primeiro Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, Segunda Vice-Presidente ANGELA 
MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, Diretor de Comunicação e 
Relações Públicas MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), Segundo 
Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, Primeiro Tesoureiro FRANCISCO 
FERNANDO SARAIVA CÂMARA, Membro do Conselho Superior 
Consultivo JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, e Sócios Efetivos FRANCISCO 
ÉSIO DE SOUSA, e FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER. Justificaram au-
sência o Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, em viagem ao 
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exterior, o Membro do Conselho Superior Consultivo PAULO ELPÍDIO DE 
MENEZES NETO, em viagem ao Rio de Janeiro, e o Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, na ocasião representando o Instituto em sessão so-
lene da Academia Sobralense de Letras, comemorativa dos duzentos e qua-
renta anos de fundação daquela cidade. Iniciando a pauta, o Presidente tratou 
da situação financeira do Instituto, dizendo que não é boa. No entanto algumas 
ações estão sendo praticadas visando sanar ou minorar o problema. Lembrou 
que o ex-Presidente do Instituto e atual Presidente da Academia Cearense de 
Letras, JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, teve uma reunião com um grupo de 
parlamentares cearenses, da qual ele e a Vice-Presidente ÂNGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ participaram, tratando da possibilidade de 
ser destinada à ACL parte das verbas parlamentares a que os mesmos têm di-
reito. Esses recursos se destinariam especificamente a um projeto de reforma 
do Palácio da Luz, sede da Academia. Ficaram os parlamentares sensibilizados 
com a causa e comprometidos em destinar, cada um, duzentos mil reais de sua 
verba para a ACL. Na ocasião o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ 
procurou também sensibilizar os parlamentares com relação ao Instituto, enti-
dade cultural centenária, a mais antiga do nosso Estado, e que não tem fonte 
certa de recursos, lutando com ingentes dificuldades. Lembrou que, juntamente 
com o ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, esteve em visita ao 
Secretário da Fazenda Estadual MAURO BENEVIDES FILHO, tratando de 
recuperar a verba de cento e cinqüenta mil reais anuais que o Estado destinava 
ao Instituto e que, no ano de dois mil e doze, por uma filigrana jurídica deixou 
de vir; que o Secretário sugeriu fosse marcada uma audiência com o Governador 
do Estado, CID FERREIRA GOMES; que a audiência foi pedida  e que na 
próxima semana estará  procurando a resposta. Lembrou a possibilidade real 
de se conseguir verba de cinqüenta mil reais da Prefeitura de Fortaleza, através 
do Vereador e Presidente da Câmara VALTER CAVALCANTE, assunto tra-
tado em reunião da qual participaram, juntamente com ele, o ex-Presidente 
JOSÉ AUGUSTO BEZERRA e os Sócios AFFONSO TABOZA PEREIRA e 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE. Informou que esteve na Secretaria de 
Finanças da Prefeitura, juntamente com o contador do Instituto, para sanar al-
gumas exigências burocráticas, assunto que estará resolvido em no máximo 
quinze dias. Lembrou que, no próximo dia vinte e dois, teremos a nossa se-
gunda Assembléia Geral, e na pauta a  conferência do médico WELLINGTON 
ALVES sobre o PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA; que o conferencista é 
membro do Instituto do Cariri e que, dentro da idéia de interiorizar o Instituto 
do Ceará, pode ser muito útil o contato com o Doutor WELLINGTON ALVES. 
Solicitou dos companheiros empenho em trazer para a conferência parentes e 
amigos, de modo a se encher o auditório. Informou que o sócio ANTÔNIO 
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NILSON CRAVEIRO HOLANDA teve um acidente vascular cerebral mas 
está em franca recuperação. Em seguida passou a palavra ao Segundo Secretário 
AFFONSO TABOZA PEREIRA que informou, sobre a pintura externa do 
prédio do Instituto, que o serviço está viabilizado financeiramente; que uma 
empresa doará a tinta e uma entidade de classe arcará com o custo da mão de 
obra; que está coletando propostas de empresas para a execução do serviço, 
cuja duração será de trinta a quarenta dias. O Presidente pediu sugestões sobre 
como agradecer aos doadores, tendo o Sócio FRANCISCO ADEGILDO 
FERRER sugerido que lhes fosse dado o diploma de Amigo do Instituto. Na 
seqüência, o Presidente informou que no dia onze próximo a Sócia Efetiva 
REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO lançará um 
livro no Auditório Luiz de Gonzaga, da Universidade Federal do Ceará, cujo 
título é Campanhas Eleitorais e Comunicação Midiática – Ciclos de Mudança 
e Continuidade. O Presidente concitou os presentes a comparecerem ao lança-
mento em apoio à companheira. Reportou-se ao lançamento recente de livro do 
Sócio FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, com o título Vozes sem Eco,  ao qual 
compareceram vários confrades; elogiou a qualidade e a profundidade da obra 
em cuja leitura já mergulhou, tendo ultrapassado a centésima página; afirmou 
que o livro é uma referência para quem quiser estudar a história do Brasil con-
temporâneo. Reportou-se à Primeira Assembléia Geral, que teve como pauta a 
Conferência muito aplaudida do Confrade JUAREZ FERNANDES LEITÃO 
sobre a vida e a obra de VIRGÍLIO TÁVORA, e relembrou sua decisão de que 
a parte da Assembléia destinada às Conferências seja sempre coordenada pelo 
Secretário Geral. Referiu-se à presença oportuna na Conferência dos consócios 
CID SABÓIA DE CARVALHO, LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, 
PEDRO SISNANDO LEITE e FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, que tiveram 
convivência muito próxima com o Senador e Governador VIRGÍLIO 
TÁVORA, o primeiro exercendo mandato no Senado, e os outros como secre-
tários de Estado. Informou que ligou depois para a filha do ex-Governador, 
Senhora TEREZA MARIA TÁVORA XIMENES, para agradecer sua presença 
na Conferência  de que foi tema o seu pai, tendo recebido o seu agradecimento 
e a declaração de que havia muito tempo não sentia emoções tão fortes acerca 
de seu pai;  que o conferencista está imprimindo às suas custas a palestra, de 
modo que todos os sócios a receberão. Informou que, no dia nove de junho, 
participou com o Sócio CID SABÓIA DE CARVALHO, de programa na Rádio 
Assunção, no qual foi divulgado o Instituto. Informou que no dia dez de julho 
às dezenove horas o Sócio LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA lançará 
na Assembléia Legislativa o livro Amor e Dor – Poemas, e convidou os com-
panheiros a prestigiarem o evento. Informou que no dia vinte e cinco último 
encerrou-se o prazo para inscrição de candidatos a uma vaga de sócio efetivo, 
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remanescente da última eleição. Em seguida leu o parecer da Comissão de 
Verificação de Merecimento sobre o único candidato inscrito OSMAR MAIA 
DIÓGENES, proposto pelos sócios LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, 
OSVALDO EVANDRO CARNEIRO MARTINS e EDUARDO DE CASTRO 
BEZERRA NETO, onde consta ter o candidato o perfil exigido para pertencer 
aos quadros do Instituto, na condição de sócio efetivo. Em seguida pôs o pa-
recer à consideração da Diretoria, que o aprovou por unanimidade. Ato con-
tínuo, definiu que a eleição se realizará no dia quinze de julho às quinze horas. 
Informou que recebeu de um membro da Academia Cearense de Medicina, 
médico MARCELO GURGEL CARLOS DA SILVA, a solicitação para que se 
faça no Instituto o registro da passagem do centenário de nascimento do 
General, Médico e Professor Universitário OSWALDO DE OLIVEIRA 
RIEDEL, intelectual paranaense que passou a maior parte de sua vida em 
nosso Estado, onde foi acadêmico fundador da Academia Cearense de 
Medicina, da Academia Cearense de Farmácia, e da Academia Cearense de 
Ciências. Foi também Sócio Efetivo do Instituto do Ceará. Informou que re-
cebeu e-mail de um pesquisador de São Paulo elogiando a qualidade do portal 
do Instituto, do qual se serviu para pesquisar com êxito assuntos de seu inte-
resse. O Sócio Efetivo FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER demonstrou pre-
ocupação com a continuidade operacional do portal, respondendo o Presidente 
que o portal continuará e que para isso está tomando providências; que enviou 
recentemente ao Grupo de Farmácias Pague Menos correspondência propondo 
seja o Grupo patrocinador oficial do site, a um custo mensal de seis mil reais, 
e que aguarda a resposta. O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA inter-
veio dizendo que o site tem custo baixo, e que nem se deve pensar em descon-
tinuá-lo pois é muito visitado, reconhecido como o mais visitado do Nordeste 
– o que mostra o e-mail do pesquisador de São Paulo – , muito bem desenhado 
e que poucas universidades e entidades maiores tem um de igual qualidade; 
que o site já teve patrocínio do Grupo Hapvida e depois do Banco do Nordeste 
e que o banco, por questões internas, resolveu suspender; mas que provavel-
mente voltará, devido ao grande número de visitas que o site recebe. Tomando 
a palavra o Presidente disse que, após o que falou o ex-Presidente JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA,  tem três caminhos a seguir: o Grupo Pague Menos, o 
Hapvida com o qual tem bom relacionamento, e o Banco do Nordeste. Falou 
que o Sócio JOSÉ LIBERAL DE CASTRO se dispôs a procurar o Banco do 
Nordeste com vistas a conseguir recursos para imprimir a Revista do Instituto. 
O Sócio PEDRO SISNANDO LEITE lembrou que está havendo mudança na 
administração do Banco, com novas pessoas à frente de departamentos. O 
Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ lembrou que o Presidente do 
Banco ficou de fazer uma visita ao Instituto, e que vai cobrar. O ex-Presidente 
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JOSÉ AUGUSTO BEZERRA  informou que já estão no Banco projetos para 
patrocínio do site e da Revista. O Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ 
citou um e-mail do Sócio GISAFRAN NAZARENO MOTA JUCÁ justifi-
cando sua ausência à Conferência do Sócio JUAREZ FERNANDES LEITÃO, 
e informando que está escrevendo um livro sobre o patrimônio imaterial da 
hanseníase no Ceará e que vai lançá-lo oportunamente. Informou que o memo-
rialista VICENTE ALENCAR está solicitando o auditório para uma home-
nagem a DOM PEDRO II no dia dois de dezembro, data do aniversário do 
Imperador, a qual teria também parte em frente à estátua do Monarca na praça 
da Catedral Metropolitana. A Diretoria concordou com a cessão do auditório. 
Informou que o jornal O Povo pediu autorização para filmar no Instituto um 
CD para a televisão sobre o BARÃO DE STUDART,  e que esse jornal deu de 
presente para o Instituto doze CDs de meia hora sobre personalidades cea-
renses, tais como JOSÉ DE ALENCAR, RACHEL DE QUEIROZ, VIRGÍLIO 
TÁVORA, PADRE CÍCERO, PRESIDENTE CASTELO BRANCO. Lembrou 
que em reunião passada o companheiro PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA 
SILVA comentou que, em tempos passados, quando a Prefeitura queria deno-
minar uma rua, o Instituto era consultado, e hoje não é mais, significando isso 
uma perda de prestígio da instituição. O presidente reconheceu que o Instituto 
não tem mais a importância dos tempos idos, mas que isso aconteceu com as 
entidades em geral, como a maçonaria, os clubes sociais, os Rotary Clubes, 
Lions e outros, e que nós estamos vivendo uma época de reacomodação da 
sociedade. E consultou os presentes se concordariam em que o Instituto pro-
movesse uma mesa-redonda, convidando três pessoas de notório saber para 
uma discussão, nomes como, por exemplo, o Professor ANDRÉ HAGUETE, o 
PADRE MANFREDO e nosso Sócio EDUARDO DIATAHY BEZERRA DE 
MENEZES. Externou a opinião de que a escolha dos nomes é a parte mais 
fácil, e que o mais difícil é a parte política. A Sócia ANGELA MARIA ROSSAS 
MOTA DE GUTIÉRREZ perguntou se o Presidente se referia especificamente 
às manifestações de rua que estão acontecendo, ou se às mudanças que estão 
ocorrendo no Brasil; e informou que a USP (Universidade de São Paulo), no 
auge das manifestações promoveu uma discussão na internet com grandes his-
toriadores e que, na sua opinião, o Instituto não deve ter uma opinião única; 
que o Instituto deve abrir o debate. O Presidente falou em três pensadores de 
diferentes campos ou correntes. O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA 
pediu para voltar ao assunto anterior levantado pelo Sócio PEDRO ALBERTO 
DE OLIVEIRA SILVA, comentando que os nomes de logradouros hoje são 
definidos pelas Câmaras Municipais após muitas discussões e que geralmente 
as comunidades interessadas são ouvidas e que a Câmara nunca abrirá mão 
dessa prerrogativa. O Presidente, referindo-se ao debate que deseja promover, 
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sugeriu que fosse realizado em agosto, após serenarem os ânimos, e “quando 
já se teria uma melhor perspectiva histórica”, completou a Sócia ANGELA 
MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ; e disse ainda que a Sócia 
REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO faz pesquisa 
nessa área e poderia ser um nome; ao que o Presidente acrescentou: “um bom 
nome”. O Presidente achou boa a idéia e definiu que convidaria a sócia citada 
para coordenar a Conferência de agosto, dentro dessa linha. Ela seria a coorde-
nadora da mesa-redonda. O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA lem-
brou que o assunto não deve ser tratado de maneira muito teórica, pois até os 
jornalistas mais experimentados, que lidam com a matéria diariamente, não 
foram capazes de prever o que aconteceu; que o povo foi às ruas impulsionado 
pelas redes sociais e que a mídia está dando apoio importante. O Sócio 
FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA concordou com a importância da reflexão que 
se quer fazer, mas lamentou que em nenhum momento das manifestações se 
tocou nos graves problemas do Nordeste e das desigualdades regionais. A 
Sócia ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ citou o jornalista 
do jornal O Povo, PLÍNIO BORTOLOTI, como profissional de imprensa que 
vem tratando do assunto com muita propriedade; e lembrou que se poderia 
fazer o trabalho com historiador, com jornalista, ou pessoas que vissem o pro-
blema de diferentes ângulos; mas que é importante que o Instituto se insira na 
contemporaneidade e se interesse pelos problemas de hoje. O Sócio AFFONSO 
TABOZA PEREIRA lamentou que, de um movimento de tamanhas propor-
ções, a Presidente da República parece não saber ou não querer tirar todo o 
proveito possível para o bem da Nação; que esse plebiscito que ela propõe é 
coisa muito pequena diante da profundidade do movimento popular, e se re-
sume a quatro ou cinco perguntas. Em seguida a Sócia ANGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ salientou que, na verdade, essas perguntas 
tratam apenas, especificamente, da reforma política. O Sócio JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA citou, como um dos males do nosso sistema, a nomeação de 
Ministros do STF pelo chefe do Poder Executivo. “Como pode um ministro 
nomeado pelo Presidente da República julgar os atos de quem o nomeou? Cadê 
a independência?” Vários sócios se pronunciaram expondo muitos dos males 
que atormentam a nossa República. Mudando de assunto, o Presidente passou 
a palavra para o Diretor Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA para tratar da situação financeira. O Tesoureiro lembrou que as con-
tribuições pagas pelos candidatos às vagas de Sócio Efetivo nas últimas elei-
ções, bem como as contribuições pagas pelos novos sócios, permitiram que 
pudéssemos, hoje, estar em dia com nossos pagamentos. Mas que no mês de 
julho estaremos com déficit; que alguns sócios pagam com grande atraso e que 
a situação financeira é difícil. O Tesoureiro discorreu sobre as receitas com que 
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conta a instituição e sobre suas despesas, mostrando o déficit. O Presidente 
lembrou que espera a resposta do Grupo Pague Menos à nossa proposta de seis 
mil reais pelo patrocínio do site, e que isso resolveria o problema. O ex-Presi-
dente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA lembrou que temos perspectivas para o 
futuro, por exemplo, os cinqüenta mil reais da Prefeitura de Fortaleza, os cento 
e cinqüenta mil do Estado do Ceará, mas que precisamos  pensar no futuro 
imediato. O Presidente levantou a hipótese de o Instituto promover no Ideal 
Clube, para angariar recursos, um show de alto nível de forma que não corresse 
risco financeiro. Após os debates, ficou de pé a idéia de que seria interessante 
tal promoção, desde que um espetáculo à altura do Instituto, por exemplo, um 
pianista famoso, e como ambiente o Teatro José de Alencar. O Presidente in-
formou que tem recebido grande ajuda dos sócios JOSÉ LIBERAL DE 
CASTRO e AFFONSO TABOZA PEREIRA na procura de empresas que 
possam fornecer um elevador de duas paradas para o Instituto. Informou que 
temos duas propostas que serão impressas e ficarão na Secretaria à disposição 
dos sócios; que um amigo bem relacionado na sociedade local se propôs a sair 
com ele em visita a dez pessoas bem sucedidas, às quais seriam propostas cotas 
de colaboração de três mil e quinhentos reais. Surgiram na ocasião sugestões 
de diversas pessoas que poderiam ser procuradas. O Presidente informou que 
os sócios GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE e AFFONSO TABOZA PEREIRA 
sugeriram algumas alterações no Estatuto, alterações de forma, nada de es-
sência. O Sócio AFFONSO TABOZA PEREIRA achou melhor se pronunciar 
sobre o assunto quando do retorno do Sócio GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, 
na ocasião em viagem, uma vez que foi ele o autor da idéia. O Presidente in-
formou que, no lançamento do livro do companheiro FRANCISCO ÉSIO DE 
SOUSA, recebeu da Deputada FERNANDA PESSOA a informação de que foi 
aprovada uma homenagem ao Instituto na Assembléia Legislativa. Algumas 
ponderações surgiram nesse momento como, por exemplo: um plenário 
enorme, pouca gente na platéia, uma idéia que devia ser bem pensada e ava-
liada. Mas o Presidente lançou uma idéia que poderia resolver o problema de 
platéia: fazer um concurso de redação entre escolas particulares, cujo tema 
seria o seguinte: O que acho de mais interessante no portal do Instituto do 
Ceará. Não haveria concorrência entre os colégios. Cada um faria um con-
curso interno e escolheria sua melhor redação. Seria divulgada a relação dos 
vencedores nessa festa na Assembléia, onde certamente teríamos uma grande 
platéia de estudantes. Os vencedores receberiam um diploma de honra ao mé-
rito e um livro de presente. A idéia, considerada boa, seria promover o con-
curso entre vinte colégios, o que nos garantiria o plenário lotado. Finalizando, 
o Presidente falou que, por sugestão do Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, deseja filmar todas as conferências para a Filmoteca, 
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que comporá o acervo de documentos do Instituto.E deu por encerrada a 
sessão da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da 
Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente, e por 
todos os sócios presentes.

    Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
            Presidente                               Segundo Secretário   
 

Sessão do dia 4 de julho de 2013

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze realizou-se, 
na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a terceira sessão ordinária da Diretoria eleita e empos-
sada para exercício no Biênio 2013/2015. Presentes 10 (dez) sócios a seguir 
nominados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, Segunda Vice-
Presidente ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, Secretário 
Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, Primeiro Secretário GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE, Segundo Secretário AFFONSO TABOZA 
PEREIRA, Primeiro Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA, ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, sócios efetivos 
PEDRO ALBERTO DE  OLIVEIRA SILVA, PAULO ELPÍDIO DE MENEZES 
NETO e OSMAR MAIA DIÓGENES. Justificou a ausência o Primeiro Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE. O Presidente abriu a sessão pontual-
mente às quinze horas, saudando os presentes e lhes agradecendo pela colabo-
ração que tem recebido em todos os momentos. Falando das dificuldades 
financeiras do Instituto, o Presidente voltou a dizer que sua tentativa de conse-
guir recursos do Grupo Pague Menos não surtiu efeito; que as gestões junto ao 
Grupo HapVida também malograram, porque o diretor queria inserir na Revista 
do Instituto matéria sua não compatível com os objetivos de nossa publicação. 
Disse que espera ter sucesso em projeto encaminhado ao Banco do Nordeste. 
O sócio GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE informou que o site do Instituto 
está desatualizado. Instado pelo Presidente, assumiu o compromisso de cuidar 
do site e mantê-lo atualizado. O Presidente disse que se sente muito estimulado 
no exercício do cargo porque vê a Diretoria mobilizada e ajudando, enquanto 
o normal, em instituições congêneres, é ficar toda a responsabilidade nas costas 
do Presidente. Quanto ao concurso literário Esta Casa Tem História, instituído 
junto aos colégios de Fortaleza para divulgar o Instituto, informa que já foi 
procurado por quatro escolas e, junto com a Diretora Administrativa MARINEZ 
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ALVES FEITOSA, está em campanha de promoção junto às escolas particu-
lares e a Diretora Administrativa em contato com as escolas públicas. Informou 
que o vencedor de cada escola será agraciado com diploma e livros, e que, por 
sugestão da Diretora MARINEZ, será sorteado um tablet entre os vencedores. 
Lembrou que teremos, no dia nove de setembro, a data de encerramento das 
inscrições para preenchimento da vaga aberta e que as eleições estão marcadas 
para o dia vinte e três com a primeira convocação marcada para as quinze horas 
e trinta minutos e a segunda para as dezesseis, encerrando-se a votação às de-
zessete horas. Lembrou que devem ser evitados a radicalização e o caráter 
plebiscitário nas eleições por parte dos sócios que lançam candidatos, pois 
compete aos trinta e oito ou trinta e nove sócios sufragar o nome que mais 
convenha à instituição, e que a não vitória de um candidato não constitui de-
mérito para quem o lançou. E fez uma provocação aos sócios, pedindo que 
cada um se pronunciasse, com uma frase só, sobre qual seria o candidato ideal 
ao Instituto. Surgiram as seguintes idéias: 1) Ser pesquisador exímio na área de 
História; 2) O candidato deve preencher um dos três perfis que caracterizam o 
Instituto, com obras de reconhecida qualidade, conceito na sociedade entre as 
comunidades acadêmica e cultural do Estado; 3) Fácil relacionamento para a 
boa convivência com os pares; 4) Ter nível cultural elevado, não necessaria-
mente ser pesquisador, ter obras publicadas e nível social compatível; 5) Que 
possa assumir suas obrigações financeiras com a entidade. O Presidente passou 
em seguida a citar as representações, começando com o sócio AFFONSO 
TABOZA PEREIRA, que representou o Instituto numa palestra do Acadêmico 
LINHARES FILHO, membro da ACL, no Ideal Clube; o sócio GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE, que representou o Instituto nas comemorações dos 
noventa anos da Irmã ELISABETE, do Colégio da Imaculada Conceição; que 
ele, juntamente com o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES estiveram presentes 
à missa de sétimo dia da senhora MARIA ZENITA AZEVEDO, esposa do 
sócio MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ). Informou que esteve na 
solenidade comemorativa dos setenta anos de fundação do Sindicato das 
Escolas Particulares do Ceará, tendo sido convidado para a mesa, como 
Presidente do Instituto. Informou que foi ao ar no último dia trinta às dezenove 
horas, através da TV Assembléia, uma entrevista que ele gravou logo depois da 
posse como Presidente do Instituto. Opinou que não podemos nos queixar da 
mídia, que tem dado cobertura quase diária à nossa entidade. Que no dia vinte 
e nove passado saiu matéria sobre o Instituto no Jornal O Estado, na coluna do 
Jornalista Flávio Torres. Mencionou discurso proferido na Câmara dos 
Deputados pelo confrade CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES sau-
dando o amigo OSMAR MAIA DIÓGENES por seu ingresso no Instituto, 
dando detalhes da cerimônia de posse e aludindo ao alto nível do discurso do 
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novo confrade. O discurso do sócio Deputado Federal CARLOS MAURO 
BENEVIDES fica arquivado na Secretaria do Instituto, apenso a esta ata.  A 
sócia ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, que é também 
Diretora Cultural da Academia Cearense de Letras, informou que no dia três 
deste mês, ocorreu a abertura do Ciclo de Palestras programado por aquela 
entidade, quando lá marcaram presença o Presidente da ACL, JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA, ex-Presidente desta casa, o nosso Presidente e também membro 
daquela casa EDNILO GOMES DE SOÁREZ,  nossos sócios AFFONSO 
TABOZA PEREIRA e OSMAR MAIA DIÓGENES. O Presidente informou 
que o sócio JOSÉ LIBERAL DE CASTRO trouxe o nome de um ilustre pro-
fessor catedrático da Universidade de Coimbra, JOSÉ DE ALMEIDA 
CATROGA, da Faculdade de Letras e Instituto de História e Teoria das Idéias, 
propondo fosse marcada uma data para palestra desse ilustre visitante, o que 
foi feito pelo Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, agendando 
para o dia dezesseis. Concitou os companheiros a participarem e disse esperar 
que o Professor JOSÉ LIBERAL DE CASTRO traga muitas pessoas da 
Universidade. Manifestou preocupação com a Conferência do dia vinte, a ser 
proferida pelo Acadêmico da ACL DIMAS MACEDO, por ser o tema de inte-
resse restrito: Dona Fideralina, personagem importante da História de Lavras 
da Mangabeira. Surgiram algumas idéias, uma delas que seja feito contato com 
a Associação dos Amigos de Lavras, que certamente poderá divulgar o evento 
e trazer pessoas interessadas. Lembrou que em outubro teremos a Conferência 
da Reitora da Unilab, Doutora NILMA LINO GOMES. Lembrou que em no-
vembro teremos a comemoração dos centenários de cinco ex-sócios do 
Instituto. Informou o Presidente que na próxima segunda-feira teremos a visita 
do Senhor João Pignatelli, Conselheiro Cultural da embaixada de Portugal. 
Anunciou o lançamento de livro contendo as crônicas do jornalista LUSTOSA 
DA COSTA, coordenado pelo sócio JUAREZ FERNANDES LEITÃO e ou-
tros. Lançamento marcado para seis de setembro, no Ideal Clube. O sócio 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE informou que conseguiu três doadores na 
campanha para a compra do elevador. O Presidente agradeceu e pediu que ele 
entrasse em contato com o Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA para operacionalizar o recebimento desse valor. O sócio 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER convidou para o lançamento do seu livro 
intitulado Política em Verso e Música – Passeio pelas Campanhas Eleitorais 
do Ceará ao Som das Cordas Musicais, no dia 30 de setembro às dezenove 
horas, na Academia Cearense de Letras. O sócio PAULO ELPIDIO DE 
MENEZES NETO informou que, em razão de suas atividades profissionais, 
passará longa temporada fora de Fortaleza, o que – lamentou – implicará em 
prolongada ausência sua às nossas atividades. Voltando à parte financeira, o 
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Presidente lembrou que nós somos “acionistas” do Instituto, e como tal, res-
ponsáveis por seu funcionamento. Lembrou que o sócio JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA tem trabalhado arduamente junto ao Presidente da Câmara 
Municipal de Fortaleza no sentido de liberar os cinqüenta mil reais prome-
tidos; que o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES tem ajudado muito e que o 
sócio GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE vem dando boa contribuição finan-
ceira. Que voltará à Secretaria da Fazenda do Estado levando um projeto ela-
borado pela Diretora Administrativa MARINEZ ALVES FEITOSA, visando 
conseguir recursos. Falou novamente sobre o déficit mensal superior a cinco 
mil reais e que a medida que se vem tomando de antecipar mensalidades é um 
paliativo. Falou sobre sua participação e do sócio GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE na solução do déficit do mês passado. Que, juntamente com o 
ex-presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, tem mantido contado permanente 
com o Secretário da Fazenda e solicitado audiência com o Governador. O sócio 
PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA informou que o Instituto Histórico 
de Pernambuco estava em situação financeira pior que o nosso, abrindo apenas 
para as reuniões e fechando em seguida, e que o Governador do Estado re-
solveu investir. A partir daí, prédio reformado, vem o Instituto funcionando 
muito bem. O Presidente opinou, com justa razão, que é mais fácil conseguir 
dinheiro para o elevador que para as despesas do dia-a-dia. O sócio AFFONSO 
TABOZA PEREIRA lembrou que o investimento no elevador não se resume 
ao valor da compra do equipamento; que há obra civil de pequena monta, mas 
que consumirá uma importância razoável, da ordem de dezesseis mil reais, que 
ele vai tentar conseguir. O Presidente lembrou que a grande preocupação é o 
mês de dezembro, que tem despesas de pessoal duplicadas. O sócio 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER sugeriu que os sócios contribuam com 
um décimo terceiro pagamento. A idéia, considerada interessante, será levada 
à Assembléia Geral. O Presidente falou sobre a campanha da nota fiscal – su-
gestão do sócio OSMAR MAIA DIÓGENES – e mostrou várias caixas re-
pletas de notas fiscais – fruto de movimento que fez no colégio de sua proprie-
dade – que podem render um bom dinheiro junto à Secretaria da Fazenda. 
Informou que os três funcionários do Instituto ficarão encarregados de orga-
nizar as notas de acordo com o processo da SEFAZ, e que para isso eles ga-
nharão um percentual do que as notas renderem. Informou que o sócio 
AFFONSO TABOZA PEREIRA lembrou que assuntos reservados do Instituto 
não devem ser tratados em Assembléias Gerais com Conferências progra-
madas; que para tais assuntos seria conveniente programar Assembléia Geral 
Extraordinária à qual compareceriam somente os sócios. Falou sobre a siste-
mática que pretende adotar em nossas reuniões com relação ao uso da palavra 
pelos companheiros, e definiu como pontos importantes a serem observados 
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por todos: 1) Respeitar ao orador que está com a palavra; 2) Não se antecipar 
aos companheiros anteriormente inscritos; 3) Evitar a repetição de opiniões 
que já tenham sido externadas; 4) Evitar conversas paralelas; 5) Evitar a ci-
tação de fatos já anteriormente superados; 6) Evitar a introdução de assuntos 
estranhos ao que está sendo discutido. Segundo o Presidente, com tais dire-
trizes companheiros mais tímidos ou mais bem educados teriam espaço pra 
desenvolver sem atropelos suas idéias e apresentar subsídios aos temas em 
discussão, com evidente vantagem para o bom desenvolvimento e objetividade 
das reuniões. Por isso, declarou que a partir daquela data: 1) O orador só será 
interrompido se conceder aparte; 2) Quem quiser falar, levante a mão em si-
lêncio e a ordem de inscrição será respeitada; 3) Assuntos só serão postos em 
votação quando todos tiverem apresentado seus pontos de vista. O sócio 
AFFONSO TABOZA PEREIRA lembrou a necessidade de ser feito ofício às 
personalidades que serão agraciadas com o título de Sócio Benemérito, infor-
mando do fato e da data do evento. O Secretário Geral indagou a cada um dos 
presentes quem se comprometeria a fazer a palestra alusiva aos cinco ex-com-
panheiros falecidos, que tanto honraram o Instituto. Ficou acertado, com o 
apoio e o aplauso de todos, que a missão caberia ao sócio GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE. Ficou definida a data dezesseis de dezembro para a confrater-
nização de Natal. Agradecendo a presença de todos o Presidente encerrou a 
sessão da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da 
Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 
sócios presentes.

       Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 15 de julho de 2013

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e treze realizou-se, na sede 
do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, auditório do Anexo, a 
primeira Assembléia Geral Eleitoral do Biênio 2013/2015.Presentes os sócios 
efetivos EDNILO GOMES DE SOÁREZ, que presidiu a Assembléia, PEDRO 
ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA, EDUARDO DE CASTRO BEZERRA NETO, MIGUEL ÂNGELO 
DE AZEVEDO (NIREZ), PEDRO SISNANDO LEITE, RAIMUNDO ELMO 
DE PAULA VASCONCELOS, REJANE VASCONCELOS ACCIOLY DE 
CARVALHO, JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, MARIA CLÉLIA LUSTOSA 
COSTA, LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, LÚCIO GONÇALO DE 
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ANCÂNTARA, JUAREZ FERNANDES LEITÃO, AFFONSO TABOZA 
PEREIRA, ÂNGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER e GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE.
Abrindo a sessão pontualmente às quinze horas, o Presidente lembrou que 
concorre a esta eleição um candidato único, e que, quanto maior for a quan-
tidade de votos que ele receber, mais significativa será para ele sua aceitação 
para integrar o quadro de sócios  do Instituto. Após algumas informações de 
interesse geral, o Presidente lembrou que, no dia vinte e dois do corrente mês, 
teremos Assembléia Geral com palestra do médico WELLINGTON ALVES, 
do Instituto do Cariri, sobre o tema Padre Cícero – Atuação Histórica e 
Permanência no Imaginário Popular. Informou sobre sua estada, junto com o 
Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, na Unilab - Universidade 
Luso-Afro-Brasileira, na cidade de Redenção, em contato com a Reitora, 
Doutora ILMA LINO GOMES, que se comprometeu a proferir conferência 
na Assembléia Geral do dia vinte e um de outubro, sobre sua visão em relação 
às conseqüências da implantação dessa universidade aqui, no Ceará. Voltando 
à conferência do dia vinte e dois, próxima segunda-feira, manifestou sua pre-
ocupação com relação ao número de pessoas que deverá comparecer, embora 
seja o Padre Cícero um personagem da História do Ceará que desperta muito 
interesse entre estudiosos e na população em geral. Falou sobre a conferência 
que será proferida no dia vinte de agosto pelo Sócio LUIZ DE GONZAGA 
FONSECA MOTA, ex-Governador do nosso Estado, sobre o tema A Transição 
Democrática: Testemunho Pessoal. Falou nosso Confrade ex-Governador que, 
devido à vastidão do tema e à exigüidade do tempo disponível, se limitará a 
citar e comentar os tópicos mais importantes, e que falará de improviso. O 
Presidente falou que, na próxima reunião da Diretoria, debaterá com os pre-
sentes sobre pauta e detalhes da mesa-redonda que pretende promover sobre as 
recentes manifestações de rua; que a reunião será no dia seis, primeira quarta-
-feira de agosto. Falou sobre o relacionamento entre os membros do Instituto 
que, nas suas palavras, é o mais amistoso possível. Informou que, naquela 
data, estava autorizando a pintura do Instituto, com recursos conseguidos pelo 
Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA junto a empresários. 
Voltando a falar sobre a mesa-redonda, manifestou a conveniência de que dela 
participem um jornalista, um cientista político e um representante do Instituto, 
mas que isso seria decidido na reunião do dia seis. Falou sobre a conferência do 
Professor DIMAS MACEDO, da Academia Cearense de Letras, sobre o tema 
Dona Fideralina de Lavras da Mangabeira, que, em conseqüência de viagem 
de última hora do conferencista, foi transferida para novembro, sendo a lacuna 
preenchida pela brilhante conferencia do Confrade JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO sobre VIRGÍLIO TÁVORA. Informou que o Instituto está recebendo 
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da Sócia REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO um 
exemplar do seu livro lançado recentemente, e dois CDs do Sócio LUIZ DE 
GONZAGA FONSECA MOTA, contendo matérias literárias de sua lavra. 
Falou em seguida que este é um dia muito importante porque, além de ser 
dia de eleição de um novo companheiro, estava assinando o contrato para a 
pintura do prédio sede do Instituto, trabalho do Sócio AFFONSO TABOZA 
PEREIRA; que o empresário ROBERTO PROENÇA DE MACEDO vai for-
necer toda a tinta e o SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção 
Civil no Ceará vai fornecer a mão de obra. Falou que, no começo de agosto, co-
meçará a campanha para a aquisição do elevador para pessoas com mobilidade 
reduzida. Em seguida o Presidente abriu a votação, anunciando que concorria 
um candidato único, OSMAR MAIA DIÓGENES. Convidou para participar 
da mesa de apuração os sócios JUAREZ FERNANDES LEITÃO e MIGUEL 
ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ).Votaram os dezessete sócios presentes, na 
ordem em que foram citados acima. Enviaram seus votos por mensageiro os só-
cios: VALDELICE CARNEIRO GIRÃO, PAULO AYRTON ARAÚJO, JOSÉ 
MURILO DE CARVALHO MARTINS, FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, 
JOSÉ FILOMENO MORAES FILHO e FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA. Enviou seu voto pelo correio, via Sedex, o Sócio CARLOS MAURO 
CABRAL BENEVIDES, que se encontra em Brasília. Às dezessete horas o 
Presidente declarou encerrada a votação. A mesa apuradora computou vinte 
e quatro votos, todos favoráveis ao candidato. O Presidente declarou eleito 
pela unanimidade dos votantes para compor o quadro de sócios do Instituto 
do Ceará o Senhor OSMAR MAIA DIÓGENES, que será empossado em data 
a ser marcada.Através de email, justificou ausência a esta Assembléia Geral o 
Sócio PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, em viagem ao Rio de Janeiro. 
Informou que não enviou seu voto pelo correio, via Sedex, por não ter rece-
bido a cédula de votação em tempo hábil. Às dezessete horas o Presidente deu 
por encerrada a Assembléia Geral, da qual lavrei esta ata que vai assinada por 
mim, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da Diretoria, pelo 
Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, e pelos sócios efetivos presentes.

Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 22 de julho de 2013

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, 
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Centro de Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ, a segunda Assembléia Geral Ordinária do 
Biênio 2013/2015, tendo como pauta Conferência do Doutor WELLINGTON 
ALVES, médico, ex-presidente da SOBRAMES (Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores), professor universitário, membro efetivo do Instituto 
Cultural do Cariri, escritor, poeta e conferencista. O conferencista discorreu 
sobe o tema: Padre Cícero, Atuação Histórica e Permanência no Imaginário 
Popular. Presentes dezesseis Sócios Efetivos, cujos nomes vão aqui citados: 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ, PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA 
SILVA, FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, CARLOS 
MAURO CABRAL BENEVIDES, EDUARDO DIATAHY BEZERRA DE 
MENEZES, PEDRO SISNANDO LEITE, FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, 
JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, MARIA CLÉLIA LUSTOSA COSTA, LUIZ 
DE GONZAGA FONSECA MOTA, LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO, AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER, CID SABÓIA DE CARVALHO e 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE. Presentes estavam também o sócio eleito 
OSMAR MAIA DIÓGENES, o sócio benemérito VICENTE ALENCAR, 
e diversos convidados. Justificaram a ausência os sócios PAULO ELPÍDIO 
DE MENEZES NETO, em viagem ao Rio de Janeiro, e ANGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, em viagem ao exterior. Abrindo a sessão 
às quinze horas, o Presidente fez questão de enfatizar o rigor que terá em co-
meçar sempre na hora marcada, até em atenção aos pontuais. Agradeceu as 
presenças de sócios e convidados e explicou que dará, de início, algumas in-
formações de interesse dos sócios e dos convidados, pois estes, mesmo não 
pertencendo aos quadros do Instituto, têm por ele interesse.  De início externou 
seu pesar em comunicar aos presentes o falecimento do sócio OSWALDO 
EVANDRO CARNEIRO MARTINS, um dos mais presentes e competentes 
confrades, que nos deixou aos noventa e três anos de idade; que ele, mesmo 
em idade avançada e não pertencendo à Diretoria, nunca faltava às reuniões; 
e propôs que, todos de pé, guardassem um minuto de silêncio. Em seguida 
noticiou que, graças ao trabalho diuturno do sócio AFFONSO TABOZA 
PEREIRA, conseguimos iniciar a pintura da sede, que já precisava de uma 
providência nesse sentido. Enalteceu a freqüência com que os sócios vem lan-
çando livros. E citou FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, que lançou Vozes sem 
Eco; REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, que 
lançou Campanhas Eleitorais e Comunicação Midiática – Ciclos de Mudança 
e Continuidade; e também LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, que 
lançou o livro de poemas Amor e Dor. Informou que compareceu aos três 
lançamentos. E caracterizou o público de cada um dos eventos: no lançamento 
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do confrade FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, predominavam funcionários do 
Banco do Nordeste e da Sudene; no lançamento da sócia REJANE MARIA 
VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, a presença maior era de 
professores universitários e alunos; e no lançamento do confrade LUIZ DE 
GONZAGA FONSECA MOTA predominavam os políticos. Um ponto comum 
aos três: o grande número de sócios do Instituto. E lançou um apelo para que 
os sócios prestigiem sempre os companheiros que estão produzindo. E pediu 
que os companheiros que lançarem livros, coloquem sempre nos mesmos a 
logomarca do Instituto e que sempre ofereçam um exemplar para a biblioteca; 
e uma sugestão importante: que o autor imprima no livro o seu e-mail, para 
possibilitar a comunicação com interessados. Noticiou a eleição do novo sócio 
OSMAR MAIA DIÓGENES que, mesmo sem ser sócio, sempre prestigiou o 
Instituto. Lembrou que mensalmente o Instituto promove Conferências sobre 
temas ligados à História, à Geografia e à Antropologia, sempre no dia vinte 
do mês se for dia útil, ou no primeiro dia útil seguinte em caso de feriado ou 
fim de semana. Lembrou que a próxima conferência será proferida pelo sócio 
LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, ex-governador do nosso Estado, 
que falará sobre a transição democrática no País, com a autoridade de quem 
viveu e viu muito de perto os fatos ocorridos naquele momento.  Ressaltou 
o clima de concórdia e compreensão reinante no Instituto e que tem, como 
Presidente do Instituto, contado com a colaboração espontânea dos sócios. 
Citou como exemplo o Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, 
que já preparou a pauta das conferências até o fim do ano. Lembrou mais uma 
vez a recuperação física da sede, e que o somatório das ações de todos levará 
o Instituto à posição que todos almejam.  Lembrou que toda segunda-feira 
estará na sede entre quinze e dezessete horas, e que qualquer companheiro 
pode para ele telefonar a qualquer momento através do seu celular, cujo nú-
mero informou na hora. Citou a divulgação que o Instituto tem recebido na 
mídia, mas que é grande o número de pessoas que ainda não sabem que ele 
existe. E pediu que os companheiros o divulguem da forma como puderem. 
Informou que a Deputada Fernanda Pessoa o procurou com o intuito de pro-
mover uma homenagem ao Instituto, mas teme o esvaziamento de tal evento 
pela baixa freqüência. Visando contornar esse problema, falou da sua intenção 
de promover nas escolas um concurso entre alunos sobre o tema Instituto do 
Ceará. Esta Casa tem História; que cada escola elegerá seu melhor trabalho e 
apresentará ao Instituto, que premiará todos os trabalhos selecionados por oca-
sião do evento da Assembléia Legislativa. Não haverá concorrência entre es-
colas. Falou que cada escola levaria cinco ou seis alunos, o que garantiria boa 
quantidade de presenças no Plenário. Tratando da conferência do dia, citou a 
presença de algumas personalidades ligadas ao tema e à cidade de Juazeiro do 
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Norte, agradeceu ao conferencista pelo prestígio que dá ao Instituto do Ceará, 
e passou a palavra ao Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, 
que na ocasião assumiu a direção dos trabalhos. Citando o tema da confe-
rência, o Secretário Geral enalteceu a figura do Padre Cícero Romão Batista, 
um dos personagens mais importantes da História do Ceará, sobre o qual 
foram escritas centenas de livros, milhares de artigos e ensaios. Apresentou 
o Conferencista, do qual leu o extenso curriculum vitae. Na ocasião citou os 
ex-membros do Instituto que fariam centenário este ano, se vivos fossem: 
FRAN MARTINS, PARSIFAL BARROSO, OSVALDO RIEDEL, MARIA 
CONCEIÇÃO SOUSA e FRANCISCO ALVES DE ANDRADE E CASTRO. 
E passou a palavra ao conferencista Dr. WELLINGTON ALVES que, com 
grande fluência e conhecimento do assunto, se desincumbiu com brilho de 
sua tarefa.Ao fim da Conferência, seguiram-se debates esclarecedores e aca-
lorados, argumentos e visões conflitantes, como não poderia deixar de ser, em 
se tratando de uma figura controvertida como o Padre Cícero Romão Batista. 
Participaram sócios e convidados, na ordem seguinte: Professor NÓBREGA, 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO, LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, 
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA, CARLOS MAURO CABRAL 
BENEVIDES, ALBERTO FARIAS, NÚBIA FERREIRA, CID SABÓIA DE 
CARVALHO, FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER, RÉVIA HERCULANO, 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, ANTÔNIO CAÇULA 
JÚNIOR E OSMAR MAIA DIÓGENES. Retomando a palavra o Presidente 
mais uma vez agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu 
por encerrada a sessão, da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, lavrei 
esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos sócios presentes.

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário  

Sessão do dia 7 de agosto de 2013

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze realizou-se, 
na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a terceira sessão ordinária da Diretoria eleita e empos-
sada para exercício no Biênio 2013/2015. Presentes nove sócios efetivos a se-
guir citados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, Primeiro Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, Segunda Vice-Presidente ANGELA 
MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, Diretor da Biblioteca e Arquivo 
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PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, Diretor de Comunicações e 
Relações Públicas MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), Secretário 
Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, Primeiro Secretário GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE, Segundo Secretário AFFONSO TABOZA 
PEREIRA, e Primeiro Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA e o Sócio Efetivo PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, 
Membro do Conselho Superior Consultivo. O Presidente deu início à sessão 
às quinze horas, saudando a todos, e desejando um bom trabalho. Em seguida 
se referiu à sua presença no lançamento do livro do escritor Moacir Gadelha, 
décimo sexto livro do autor de oitenta e nove anos. Referiu-se à sua presença 
no lançamento do livro do escritor e membro da Academia Cearense de Letras, 
HORÁCIO DÍDIMO, e do lançamento do livro do escritor VICENTE VIEIRA; 
deu conta de sua presença no Aniversário da Capitania dos Portos, represen-
tando o Instituto; presença na casa no nosso confrade LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA, em reunião da Associação das Amigas do Livro, da qual sua 
esposa BEATRIZ ALCÂNTARA é sócia; desta reunião participou também 
nosso ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA. Informou que nosso 
Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE representou o Instituto 
no lançamento de livro sobre a IRMÃ ELISABETE, do Colégio da Imaculada 
Conceição, nos seus setenta anos de vida religiosa, com belo trabalho naquela 
instituição. Deu as boas vindas à nossa Vice-Presidente ANGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, de volta do Peru, aonde fora atender a um 
compromisso de família, centenário de sua sogra. Informou sobre e-mail do 
Sócio JOSÉ FILOMENO DE MORAES FILHO, justificando sua ausência 
nesta reunião, em virtude de viagem ao México, onde ministrará duas palestras 
na Universidade Nacional Autônoma daquele país. Leu e-mail recebido do 
confrade EDUARDO DIATAHY BEZERRA DE MENEZES, justificando sua 
ausência nesta reunião e elogiando a ação do Presidente de convidar para as 
reuniões da diretoria os demais sócios. Citou como um sucesso a Conferência 
sobre o Padre CÍCERO, proferida pelo Médico WELLINGTON ALVES, na 
Assembleia Geral de vinte e dois de julho, que foi muito divulgada na Imprensa. 
Referiu-se à Conferência a ser proferida por nosso sócio LUIZ DE GONZAGA 
FONSECA MOTA na próxima Assembleia Geral do dia vinte de agosto, sobre 
o tema: Transição Democrática, um Testemunho Pessoal; planeja começar a 
partir do dia quinze a divulgação na Imprensa. Lembrou que o Conferencista 
foi o primeiro Governador de Estado filiado à ARENA, Aliança Renovadora 
Nacional, a aderir à candidatura de TANCREDO NEVES à Presidência da 
República, em oposição ao candidato oficial do partido; lembrou que foi o 
Conferencista convidado por TANCREDO NEVES para ser seu companheiro 
de chapa como Vice-Presidente, antes do convite a JOSÉ SARNEY; caso ti-
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vesse aceitado, teria sido Presidente do nosso País. Informou que a sócia 
ZÉLIA SÁ VIANA CAMURÇA foi homenageada como a primeira professora 
do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e que acaba de com-
pletar cinqüenta anos de magistério. Lembrou que no dia vinte e três teremos a 
posse do sócio-eleito OSMAR MAIA DIÓGENES. Informou que, de acordo 
com o Estatuto, o sócio JOÃO ALFREDO DE SOUSA MONTENEGRO 
pediu para ser promovido ao quadro de Sócios Remidos e declarou aberta uma 
vaga no quadro de sócio efetivo. Com a vaga aberta pelo falecimento do sócio 
OSWALDO EVANDRO CARNEIRO MARTINS, temos duas vagas a serem 
preenchidas; no entanto, a idéia para a eleição é abrir uma vaga de cada vez, 
uma por mês. Falou sobre homenagem ao sócio falecido e propôs que, na 
Assembléia Geral do dia vinte, se fizesse a homenagem, e perguntou se alguém 
se propunha a falar sobre ele durante cinco minutos; definiu que o sócio 
PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, que tinha muita ligação com ele, 
falaria, ou encontraria alguém pra fazê-lo. Falou sobre a situação financeira 
difícil do Instituto, e lamentou que o Grupo Empresarial Pague Menos tenha se 
negado a atender a seu pedido de colaboração. O Grupo HapVida está com 
solicitação nossa de um mil reais por mês e o Banco do Nordeste  com solici-
tação  de um mil e duzentos reais, também por mês. Informou que no mês a 
Tesouraria acusou um déficit de hum mil reais, que ele cobriu, e que a perspec-
tiva futura não é boa; que o ex-presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA está 
ajudando junto à Prefeitura de Fortaleza, e que ele está trabalhando junto ao 
Estado, no intuito de conseguir ajuda mais substancial dessas duas entidades; 
que o Secretário da Fazenda MAURO BENEVIDES FILHO o orientou a pedir 
uma audiência ao Governador, o que foi feito através de ofício; que o pedido 
feito ao Vereador VALTER CAVALCANTE está sendo atendido e que está em 
curso a sua liberação pela Prefeitura, no valor de cinquenta mil reais; que o 
déficit real mensal do Instituto é de seis mil reais. Algumas sugestões foram 
dadas para se conseguir recursos financeiros, entre elas a procura de pessoas 
abastadas às quais fossem conferidas honrarias, tais como título de Sócio 
Benemérito. Quanto ao estacionamento ocupado pela Pague Menos, informou 
que o contrato terminará no dia dez de março de dois mil e quatorze e que re-
cebeu do Grupo correspondência, informando do seu interesse em renovar; e 
consultou se algum dos presentes tem experiência nessa área. A Sócia ANGELA 
MARIA ROSSAS MOTA GUTIÉRREZ lembrou que o ex-Presidente JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA tem empresa imobiliária, e poderia ser consultado a 
respeito. O Presidente aceitou a sugestão.  E disse que já deu início à campanha 
do elevador, e que é muito mais fácil conseguir dez pessoas que se disponham 
a doar três mil reais para isso, porque terão o nome estampado numa placa, do 
que encontrar quem queira contribuir regularmente para o dia-a-dia. O presi-
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dente disse que, diante da impossibilidade financeira, não via outra saída que 
não o aumento da mensalidade, embora fosse uma decisão antipática. O 
Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA apoiou a idéia e disse 
que, se nós, que somos sócios e gostamos do Instituto, não nos dispomos a 
colaborar para o alívio financeiro da Instituição, como vamos querer que pes-
soas de fora o façam? Foi dito na ocasião que muitos não vão concordar e que 
há sócios que não pagam há tempos. Levantou-se também a questão de com-
petência para tal decisão, se da Diretoria ou da Assembléia Geral. Ficou defi-
nido, em princípio, o valor de cento e cinqüenta reais para a mensalidade, a 
partir de setembro, proposta do Presidente aprovada pela unanimidade da 
Diretoria. O Presidente voltou a falar sobre ideia ventilada em sessão anterior 
de se fazer uma reunião para estudo das manifestações de rua acontecidas ulti-
mamente. Várias opiniões se mostraram desfavoráveis, sob a justa razão de 
que os fatos são muito recentes e é preciso tempo para uma análise mais acu-
rada e razoável do que está acontecendo. Decidiu-se então pelo cancelamento 
de tal ideia. O sócio PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA sugeriu que se 
divulgasse através da imprensa a situação financeira difícil dessa instituição 
cultural secular quase em ponto de se extinguir por falta de recursos finan-
ceiros. Na sua opinião alguém, pessoa física ou jurídica, ou mesmo o Estado, 
poderia se sensibilizar e correr  em auxílio. O sócio MIGUEL ÂNGELO 
AZEVEDO (NIREZ) apresentou uma sugestão nova, com vistas à solução do 
problema financeiro: transformar o Instituto em fundação. E entregou ao 
Presidente um documento onde, segundo ele, está explicitado como se chegar 
a este objetivo. O sócio PEDRO SISNANDO LEITE voltou a falar sobre a 
inconveniência de se tratar no Instituto das manifestações de rua, e sugeriu que 
assuntos de maior interesse da sociedade poderiam ser trazidos a debate nesta 
casa; que se ocupa muito tempo tratando de biografias e coisas do passado, 
quando de fato poderíamos discutir assuntos mais atuais e de real interesse 
para a vida da Nação. Citou como exemplo o problema da seca, que afeta doze 
milhões de nordestinos, e que a política do Governo é confusa e nada  resolve; 
que o Instituto pode contribuir através de seus membros qualificados no estudo 
de soluções para este fato que é uma realidade permanente, em vez de se de-
bruçar sobre fatos políticos episódicos. O sócio PEDRO ALBERTO DE 
OLIVEIRA SILVA citou o problema da transposição das águas do Rio São 
Francisco, como um tema também possível de ser tratado. Sobre a progra-
mação de setembro do Ciclo de Conferências está confirmada a conferência do 
Acadêmico DIMAS MACEDO, sobre a personagem da história do Cariri, 
dona FIDERALINA. Para outubro, a Reitora da Unilab. O sócio JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO lembrou a importância da leitura das atas e de sua 
aprovação em cada reunião. Afirmou que não se leva mais que cinco minutos 
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nessa atividade e que a leitura relembra os fatos discutidos e decididos na reu-
nião anterior. O sócio PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, em reforço 
a essa idéia, lembrou fato do passado em que a ata da sessão decidiu pendência 
importante e que nas atas está a história da instituição. O sócio PEDRO 
SISNANDO LEITE afirmou que, pela primeira vez, as reuniões do Instituto 
estão tendo ata e que não há obrigatoriedade de se fazer ata nas sessões ordiná-
rias. Surgiram várias reações contrárias, e sobre a necessidade de sua leitura 
houve indefinição, ficando decidido que as atas das Assembleias Gerais devem 
ser lidas. O presidente ressaltou a ajuda que tem recebido de todos, mas prin-
cipalmente dos sócios AFFONSO TABOZA PEREIRA e JOSÉ LIBERAL DE 
CASTRO. Informou que a pintura da sede avança rapidamente e que na pró-
xima reunião os sócios já devem encontrar o prédio pintado com as bandeiras 
desfraldadas. Informou que o sócio JOSÉ LIBERAL DE CASTRO detectou 
um vazamento de água no registro de entrada da Cagece, cuja solução rápida 
redundou em economia para o Instituto. Informou sobre vazamento na caixa 
d’água, em cuja solução os dois sócios estão empenhados. Sobre o aumento da 
mensalidade, o sócio PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA sugeriu seja 
feito um ofício circular a todos os associados, enfatizando a crítica situação 
financeira da entidade e a necessidade de que cada um de nós compreenda e 
colabore, pois é nossa obrigação manter vivo o Instituto. O sócio PEDRO 
SISNANDO LEITE informou sobre doação de livros à Biblioteca do Instituto 
por parte da família do nosso ex-sócio, falecido, GERALDO NOBRE. O sócio 
AFFONSO TABOZA PEREIRA se reportou a doação à Biblioteca do Instituto 
do Ceará, feita pelo empresário FRANCISCO BALTAZAR NETO, de livro de 
sua autoria intitulado 4581 – Sobras de Campanha. Ele foi candidato a vice-
-prefeito de sua cidade, Guaraciaba do Norte, com a intenção de moralizar, 
juntamente com o candidato a prefeito, também empresário, as eleições muni-
cipais em sua terra. Perdeu as eleições por larga margem de votos. O número 
que dá título ao livro corresponde à quantidade de votos que ele teve e o sub-
-título Sobras de Campanha corresponde às lições que aprendeu no mundo-
-cão da política do Interior, da qual agora quer distância. O sócio PEDRO 
ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA anunciou também a doação ao Instituto de 
livros de sua biblioteca, constituída de exemplares de História e Geografia, 
fazendo a exigência de que neles conste que se trata de doação sua. Agradecendo 
a presença de todos, o Presidente deu por encerrada a sessão da qual eu, 
AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da Diretoria, lavrei esta 
ata que assinada por mim, pelo Presidente, e pelos sócios presentes.

      Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário
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Sessão do dia 20 de agosto de 2013

Às quinze horas do dia vinte do mês de agosto do ano de dois mil e treze 
iniciou-se no Instituto do Ceará – Histórico, Geográfico e Antropológico – no 
recinto do auditório Barão de Studart, a terceira Assembleia Geral Ordinária do 
Biênio 2013/2015, sob a presidência do confrade EDNILO GOMES DE 
SOÁREZ, com a presença dos Sócios Efetivos Francisco Fernando Saraiva 
Câmara, Paulo Elpídio de Menezes Neto, Francisco Ésio de Sousa, José 
Filomeno Moraes Filho, Maria Clélia Lustosa Costa, Luiz de Gonzaga Fonseca 
Mota, Lúcio Gonçalo de Alcântara, Juarez Fernandes Leitão, Angela Maria 
Rossas Mota de Gutiérrez, Cid Sabóia de Carvalho e Geová Lemos Cavalcante. 
Ao abrir a sessão, o Presidente Ednilo Soárez manifestou a satisfação do 
Instituto em constatar a presença de ilustres personalidades, mencionando o 
ex-deputado federal Luiz Marques, Provedor-Mor da Santa Casa de 
Misericórdia de Fortaleza, os intelectuais João Gonçalves de Lemos, ex-Presi-
dente da Academia Cearense de Ciências, Neuzemar Morais, da Academia de 
Retórica, e o Sócio Efetivo eleito Osmar Maia Diógenes. O Presidente, após, 
convidou o Sócio Efetivo Geová Lemos Cavalcante, 1º Secretário, para secre-
tariar os trabalhos tendo em vista a ausência justificada do 2º Secretário, Sócio 
Efetivo Affonso Taboza Pereira, a quem solicitou que procedesse à leitura da 
Ata da sessão anterior. O Presidente comunicou que também justificaram suas 
ausências à presente sessão os sócios efetivos José Augusto Bezerra e Eduardo 
Diatahy Bezerra de Menezes. Dando continuidade, o Presidente comunicou o 
falecimento da Sra. Maria Zenita Rodrigues de Azevedo, esposa do Sócio 
Efetivo Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), Diretor de Comunicação e 
Relações Públicas do Instituto do Ceará, solicitando aos presentes que, de pé, 
guardassem 1 minuto de silêncio em homenagem à extinta, falecida na data de 
ontem, dia 19. Em seguida, o Secretário leu a Ata da sessão anterior, aprovada 
sem restrições. Retomando a palavra, o Presidente deu informações sobre a 
pintura que está sendo realizada no prédio, dizendo que a fachada está con-
cluída com as bandeiras tremulando; está tentando obter patrocínio para o site 
do Instituto, esperando dentre em breve conseguir sucesso; informou que no 
próximo dia 23 de agosto dar-se-á a posse do sócio eleito Osmar Maia 
Diógenes, destacando “a importância da presença de todos os sócios para rece-
bermos o novel sócio com todas as honras de que é merecedor”. De outro lado, 
informou que na reunião da Diretoria realizada no último 7 de agosto foi decla-
rada aberta a vaga deixada pelo Sócio Efetivo João Alfredo de Sousa 
Montenegro que, nos termos do artigo 11 do Estatuto, requereu transferência 
para o quadro de Sócio Remido. De tal sorte, o prazo de inscrição para os can-
didatos ao preenchimento da vaga se encerra no dia 09 de setembro. Ainda no 
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tempo dedicado às informações, disse que, atendendo sugestão do Secretário 
Geral Juarez Leitão, numa das próximas Assembleias será comemorado o 
Centenário de 5 ex-sócios: Fran Martins, Parsifal Barroso, Oswaldo Riedel, 
Maria da Conceição Sousa e Francisco Alves de Andrade e Castro. Para falar 
em nome do Instituto na homenagem a ser prestada aos cinco sócios falecidos,  
a Diretoria designou o Sócio Efetivo Geová Lemos Cavalcante. Acrescentou 
que o Instituto tem participado dos principais eventos culturais da cidade; no 
último dia 7, o 1º Secretário representou o Instituto no lançamento do livro 
“Irmã Elisabeth – Sabedoria e plenitude – 70 anos de vida religiosa”, home-
nagem prestada pelas ex-alunas do Colégio Imaculada Conceição à sua nona-
genária ex-diretora, ato que se deu na Livraria Saraiva; também o 2º Secretário 
Affonso Taboza Pereira, no último dia 14, representou o Instituto na palestra 
proferida pelo Acadêmico Linhares Filho, da Academia Cearense de Letras, no 
Ideal Clube, sobre a obra e vida do poeta Ledo Ivo, enquanto ele, Presidente, e 
os Sócios Efetivos Paulo Bonavides, Luiz de Gonzaga Fonseca Mota e Angela 
Maria Rossas Mota de Gutiérrez compareceram à conferência proferida pelo 
Sociólogo Ariano Suassuna na Escola Superior da Magistratura sobre o tema 
“Raízes da Cultura Brasileira”. Finalizou informando que o Sócio Efetivo 
Pedro Alberto, editor da Revista do Instituto do Ceará desde 1975, ultimou a 
editoração relativa ao ano de 2012 e está recebendo artigos até dezembro deste 
ano para a Revista do ano de 2013. Na fase deliberativa da Assembleia, co-
locou em mesa proposta formulada pelos Sócios Efetivos Fernando Câmara, 
Ésio de Sousa e Gonzaga Mota concedendo o título de Sócio Benemérito aos 
empresários Roberto Proença de Macedo, Presidente da Federação das 
Indústrias do Ceará, e Roberto Sérgio Ferreira, Presidente do Sindicato da 
Construção Civil, os quais a pedido do Sócio Efetivo Affonso Taboza Pereira, 
viabilizaram a pintura do prédio do Instituto. A proposta foi aprovada. 
Igualmente colocou à apreciação da Assembleia a decisão adotada pela 
Diretoria no dia 7 do corrente mês, reajustando a mensalidade dos Sócios, au-
mentada de R$ 100,00 para R$ 150,00, visando reduzir o déficit mensal de R$ 
6.000,00. Ratificada a decisão da Diretoria. O sócio eleito Osmar Diógenes, 
diante da informação da situação financeira da entidade, sugeriu a inserção do 
Instituto no programa de incentivo à arrecadação criado pelo governo do 
Estado do Ceará através da campanha da Nota Fiscal. A sugestão mereceu a 
acolhida. Para dar continuidade ao ciclo de conferências programado para este 
ano no Instituto, o Presidente passou a condução dos trabalhos ao Secretário 
Geral Juarez Leitão, que fez a apresentação do conferencista Luiz de Gonzaga 
Fonseca Mota, Sócio Efetivo do Instituto e Governador do Estado do Ceará no 
período de 1983 a 1987, que discorreu sobre o tema A transição democrática, 
testemunho pessoal. Gonzaga Mota fez um resumo em 10 pontos de suas 
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Memórias que brevemente serão publicadas em livro. Discorreu sobre a tran-
sição democrática, quando houve a eleição do primeiro presidente civil do País 
após o regime militar, fato ocorrido no Brasil exatamente na época em que di-
rigia os destinos do Estado do Ceará. Teve papel saliente como protagonista eis 
que foi o único governador a divergir da candidatura presidencial de Paulo 
Maluf, patrocinada pelo governo federal, apoiando a candidatura do gover-
nador Tancredo Neves, da oposição. Confidenciou que o governador Tancredo 
Neves o convidara para ser candidato a Vice-Presidente em sua chapa, mas 
declinou do convite em favor do senador José Sarney. Sua decisão de apoiar a 
candidatura Tancredo Neves ensejou sérias represálias por parte do governo 
central, travando as transferências financeiras que foram comandadas pelo po-
deroso Ministro da Fazenda Delfim Neto, impedindo o andamento normal da 
administração estadual, a braços com grave crise climática. Diante das dificul-
dades financeiras, apresentavam-se somente duas opções : ou aderia à candida-
tura Paulo Maluf ou renunciava. Nesta altura, o Secretário Firmo de Castro, da 
Fazenda, sugeriu a alternativa da criação de uma moeda estadual nos moldes, 
aperfeiçoados, das brizoletas, iniciativa do governador Leonel Brizola, do Rio 
Grande do Sul. Assim, criou-se no Ceará a moeda-social que ficou conhecida 
como as “gonzaguetas”. De tal modo, que com a aceitação da classe empresa-
rial, foi possível manter a governabilidade e pagar funcionários e fornecedores, 
pois a moeda servia como meio de pagamento para o imposto de circulação de 
mercadorias (ICM). Em resumo, disse, as “gonzaguetas” foram o símbolo da 
resistência democrática”. Como obra do seu governo, na grave seca, destacou 
a criação da “A Missão Asa Branca”, conduzida por sua mulher Mirian, que 
levou ajuda às populações do interior cearense. Terminada a conferencia, o 
Secretário Geral Juarez Leitão abriu inscrição para debates, inscrevendo-se os 
sócios efetivos Cid Carvalho e Clélia Lustosa da Costa e o convidado Ubiratan 
Aguiar, ex-Secretário de Educação no governo Gonzaga Mota e ex-Ministro 
do Tribunal de Contas da União. Cid Carvalho e Ubiratan Aguiar enalteceram 
a participação de Gonzaga Mota na vida política nacional, destacando sua con-
tribuição para o processo democrático brasileiro, enquanto Clélia Lustosa res-
saltou que o depoimento do conferencista foi de muita importância para o co-
nhecimento dos fatos históricos ocorridos no período compreendido entre 
1983/1987. Dentre outros, estiverem presentes à conferência o sócio honorário 
João Pires, o sócio benemérito Vicente Alencar, os antigos assessores e secre-
tários do governo Gonzaga Mota, senhores Luiz Marques, Ubiratan Aguiar, 
Artur Silva, Valdimir Spinelli, Marcos Cesar Sales, Manoel Veras, atual 
Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Cel. Hélio Luna Alencar, 
ex-Comandante da Polícia Militar, escritor Siridião Montenegro, da Academia 
Fortalezense de Letras, e os professores Regis Frota e Eustógio Wanderley 
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Dantas. Concluídos  os debates, o Secretário Geral Juarez Leitão passou a pa-
lavra ao Presidente Ednilo Soárez, que agradeceu ao conferencista Gonzaga 
Mota pela brilhante e edificante conferência e, às 17 horas, encerrou a sessão e 
eu, Geová Lemos Cavalcante, 1º Secretário, redigi e digitei a presente Ata, que 
vai assinada pelo Presidente e por mim.

         Ednilo Soárez                          Geová Lemos Cavalcante
             Presidente          1º. Secretário

Sessão do dia 20 de setembro de 2013

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze realizou-
-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro 
de Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, a quarta Assembléia Geral Ordinária do Biênio 
2013/2015, tendo como pauta, além de assuntos gerais de ordem administra-
tiva, Conferência do Acadêmico DIMAS MACEDO, da Academia Cearense 
de Letras, sobre Dona Fideralina de Lavras da Mangabeira. Presentes doze 
sócios efetivos a seguir citados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, 
Primeiro Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, Secretário Geral 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO, Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE, Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
Primeiro Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, ex-
-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, JOSÉ FILOMENO DE MORAES 
FILHO, MARIA CLÉLIA LUSTOSA COSTA, FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA, e CID SABÓIA DE CARVALHO. Às quinze horas o Presidente 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ deu início à reunião, dizendo na ocasião que 
estava respeitando os pontuais, e convocou para compor a mesa o Primeiro 
Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, o Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, o Segundo Secretário AFFONSO TABOZA 
PEREIRA e o Conferencista do dia, Acadêmico DIMAS MACEDO. O 
Presidente exaltou os méritos do sócio PEDRO SISNANDO LEITE, cidadão 
que já prestou grandes serviços ao nosso Estado, do qual foi Secretário da 
Agricultura durante oito anos, e atualmente está engajado junto à Federação 
das Indústrias na Missão Brasil-Israel. Em seguida passou a palavra ao 
Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO para apresentar o 
Conferencista, embora fazendo a ressalva de que o mesmo dispensa apresen-
tação. A seguir propôs um minuto de silêncio em reverência ao sócio 
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA FURTADO, recentemente falecido. 
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Registrou a presença da professora CRISTINA COUTO, Secretária de Cultura 
de Lavras da Mangabeira e passou às suas mãos duas publicações, uma, de 
autoria do ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, e a outra, um exem-
plar da Revista do Instituto. Justificou as ausências dos sócios LUIZ DE 
GONZAGA FONSECA MOTA e LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, 
ambos ex-Governadores do nosso Estado, que estavam naquele momento em 
reunião com o ex-Ministro da Fazenda MAILSON DA NÓBREGA, em visita 
a Fortaleza. Em seguida prestou algumas informações sobre o Instituto, vi-
sando, sobretudo os visitantes. Informou que a pintura do prédio está con-
cluída, que o elevador para pessoas de mobilidade reduzida está comprado e 
que está em preparação a obra de engenharia civil necessária à instalação do 
mesmo. Falou sobre a campanha das notas fiscais, para ajudar na obtenção de 
recursos necessários às nossas despesas do dia-a-dia. Citou alguns compa-
nheiros que, de alguma forma, têm ajudado na obtenção de recursos para as 
necessidades diversas do Instituto: FRANCISCO FERNANDO SARAIVA 
CÂMARA, AFFONSO TABOZA PEREIRA, GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE, JUAREZ FERNANDES LEITÃO, LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA e, de forma especial, o ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA. Lembrou o concurso de redação que o Instituto promove entre as 
escolas públicas e particulares de Fortaleza, visando divulgar entre os jovens o 
nome, a razão de ser e os objetivos da nossa instituição. Informou sobre visita, 
no dia nove de setembro, do Diplomata JOÃO PIGNATELLI, Conselheiro de 
Imprensa e Cultura da Embaixada de Portugal, e do Vice-Consul de Portugal 
FRANCISCO BRANDÃO, que foram recebidos pelo Presidente, o ex-Presi-
dente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, o 1º Secretário Geová Lemos Cavalcante 
e o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES. Trouxe também ao conhecimento dos 
presentes que, no dia dez, juntamente com o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES, 
representou o Instituto na posse da jornalista ADÍSIA SÁ na presidência da 
Associação Cearense de Imprensa. Na ocasião, o ex-Presidente NILTON 
ALMEIDA comparou a ACI às duas instituições centenárias, Instituto do 
Ceará e Academia Cearense de Letras. O Presidente EDNILO GOMES DE 
SOÁREZ agradeceu aos jornalistas presentes pela ampla cobertura que têm 
dado ao Instituto e suas realizações. Em seguida o Presidente EDNILO in-
formou: que o Banco do Nordeste decidiu patrocinar o site do Instituto, e que 
o patrocínio já está em vigor; que tivemos, dia dezesseis deste mês, por inicia-
tiva do sócio efetivo JOSÉ LIBERAL DE CASTRO, palestra do professor 
JOSÉ DE ALMEIDA CATROGA, da Universidade de Coimbra, sobre o tema 
Independência ou a Pátria antes da Nação. Falou que, neste dia em que con-
tamos com a presença da Secretária de Cultura de Lavras da Mangabeira, e em 
que ouviremos do conceituado Conferencista DIMAS MACEDO a história de 
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Dona Fideralina, ilustre dama que nasceu e viveu naquela cidade, quem sabe, 
falou o Presidente, não estará sendo lançada a semente da filial do Instituto do 
Ceará naquele próspero município! Falou sobre lançamento de livro do con-
frade JUAREZ FERNANDES LEITÃO, intitulado Permanente Lustosa, con-
tendo escritos do conceituado jornalista conterrâneo LUSTOSA DA COSTA, 
que cedo nos deixou. Citou como exemplo a atitude do sócio JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO que, após o pagamento das despesas decorrentes do 
lançamento do livro, doou ao Instituto os quinhentos reais restantes de saldo. 
Informou que, dia dezenove próximo passado, o sócio OSMAR MAIA 
DIÓGENES representou o Instituto no lançamento do livro O Último Trem 
para Passárgada, do escritor EDUARDO FONTES. Informou que, dia vinte e 
quatro, fará palestra na Academia Cearense de Letras, como parte do Ciclo de 
Palestras daquela entidade, sobre o tema A Herança Grega nas Artes; que no 
dia vinte e seis, na Livraria da Estação, Avenida Santos Dumont 3636, o con-
frade LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA lançará o livro de poesia 
Sonhos, com apresentação do confrade OSMAR MAIA DIÓGENES; que no 
dia trinta, na Academia Cearense de Letras, o sócio FRANCISCO ADEGILDO 
FÉRRER lançará seu livro Política em Versos e Música (Um Passeio pelas 
Histórias das Campanhas Eleitorais no Ceará ao Som das Cordas Vocais). E 
concitou os companheiros a prestigiarem com suas presenças tais lançamentos.  
Lembrou que no dia vinte e três teremos eleição para preenchimento de uma 
vaga aberta, e que no dia dois de outubro, primeira quarta-feira do mês, te-
remos reunião da Diretoria, que será dirigida pelo Primeiro Vice-Presidente 
PEDRO SISNANDO LEITE. Fez referência ao bem elaborado trabalho do 
sócio OSMAR MAIA DIÓGENES, em forma de pequeno livreto, que contém 
um histórico completo da sua posse no Instituto: convite para a solenidade, 
discursos dele e do confrade JOSÉ AUGUSTO BEZEERA que lhe fez a sau-
dação em nome do Instituto, uma manifestação do confrade CARLOS MAURO 
CABRAL BENEVIDES na Câmara Federal, fotos e registros da Imprensa, e 
outros documentos de interesse. Um registro talvez único na história do 
Instituto, que bem mostra a seriedade e o zelo com que nosso confrade encara 
sua nova situação de sócio do nosso Instituto. Passou o Presidente a palavra ao 
Secretário Geral para dar prosseguimento aos trabalhos da Assembléia. O 
Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, logo de início informou 
que o Presidente EDNILO acaba de ser admitido como sócio da Associação 
Portuguesa de Escritores. O novo sócio é autor do livro Ramalho Ortigão, um 
Marco na Literatura Portuguesa, publicado há alguns anos. Leu o ofício expe-
dido pela Escritora PAULA TRINDADE DUARTE, presidente daquela insti-
tuição, que comunica sua admissão a onze de julho de dois mil e treze. Em 
seguida procedeu à apresentação do Conferencista, Acadêmico DIMAS 
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MACEDO, poeta, escritor, historiador, ensaísta e crítico literário, e membro da 
Academia Cearense de Letras. Mestre e livre docente em Direito Constitucional, 
professor da Universidade Federal do Ceará, autor de quarenta livros que 
abrangem os campos da poesia, do ensaio, da didática, da filosofia, da teoria do 
Direito e da pesquisa histórica. No campo da pesquisa histórica, é autor de 
Lavras da Mangabeira, Roteiros e Evocações; Notas para a História de Alto 
Santo; e Lavrenses Ilustres. Autor também de A Brisa do Salgado. Qualificou 
o Conferencista como “figura pública de notório saber”, o que lhe dispensa 
apresentação. Lembrou que DIMAS MACEDO nos falará sobre a ilustre fi-
gura feminina da História do Ceará, Dona Fideralina, personagem que teve 
notável influência na política estadual na sua época. Passou a palavra ao 
Conferencista que discorreu de forma admirável sobre o interessante tema, 
mostrando as diversas facetas da personagem, cuja importância no sul do nosso 
Estado ultrapassou fronteiras e que foi um tronco feminino de onde brotaram 
inúmeras personalidades de grande importância na vida do Estado. O 
Conferencista, ao longo de sua fala, mostrou grande erudição e total conheci-
mento de tudo que diz respeito à ilustre dama, muito respeitada no seu tempo 
como mulher forte e destemida. A Conferência, na íntegra, está arquivada na 
Secretaria do Instituto, anexa a esta ata, à disposição dos interessados. Dos 
debates participaram, além do Secretário Geral JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO, os sócios JOSÉ FILOMENO DE MORAES FILHO, JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA, CID SABÓIA DE CARVALHO, e os jornalistas 
BARROS ALVES e PAULO TADEU. Nessa altura, agradecendo mais uma 
vez as presenças, o Presidente congratulou-se com todos pelo sucesso do 
evento, devido tanto à importância da festejada personagem, quanto à perfor-
mance do Conferencista. E para constar, eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
Segundo Secretário da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo 
Presidente, e pelos sócios presentes.

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
             Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 23 de setembro de 2013

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze 
realizou-se, na sede do Instituto do Ceará, no auditório do Anexo, sito à Rua 
Barão do Rio Branco nº 1594, Centro de Fortaleza, a segunda Assembléia 
Geral Eleitoral do biênio 2013/1015, para eleição de um sócio efetivo que 
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ocupará a vaga deixada pelo sócio JOÃO ALFREDO DE SOUSA 
MONTENEGRO, que passou para o quadro de sócios remidos, de acordo 
com o Art. 11 do Estatuto. Presentes dezessete sócios efetivos a seguir ci-
tados: EDNILO GOMES DE SOÁREZ, ZÉLIA SÁ VIANA CAMURÇA, 
PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO FERNANDO 
SARAIVA CÂMARA, EDUARDO DE CASTRO BEZERRA NETO, 
MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), PEDRO SISNANDO LEITE, 
RAIMUNDO ELMO DE PAULA VASCONCELOS, REJANE 
VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA, MARIA CLÉLIA LUSTOSA COSTA, LUIZ DE GONZAGA 
FONSECA MOTA, LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, AFFONSO TABOZA PEREIRA, GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE e OSMAR MAIA DIÓGENES. O Presidente EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ declarou aberta a Assembléia às 15h, convidando 
para mesários e escrutinadores os sócios GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE  
e AFFONSO TABOZA PEREIRA, e anunciou que concorriam à vaga dois 
candidatos: ANTÔNIO VICENTE DE ALENCAR e EUSTÓGIO 
WANDERLEY CORREIA DANTAS, que cumpriram os prazos estatutários 
para apresentação dos documentos exigidos e que seus currículos tiveram 
parecer favorável da Comissão de Verificação de Mérito, de acordo com a 
letra c do Art. 16. Em seguida, para cumprir a letra d do mesmo Artigo, sub-
meteu o parecer à aprovação dos membros da Diretoria presentes, tendo o 
parecer merecido aprovação. Leu na ocasião o Art. 16, letra g cujo teor a 
seguir transcrevo: “Para ser considerado eleito, o candidato deverá obter os 
votos da maioria absoluta dos associados efetivos do Instituto presentes à 
Assembleia Geral de Eleição”. Nesse ponto observou que os sócios que vo-
taram antes da abertura dos trabalhos, também são considerados presentes, 
no que obteve a concordância da Assembleia. Anunciou também que a vo-
tação se encerraria pontualmente às dezessete horas. Em seguida informou 
que o candidato mais idoso é ANTÔNIO VICENTE DE ALENCAR, nascido 
em vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e quarenta e sete, tendo o 
candidato EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS nascido em três 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois, e que a letra f do Art. 16 do 
Estatuto prevê que, em caso de empate na votação, é considerado eleito o 
candidato mais idoso. Informou também que todos os sócios estão em dia 
com suas contribuições, podendo portanto exercer o direito ao voto. Passou 
a seguir a palavra ao sócio EDUARDO DE CASTRO BEZERRA NETO que 
manifestou sua estranheza quanto a alguns aspectos da eleição, e disse querer 
que suas colocações fossem tomadas a termo, para que fossem observadas 
nas próximas eleições. Em resumo, o confrade EDUARDO se expressou da 
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seguinte forma. Ponto número um: Que a votação deve acontecer durante a 
Assembleia Geral ou com o voto enviado pelo correio, e que não há previsão 
estatutária de se colher o voto através de mensageiro do Instituto onde estiver 
o sócio votante. O Presidente EDNILO contestou, informando que existe a 
previsão, faltando apenas a normatização desse instrumento. O sócio 
EDUARDO sugeriu que se faça a normatização desse tipo de voto pois, na 
sua visão, quando o voto vem por correspondência, na hora da eleição o en-
velope é aberto e o voto colocado na urna. Na sua opinião, houve liberalidade 
na presente eleição, pois a lista de presença foi levada à casa do sócio votante 
na sexta-feira, no sábado, no domingo e no próprio dia da eleição, e que essas 
pessoas votaram antes de a eleição ser aberta. O Presidente declarou que a 
proposta do companheiro era tempestiva e que está previsto no Art. 33, pará-
grafo 2º, o voto por correspondência, e que o parágrafo 3° do mesmo Artigo 
determina que a operacionalização desse voto deve ser normatizada pela 
Diretoria em instrumento específico; que  um pouco antes conversara com o 
sócio GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, que se propôs a preparar uma pro-
posta a ser submetida à Diretoria; que a regulamentação desse tema está pre-
vista no Estatuto, que é recente, e que não houve ainda tempo de se regula-
mentar tudo que nele está previsto. Ponto número dois: Disse o confrade 
EDUARDO DE CASTRO BEZERRA NETO que viu os dois pareceres da 
Comissão de Verificação de Mérito, e que achou que a Comissão foi benevo-
lente com um dos candidatos, que não é historiador, nem geógrafo, nem an-
tropólogo. Que temos outro candidato altamente qualificado, o que foi cons-
tatado e expresso pela própria Comissão e que no entanto, estamos 
considerando quem é o mais velho e quem é o mais novo e não quem é o mais 
qualificado e o menos qualificado; solicita que no futuro o parecer da 
Comissão de Verificação de Mérito seja levado ao conhecimento dos sócios 
com antecedência. O Presidente informou, na ocasião, que o parecer em 
questão já estava pronto havia bastante tempo, à disposição dos sócios na 
Secretaria. O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA interveio para in-
formar que não houve generosidade  da comissão para nenhum candidato; 
explicou que a comissão se baseia no que consta no currículo e não houve 
uma só palavra que não reproduzisse as informações que lhe foram forne-
cidas. Que a comissão procurou agir com toda a isenção, inclusive não acei-
tando que um dos membros que apresentara candidato, assinasse o parecer.  
No que se refere ao candidato EUSTÓGIO DANTAS, a comissão, conforme 
disse o próprio confrade EDUARDO DE CASTRO BEZERRA NETO, des-
tacou todo seu brilhante currículo acadêmico. No caso do candidato 
VICENTE ALENCAR, a comissão citou os dados curriculares informados. 
No tocante aos trabalhos que ele enviara oportunamente, e que na mesma 
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hora foram mostrados ao plenário, o candidato juntara doze publicações re-
sumidas, que se referiam a considerações históricas, sobre Fortaleza, Canindé 
etc, e que cada um dos trabalhos resumidos abordava temas históricos ou 
antropológicos. A comissão citou, apenas como informação adicional, que 
seria mais coerente o candidato ter reunido em coletâneas todos esses traba-
lhos resumidos, já que juntos estavam em torno de quatrocentas páginas, que 
talvez dessem dois ou até três livros medianos. Esclareceu que a Comissão 
apenas informa o que lhe chega às mãos e que convém que os futuros candi-
datos entendam isto. A informação é enviada para a Diretoria, conforme pre-
ceitua o Estatuto. A Diretoria é quem realmente julga o candidato, podendo 
considerar em suas conclusões que as produções dele ainda não são sufi-
cientes. O Presidente interveio para dizer que, de acordo com as atas, todos 
os prazos foram cumpridos, e que o parecer está à disposição, para análise 
dos sócios, há bastante tempo. O Sócio EDUARDO DE CASTRO BEZERRA 
NETO se disse satisfeito com as explicações do ex-Presidente JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA, mas objetou que só há pouco o Presidente EDNILO 
consultou sobre o parecer da comissão aos membros da Diretoria, e que ele 
não levantou a mão em sinal de aprovação. O Presidente EDNILO informou 
que a maioria levantou a mão em sinal de aprovação e consultou se havia 
ainda alguma manifestação. E, não havendo, determinou que se iniciasse a 
votação. Antes, porém, informou que um eleitor teve a lista de votação assi-
nada por procuração. Como o Estatuto não permite esse tipo de voto, o 
Presidente submeteu a decisão ao plenário, que determinou a anulação do 
voto. Os sócios depositaram seus votos na urna à medida que chamados pelo 
mesário. O sócio PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO enviou seu voto 
pelo correio. Enviaram seus votos por mensageiro credenciado pelo Instituto 
os sócios: CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES, PAULO AYRTON 
ARAÚJO, VALDELICE CARNEIRO GIRÃO, JOSÉ LIBERAL DE 
CASTRO, JOSÉ MURILO DE CARVALHO MARTINS, GISAFRAN 
NAZARENO MOTA JUCÁ, FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, JOSÉ 
FILOMENO DE MORAES FILHO, FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA, ANGELA MARIA ROSSAS MOTA GUTIÉRREZ, FRANCISCO 
ADEGILDO FÉRRER e CID SABOIA DE CARVALHO.  Às dezessete 
horas o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ deu por encerrada a vo-
tação e determinou que se procedesse à apuração dos votos. Foram compu-
tados trinta e um votos válidos, assim distribuídos: EUSTÓGIO 
WANDERLEY CORREIA DANTAS, vinte votos; ANTÔNIO VICENTE 
DE ALENCAR, onze votos.  Foi impugnado e considerado nulo o voto do 
sócio JOSÉ AROLDO CAVALCANTE MOTA, por ter sido a lista assinada 
por procuração, contrariando os termos do Estatuto. E, nada mais havendo a 
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tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Eleitoral, da qual 
lavrei esta ata que vai assinada por mim, AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
Segundo Secretário da Diretoria, pelo Presidente e pelos sócios presentes.

    Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
             Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 2 de outubro de 2013

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze realizou-se, 
na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, Centro de 
Fortaleza, sob a presidência do Confrade EDNILO GOMES DE SOÁREZ, a 
quinta sessão ordinária da Diretoria eleita e empossada para exercício no 
Biênio 2013/2015.Presentes nove sócios, a seguir citados: Presidente EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, o Primeiro Vice-Presidente PEDRO SISNANDO 
LEITE, o Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, o Segundo 
Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, o ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA, e os sócios PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, MIGUEL 
ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER e 
OSMAR MAIA DIÓGENES. Justificaram suas ausências por estarem via-
jando, a Vice-Presidente ANGELA MARIA ROSSAS MOTA GUTIÉRREZ, 
em compromisso de família em Miami, o Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE, em compromisso em São Paulo, e FRANCISCO FERNANDO 
SARAIVA CÂMARA, acometido de forte gripe. O Presidente EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ abriu a reunião na hora prevista, dirigiu palavras de 
boas-vindas aos companheiros e informou que a sessão seria dirigida pelo 
Primeiro Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, conforme já havia 
anunciado anteriormente. Em seguida passou a direção dos trabalhos para o 
Vice-Presidente. Este, de início, agradeceu ao Presidente a deferência e passou 
à leitura da pauta, afirmando que alguns assuntos já haviam sido discutidos em 
sessões anteriores. Passou em seguida a palavra ao Presidente EDNILO para 
discorrer sobre a pauta. Segundo informou o Presidente, o déficit do mês de 
setembro foi de mil, setecentos e sessenta reais, cobertos com o pagamento de 
mensalidades atrasadas de sócio e com doação sua. Lembrou que o Tesoureiro 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA costuma pedir aos sócios 
antecipação de pagamentos para completar as necessidades do mês. Informou 
que as despesas do site serão cobertas pelo Banco do Nordeste, atendendo a 
projeto preparado pela Diretora Administrativa MARINEZ ALVES FEITOSA, 
com orientação do ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA; o repasse do 
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dinheiro está aguardando a publicação no Diário Oficial. Lembrou que, por 
sugestão do sócio OSMAR MAIA DIÓGENES, o Instituto está se inserindo na 
campanha das Notas Fiscais do Estado, que consiste em recolher Notas Fiscais 
entre os associados e receber um prêmio em dinheiro da Secretaria da Fazenda, 
mediante a apresentação e entrega das mesmas àquela Secretaria do Governo; 
que as notas recolhidas já atingem o valor de um milhão de reais, o que corres-
ponde a um prêmio de cinco mil reais. Informou que, por trabalho pessoal do 
ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, o Instituto e a Academia Cearense 
de Letras deverão receber da Prefeitura de Fortaleza, cada instituição, uma 
verba de cinqüenta mil reais. Informou que, com ajuda do sócio OSMAR 
MAIA DIÓGENES, deverá ter uma audiência com o Prefeito ROBERTO 
CLÁUDIO, visando conseguir apoio cultural para o Instituto. Informou que 
está em contato com o Grupo Pague Menos, tratando do valor do aluguel do 
nosso estacionamento. Informou que tenta, juntamente com o ex-Presidente 
JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, uma audiência com o Governador do Estado, já 
solicitada em ofício; no entanto, o quadro político atual, com a troca do secre-
tário da Fazenda e a movimentação política do Governador CID GOMES, pro-
vavelmente essa audiência não acontecerá em breve. Durante visita do vice-
-cônsul de Portugal ao Instituto, tratou-se da possibilidade de nossa entidade 
prestar serviços à Beneficência Portuguesa na área de recuperação de docu-
mentos, assunto que está na pauta da Diretora Administrativa MARINEZ 
ALVES FEITOSA. O Presidente esteve com o sócio LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA na sede da Coelce, onde recebeu do Diretor daquela empresa a 
promessa de recuperar toda a instalação elétrica da sede do Instituto, muito 
antiga e desgastada. Resolvido o problema da instalação elétrica, ficaríamos na 
dependência de conseguir recursos para os aparelhos de ar condicionado do 
auditório principal, que já contam com cerca de trinta anos de uso. O Presidente 
encarregou a Diretora MARINEZ de procurar pessoa especializada para es-
tudar a possibilidade de nos enquadrarmos nos editais de grandes empresas 
como BNB, Coelce e Oi, de modo a conseguirmos dessas empresas incentivo 
à cultura através da Lei Rouanet e outros caminhos.  Falou que o Instituto re-
cebeu documento da Senhora DORA DE ANDRADE, dirigente de uma insti-
tuição que cuida de cultivar a arte entre crianças carentes, trabalho materiali-
zado no conhecido Balé do Jangurussu; que analisaria a possível participação 
do Instituto nesse empreendimento. Anunciou que o déficit de outubro deverá 
ser de cinco mil reais. Várias sugestões surgiram de ações com vistas ao preen-
chimento desse déficit. O Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE in-
formou que tentou entrar no site do Instituto e não conseguiu. A Diretora 
Administrativa esclareceu que o site foi invadido por hackers, e que o Primeiro 
Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE está em contato com o técnico 
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responsável pela manutenção, visando resolver o problema, e que o site tem de 
ser refeito em outra plataforma; no momento não está permitindo acesso; que 
tal situação levará de dez a vinte dias.  O sócio JOSÉ AUGUSTO BEZERRA 
sugeriu que, para não parecer descaso, deve ser posto na tela o aviso de que o 
site está em manutenção, situação corriqueira em grandes empresas. O sócio 
PEDRO SISNANDO LEITE lembrou que nosso site é muito acessado e que se 
deveria criar um link onde se pudessem acessar as obras dos sócios do Instituto; 
uma janela onde constassem seus livros e onde se pudessem escrever artigos 
ou matérias semelhantes. O Presidente EDNILO considerou importante a ideia 
e pediu que o sócio PEDRO SISNANDO LEITE trabalhe o assunto, junta-
mente com o Primeiro Secretário GEOVÁ, que já cuida do site, e com a 
Diretora MARINEZ. O sócio OSMAR MAIA DIÓGENES lembrou a possibi-
lidade de pessoas físicas doarem até seis por cento do seu imposto de renda 
para entidades culturais, e pessoas jurídicas, até quatro por cento, e que o 
Instituto poderia ter esse benefício. A lembrança foi bastante elogiada e ficou 
definido que se procuraria informação de como proceder. O sócio PEDRO 
SISNANDO lançou apelo aos companheiros no sentido de que abasteçam com 
doações a livraria-sebo do Instituto, pois isso pode proporcionar alguma renda. 
O sócio PEDRO SISNANDO comentou sobre vários fatos concretos aconte-
cidos ultimamente no Instituto, um deles a eleição recente. O Presidente 
EDNILO lamentou alguns fatos desagradáveis acontecidos, mas lembrou que, 
com a regulamentação ora em fase de elaboração, as próximas eleições fluirão 
naturalmente. O Sócio JOSÉ AUGUSTO BEZERRA congratulou-se com os 
companheiros pelo bom resultado da eleição, apesar dos problemas, que foram 
logo superados, e lembrou que temos noventa dias até as próximas eleições, 
tempo mais que suficiente para o preparo da norma que as regerá. O sócio 
PEDRO SISNANDO referiu-se à visita de quarenta alunos e quatro profes-
sores da Escola Profissionalizante de Pedra Branca, que foram recebidos pelo 
Presidente EDNILO; que os alunos visitaram todas as instalações do Instituto 
e receberam, ao final, livros e CDs. A Diretora Administrativa informou que 
existe uma agenda; que toda semana, de terça à sexta, o Instituto recebe visitas 
de escolas. O sócio PEDRO SISNANDO sugeriu que, de todas as visitas, 
fossem tiradas fotos e colocadas no site.  O Presidente EDNILO lembrou que 
é desagradável tratar de assuntos administrativos internos nas Assembléias 
Gerais com a presença de convidados. O sócio JOSÉ AUGUSTO BEZERRA 
sugeriu que se programem, para tal, assembléias específicas. O sócio PEDRO 
SISNANDO falou sobre as duas vagas que serão abertas para as próximas 
eleições. O Presidente EDNILO declarou que vai abrir as duas vagas a partir 
de hoje, uma delas com a passagem para o quadro de remidos do sócio CAIO 
LÓSSIO BOTELHO, e outra com o falecimento do saudoso companheiro 
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OSWALDO EVANDRO CARNEIRO MARTINS. O sócio JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA definiu como uma deferência muito especial a passagem da direção 
dos trabalhos pelo Presidente ao Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, 
pois o Estatuto define que o Vice só substitui o titular no seu impedimento. O 
Vice-Presidente PEDRO SISNANDO falou que achou muito espontânea a de-
cisão do Presidente, já manifestada anteriormente, de que os Vice-Presidentes 
e Secretários dirigissem os trabalhos em determinadas ocasiões, mas que o 
Estatuto deve ser obedecido; que as sessões contam a história do Instituto 
através das atas, e que decisões importantes são tomadas durante tais sessões e 
a chancela deve ser do Presidente que legalmente estiver à frente dos trabalhos. 
O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA lembrou que o Presidente pode 
assumir qualquer função de diretoria, por ser membro nato, e porque é o gestor 
maior, ao qual todos se subordinam. O Secretário Geral JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO informou que esteve numa reunião, ao lado do Presidente EDNILO, 
e que o Jornalista MACÁRIO BATISTA perguntou que providência o Instituto 
iria tomar com relação ao túmulo do herói cearense TRISTÃO GONÇALVES 
que, após muitos anos coberto pelas águas do Açude Castanhão, agora reapa-
recia devido aos efeitos da seca. Tal pergunta se justificava por ter sido o marco 
idealizado pelo Instituto do Ceará em mil e novecentos e vinte e cinco. Sugeria 
o jornalista que se poderia erguer o marco sobre bóias, de modo a mantê-lo 
sempre à flor das águas. Combinou-se na ocasião que o Instituto iria estudar o 
assunto com interesse, de modo a encontrar a solução que mais conviesse. O 
sócio PEDRO ALBERTO lembrou que seria mais conveniente transportar o 
monumento para um local seco, como se fez no Egito durante a construção de 
uma grande barragem, Assuan, sob os auspícios da Unesco. O sócio JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA lembrou que se trata não do túmulo, mas de um marco 
assinalando o local da morte, e que seria muito mais romântico permanecer 
onde está, e só ser visto quando as águas do açude baixassem. Seria uma curio-
sidade. O sócio JUAREZ FERNANDES LEITÃO ficou de estudar o assunto 
para futura sugestão à Diretoria. Outra informação trazida pelo sócio JUAREZ: 
Faleceu um funcionário do Banco do Nordeste, FRANCISCO PACELLI 
VASCONCELOS, homem de cultura detentor de uma biblioteca da melhor 
qualidade, cerca de quatro mil livros e vários CDs. A família queria fazer do-
ação do acervo a uma só instituição, que pudesse dele cuidar conveniente-
mente. O Secretário JUAREZ LEITÃO foi ao local com o senhor EDMO 
LINHARES, constatou a importância do acervo e sugeriu o nome do Instituto 
como guardião. Após visita de um filho do falecido ao Instituto, engenheiro 
residente na Bahia, decidiu a família nos entregar seu acervo. A Diretora 
Administrativa foi ao local e fez transportar em dois caminhões o material, que 
está em fase de limpeza e triagem. Trata-se, no dizer de alguns diretores pre-
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sentes, de conquista importante para o Instituto. O sócio OSMAR MAIA 
DIÓGENES sugeriu que se providenciasse uma rampa pra substituir os de-
graus existentes nos dois corredores internos do auditório principal, visando 
evitar quedas de pessoas idosas. O Presidente EDNILO concordou e sugeriu 
entendimentos com o sócio AFFONSO TABOZA PEREIRA. Outro assunto 
tratado pelo sócio OSMAR MAIA DIÓGENES: Por ocasião de sua posse, es-
teve no Instituto o Comandante do Corpo de Bombeiros. Em conversa na oca-
sião, advertiu que nosso auditório foge às normas de segurança e leva risco aos 
presentes por falta de saídas de emergência ou rotas de fuga; que isso pode nos 
trazer problema algum dia, inclusive a interdição do auditório como conse-
qüência de uma inspeção do Corpo de Bombeiros. O sócio AFFONSO 
TABOZA PEREIRA informou que já estava ciente desse assunto, que tinha 
ouvido críticas de convidados por ocasião da posse do confrade OSMAR 
DIÓGENES, e já tinha tratado do mesmo com o confrade JOSÉ LIBERAL DE 
CASTRO, autor do projeto; que o mesmo estuda o projeto de uma escada de 
ferro como rota de fuga, e oportunamente levará o assunto à discussão. O sócio 
PEDRO SISNANDO LEITE informou que fez doação de quarenta exemplares 
de um livro seu para os sócios do Instituto, e pediu à Diretora MARINEZ que 
o ajudasse na distribuição; para isso lhe forneceu dinheiro para pagamento dos 
correios; que se trata de livro técnico, em edição bilíngüe, fruto de palestras 
apresentadas por ele sobre temas de economia em reuniões realizadas na 
Universidade de São Paulo, nos Estados Unidos e no Japão, com participantes 
de várias nações, enfocando os problemas enfrentados pela economia mundial 
durante os anos oitenta, a chamada “década perdida”. Falou o Vice-Presidente 
sobre a conveniência ou não de se fazer uma mini-reforma no Estatuto. O 
Presidente EDNILO levantou na ocasião a questão de se criarem “filiais” do 
Instituto no Interior sem precisar de constar tal possibilidade no Estatuto; que 
uma reforma é trabalhosa e complicada. O ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA informou que existe uma orientação do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro para que se admitam no Interior entidades que tenham 
patrocínio e apoio cultural do Instituto, pois “filiais” demandariam a necessi-
dade de se criarem empregos e outras responsabilidades. O sócio PEDRO 
SISNANDO sugeriu que, se vamos adotar instituições, temos que criar crité-
rios, pois muitas demandas virão de cidades que não têm condições. Sugeriu 
também que, à semelhança da Academia Cearense de Letras, o Instituto po-
deria abrigar em sua sede outras instituições culturais, e pediu autorização para 
que se iniciasse o processo com a Academia de Ciências Sociais, da qual é 
membro, juntamente com outros sócios do Instituto. O confrade JUAREZ 
LEITÃO informou que, após sua conferência no Instituto, o Doutor 
WELLINGTON ALVES, membro do Instituto Cultural do Cariri, disse que 
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aquela entidade tem laços com o nosso Instituto, e que ele gostaria de reativar 
e estreitar esses laços.  Voltando aos critérios de que falou o sócio PEDRO 
SISNANDO, sugeriu JUAREZ LEITÃO que um bom critério seria o regional; 
por exemplo: Lavras, Crateús, Quixeramobim, Sobral. Assim, o Instituto do 
Ceará faria jus a seu nome, seria realmente um Instituto do Ceará. O Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO referiu-se aos lançamentos de livros recentes, 
de membros do Instituto, e citou o livro de LUIZ DE GONZAGA FONSECA 
MOTA, com a brilhante apresentação de OSMAR MAIA DIÓGENES, na 
Livraria da Estação; que aquela livraria tem o seu patrocínio e que uma das 
condições que ele impôs foi que fosse ali facilitada a venda de livros de autores 
cearenses. O confrade PEDRO SISNANDO citou ainda a conclusão da pintura 
do prédio sede do Instituto e parabenizou o Presidente EDNILO pela compra 
do elevador. O Presidente informou que foi procurado pelo Advogado PAULO 
QUEZADO, desejoso de autorização para gravar um programa de televisão na 
sede do Instituto, e que o sócio JUAREZ LEITÃO participará, juntamente com 
historiadores de renome; o programa irá ao ar aos domingos, e será uma boa 
divulgação do Instituto. E nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por 
encerrada a sessão da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, lavrei esta ata 
que vai assinada por mim, pelo Presidente, e pelos diretores presentes.

      Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
                Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 17 de outubro de 2013

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, 
reuniu-se o corpo de associados efetivos do Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico) no Auditório Principal de sua sede, situado à Rua 
Barão do Rio Branco nº 1594 para, em sessão solene, dar posse ao novo sócio 
efetivo EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS, eleito em vinte e 
três de setembro de dois mil e treze na vaga de JOÃO ALFREDO DE SOUSA 
MONTENEGRO, que passou para a categoria de Sócio Remido. Presente 
grande número de convidados, entre eles o Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, JESUALDO PEREIRA FARIAS, e doze sócios efe-
tivos cujos nomes vão citados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, 
Primeiro Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, 2ª Vice-Presidente 
ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, Primeiro Secretário 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, Segundo Secretário AFFONSO TABOZA 
PEREIRA, sócios efetivos PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, JOSÉ 
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LIBERAL DE CASTRO, JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, MARIA CLÉLIA 
LUSTOSA COSTA, FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, LÚCIO 
GONÇALO DE ALCÂNTARA, e FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER. 

A cerimonialista iniciou a composição da mesa, convidando para 
assumirem assentos o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, o Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, o Reitor JESUALDO PEREIRA 
FARIAS, o Presidente da Academia Cearense de Letras e ex-Presidente do 
Instituto JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, e outras pessoas gradas.Assumindo a 
palavra, o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ abriu os trabalhos, deu 
as boas vindas a todos, sublinhando o ar festivo com que o Instituto recebia seu 
mais novo sócio, e se felicitando por ter recebido o Instituto de seu antecessor, 
JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, com todos os compromissos em dia, o que lhe 
possibilitou conduzir com tranqüilidade a casa nos seus cinco primeiros meses 
de presidência. Informou que o Ciclo de Conferências tem despertado muito 
interesse não só entre os associados, mas também entre pessoas que buscam as 
áreas do conhecimento que são nosso foco: História, Geografia e Antropologia. 
Lembrou que no dia vinte e um teremos Conferência da Reitora da Unilab 
(Universidade Luso-Africana Brasileira). Felicitou-se também pela grande 
quantidade de livros publicados recentemente por sócios efetivos do Instituto, o 
que mostra a força criativa dos nossos confrades. Felicitou nosso sócio efetivo 
CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES, que completou doze mandatos 
no Congresso Nacional, e que acaba de receber a Medalha da Constituinte, por 
ter sido Vice-Presidente do Congresso Nacional por ocasião da promulgação 
da Constituição de mil e novecentos e oitenta e oito. Citou também nosso sócio 
ex-Governador LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA, homenageado 
pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior do Ceará, pelos grandes 
serviços prestados à categoria, lembrando que, no seu governo, ele moder-
nizou a Universidade Estadual do Ceará, estadualizou a UVA (Universidade 
do Vale do Acaraú) e criou a URCA (Universidade Regional do Cariri); que 
na ocasião, LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA dividiu as homenagens 
com o ex-Reitor da Universidade Federal do Ceará, ANTÔNIO MARTINS 
FILHO, nosso ex-sócio de saudosa memória, e com o nosso associado efe-
tivo PADRE FRANCISCO SADOC DE ARAÚJO.  Em seguida manifestou 
sua gratidão à Imprensa, pelo apoio emprestado ao Instituto, divulgando suas 
atividades.  Dando início à atividade principal da noite, o Presidente convidou 
os sócios efetivos JOSÉ LIBERAL DE CASTRO, LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA E ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ para 
trazerem ao recinto do auditório o sócio a ser empossado, que foi recebido de 
pé e com uma salva de palmas. O Presidente convidou o novel sócio a ler o 
juramento que consubstancia a aceitação dos seus deveres e obrigações para 
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com a entidade que o aceita como membro, o que foi feito com voz pausada 
e firme. Em seguida o Presidente convidou o novo sócio a vir para a frente 
da mesa, juntamente com sua esposa e com o Reitor JESUALDO PEREIRA 
FARIAS. E passou às mãos do Reitor o diploma, pedindo que o entregasse 
ao novo sócio; ato contínuo passou às mãos da esposa a Medalha Barão de 
Studart para que a colocasse em seu esposo. Em seguida, sob palmas, de-
clarou empossado como membro do Instituto do Ceará o senhor EUSTÓGIO 
WANDERLEY CORREIA DANTAS. E solicitou ao novo sócio que tomasse 
assento ao lado de seus pares. Em seguida pediu a sócia MARIA CLÉLIA 
LUSTOSA COSTA que fizesse o discurso de saudação e boas vindas ao sócio 
EUSTÓGIO. MARIA CLÉLIA fez menção às comemorações do cinquente-
nário do Curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará no corrente 
ano, falou da importância da carreira, e da oportunidade do ingresso de mais 
um Geógrafo, EUSTÓGIO, nos quadros do Instituto. Discorreu sobre a evo-
lução da ciência Geografia ao longo do tempo no Brasil, buscando as origens 
no SENADOR POMPEU, primeiro Geógrafo do País, e THOMAZ POMPEU 
DE SOUSA BRASIL, seu filho, passando pelo Barão de Studart que, de motu 
próprio e também a pedido do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, publicou 
diversos trabalhos sobre a Geografia do nosso Estado. Discorreu também sobre 
o currículo de EUSTÓGIO WANDERLWEY CORREIA DANTAS, a quem 
saudou em nome do Instituto, e cujos méritos enalteceu. O discurso de MARIA 
CLÉLIA LUSTOSA COSTA, extenso, detalhado e muito bem trabalhado, fica 
arquivado na Secretaria, anexo a esta ata. Em seguida fez uso da palavra o 
novo sócio que, de improviso e com muita propriedade, falou sobre sua des-
coberta do Instituto do Ceará e a satisfação de ingressar em seu quadro social. 
Em seguida, tomou o discurso escrito e discorreu com elegância e fluência 
sobre a efeméride e sobre suas atividades profissionais, em tudo revelando mo-
déstia, longe de se deixar levar pelos efeitos luminosos do seu belo currículo 
acadêmico. O discurso e a simpatia pessoal de EUSTÓGIO, além do seu de-
sembaraço no trato com a palavra, verbal ou escrita, deixou em todos excelente 
impressão, levando-nos a considerar que o Instituto do Ceará ficou enriquecido 
com sua mais nova aquisição. O belo discurso de EUSTÓGIO fica arquivado 
na Secretaria, anexo a esta ata. Tomando a palavra, o Presidente enalteceu as 
duas orações ouvidas e declarou que, diante do que viu e ouviu, está seguro 
de que o novo sócio engrandecerá o Instituto. E aproveitou para agradecer aos 
sócios pela ajuda que de todos tem recebido, responsável maior pelo êxito de 
sua gestão. Agradeceu ainda à Diretora Administrativa, a também Geógrafa 
MARINEZ FEITOSA, que, juntamente com os funcionários NONATO e 
DIEGO, dão curso às tarefas necessárias ao bom funcionamento da nossa 
instituição.  E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 
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sessão, da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da 
Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente, e pelos 
sócios presentes.

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 21 de outubro de 2013

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, 
Centro de Fortaleza, no auditório do Anexo, sob a presidência do Confrade 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ, a quinta Assembléia Geral Ordinária do 
Biênio 2013/2015, tendo como pauta, além de assuntos gerais de ordem admi-
nistrativa, Conferência da Doutora NILMA LINO GOMES, Reitora da 
Universidade Luso-Afro Brasileira, sediada na cidade de Redenção, em nosso 
Estado. Presentes dez sócios efetivos a seguir citados: Presidente EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, 
Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, Segundo Secretário 
AFFONSO TABOZA PEREIRA, sócios efetivos REJANE MARIA 
VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, MARIA CLÉLIA LUSTOSA 
COSTA, LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, FRANCISCO ADEGILDO 
FÉRRER, OSMAR MAIA DIÓGENES e EUSTÓGIO WANDERLEY 
CORREIA DANTAS; presente também o sócio remido JOÃO ALFREDO DE 
SOUSA MONTENEGRO, além de convidados e pessoas interessadas no 
tema. Iniciando a Assembléia às quinze horas, o presidente se felicitou por 
termos a presença da Reitora NILMA LINO GOMES, que dirige com muita 
competência a UNILAB, e que nos brinda naquela tarde com Conferência 
sobre a sua Universidade. Falou que nossa colonização foi feita por três povos, 
mas nenhum o fez de livre e espontânea vontade; o índio vivia no paraíso ter-
restre, sem precisar de trabalhar, sem lei nem rei não conhecia pecado nem 
Inferno e, de repente, teve que se submeter a tudo isso; o português veio para 
cá degredado, não veio pra “fazer a América” numa atitude de rapina, e não 
tinha amor ao Brasil; o africano vivia em sua terra, pobre mas em tribos orga-
nizadas, com reis e rainhas, e veio para cá na condição de escravo, sem pers-
pectiva de vida. Diante desse quadro triste, o escritor e historiador PAULO 
PRADO previu para o Brasil uma civilização melancólica. Achava que a mis-
cigenação produziria uma raça apática, desfibrada, e  que nunca o Brasil seria 
um grande país. GILBERTO FREIRE, em seu monumental livro Casa Grande 
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e Senzala, promoveu a raça negra e exaltou o grande papel que ela exerceu na 
nacionalidade brasileira, influenciando costumes, língua e música, adquirindo 
assim o status de co-artífice da nossa formação. O Presidente enalteceu o fato 
de termos uma cultura onde não há espaço para ódios raciais, onde há liberdade 
religiosa, onde não há xenofobia. Passou em seguida a palavra para o Secretário 
Geral, para a apresentação da Conferencista. Começou JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO falando sobre o pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura. 
Lembrou que em outras plagas se costuma minimizar a importância do Ceará 
nesse pioneirismo, alegando-se que no nosso Estado não havia escravos. Uma 
injustiça com a nossa história, nas suas palavras. Citou os leilões que se faziam 
para libertar cativos e os presentes de casamento entre os quais constava, cos-
tumeiramente, a libertação de dois ou três escravos. Segundo suas palavras, o 
ato abolicionista se fez sem que se pensasse nos dias seguintes, daí a falta de 
oportunidade do negro. Citou Gustavo Barroso, informando que a libertação 
dos escravos no Ceará se fez na Praça Castro Carreira, conhecida como Praça 
da Estação, com muita festa. Citou fato curioso: que provavelmente em muitos 
quintais de casas do Século XIX se encontrariam ossadas humanas, pois os 
ricos eram enterrados nas igrejas e cemitérios, e os escravos no quintal. 
Regozijou-se com o fato de hospedarmos no Ceará uma universidade de inte-
gração internacional da lusofonia afro-brasileira, a UNILAB, reitorada pela 
Doutora NILMA LINO GOMES, pedagoga pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, mestra em Educação pela mesma Universidade, doutora em 
Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em 
Sociologia pela Universidade de Coimbra, tendo exercido diversos cargos im-
portantes nas áreas da Educação e Pesquisa, membro da Associação Brasileira 
de Pesquisadores Negros, integrante da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Federal de Educação. Falou da importância para o Instituto de com-
partilhar da experiência da ilustre Conferencista, e exaltou a decisão política 
que possibilitou a criação de tão importante entidade universitária, e sua insta-
lação no Ceará. Em seguida passou a palavra para a Doutora NILMA LINO 
GOMES. Após as palavras de saudação aos presentes e agradecimento pela 
calorosa acolhida que teve, lembrou a Reitora que a UNILAB está situada na 
cidade de Redenção, entre treze municípios que integram o Maciço de Baturité. 
Lembrou a grande responsabilidade que é presidir essa universidade nascente, 
dando continuidade ao trabalho do Professor PAULO STÉLIO, primeiro reitor, 
convidado pelo Ministro Aluísio Mercadante para importante função na área 
de Educação Superior do Ministério da Educação. Informou que sua nomeação 
para este cargo se deu por indicação do Professor PAULO STÉLIO, que a co-
nhecia de outras atividades que exerceram juntos no MEC; que sempre foi 
professora, desde quando se diplomou aos dezessete anos pela Escola Normal; 
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que a moveu, quando aceitou prazerosa o cargo, a vontade de contribuir para o 
desenvolvimento regional, fazer crescer a Universidade e integrá-la à região. 
Justificou a ausência de alunos da UNILAB na Conferência pela dificuldade de 
deslocamento a partir de Redenção, e pelo fato de estarem, naquela ocasião, 
em atividades escolares. Informou que chegara na noite anterior de viagem ao 
Continente Africano, aonde fora tratar de assuntos ligados à sua universidade. 
Em seguida passou a apresentar a universidade. Disse que a UNILAB faz parte 
de um programa de expansão e interiorização do ensino superior no Brasil, 
bem como de um processo de internacionalização. Informou que existem hoje 
no Brasil duas universidades de integração internacional, A UNILAB em 
Redenção (Ceará), e a UNILA (Universidade da Integração Latino-Americana) 
em Foz do Iguaçu (Paraná). A primeira, promove a integração do Brasil com 
paises africanos de língua portuguesa e Timor Leste; a segunda, com os países 
fronteiriços de língua espanhola. Disse que a decisão pelo Ceará veio do reco-
nhecimento de que nosso Estado carecia de mais universidades federais, e 
também como homenagem ao pioneirismo na abolição da escravatura; que a 
escolha de Redenção, com seu histórico de 1883, é também uma homenagem 
àquela cidade, por ter sido a pioneira no País, e pelo que isso significa para a 
história política do Estado e do Brasil, refletindo-se na construção da sociedade 
plural que hoje temos; que o passado escravagista tem raízes profundas e con-
seqüências das quais procuramos nos livrar; que a UNILAB foi criada dentro 
de uma idéia de cooperação internacional e estreitamento de laços com as na-
ções africanas; que sua concepção se encaixa dentro da idéia política de coope-
ração Sul-Sul, numa relação mais horizontal, em contraposição à tendência 
sempre dominante de cooperação vertical Norte-Sul; que a UNILAB, além de 
formar estudantes africanos e brasileiros, também tem como missão cooperar 
com o desenvolvimento das cidades que ficam no seu entorno. Apresentou a 
relação dos países parceiros, aqueles que têm cidadãos seus cursando a 
UNILAB, bem como mapa mostrando a posição geográfica de cada um. Disse 
ainda que a UNILAB tem um campus fora da sede, em São Francisco do Conde 
(Bahia), nas proximidades de Salvador; que, por sua natureza, universidade de 
integração de povos, a UNILAB não podia ficar circunscrita a uma só região, 
já que no Brasil é grande o percentual de pessoas da raça negra, sendo grande 
a sua concentração na Bahia. Informou que a sede administrativa da UNILAB 
fica no bairro da Liberdade, num antigo convento que foi, por algum tempo, 
sede da Prefeitura da cidade, e recentemente reformado e adequado às suas 
necessidades. Lançou a idéia de se fazer lá uma reunião do Instituto para me-
lhor conhecimento recíproco, prometendo oferecer transporte e facilidades 
para que isso possa acontecer. A UNILAB tem também um campus em 
Acarape, cidade vizinha, em galpões adaptados para um funcionamento provi-
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sório; e um outro em construção na divisa entre Redenção e Acarape, denomi-
nado Campus das Auroras. Informou que está programada a construção de re-
sidências para estudantes e professores e para a própria Reitora, pois a idéia é 
que ela more na cidade; que é plano fazer da sede da Liberdade um grande polo 
de educação a distância, já que os países africanos demandam muito esse tipo 
de serviço. Mostrou slides das construções em andamento, explicando detalha-
damente a finalidade de cada uma. Enalteceu o apoio recebido a todo momento 
da Universidade Federal do Ceará. Informou que, tanto os estudantes que vem 
de outros países como os nacionais, são pessoas oriundas de famílias pobres, e 
que a Universidade lhes proporciona apoio para morar e se alimentar; que os 
desafios criados por tal contingência obrigaram à criação de uma Pro-Reitoria 
específica. Apresentou slides do prédio do campus de São Francisco do Conde, 
onde haverá aula presencial a partir de maio do próximo ano; que tal situação 
obriga a Universidade a ter um reitorado itinerante, com visitas de pelo menos 
uma vez por mês a cada instalação. Informou que, como qualquer universi-
dade, a UNILAB tem também seu estatuto, seu regimento e suas regras espe-
cíficas que procura cumprir à risca; que um grande desafio que as universi-
dades públicas enfrentam é promover a inclusão social, ou, melhor dizendo, o 
direito às diferenças, e que na UNILAB se procura obter esse resultado com 
qualidade acadêmica, e que as políticas estudantis são orientadas nesse sen-
tido. Falou sobre o processo seletivo, que para o caso dos brasileiros é mais 
simples, pois se seguem as normas do Ministério da Educação; no caso dos 
estrangeiros, eles apresentam nas embaixadas brasileiras de seus países o seu 
histórico escolar do ensino secundário e fazem uma prova de redação; esse 
material vai para o Ministério das Relações Exteriores e é repassado para a 
UNILAB que o analisa e promove a classificação por mérito; e levando em 
conta as vagas trimestrais, admite os mais qualificados; que, para o processo 
seletivo ora em andamento, a UNILAB enviou um professor para cada país 
participante, e que a própria Reitora foi a Moçambique, a fim de acompanhar 
in loco a seleção; que não existe um número de vagas definido para cada país, 
pois as vagas são ocupadas por mérito; que em Timor havia cerca de oitocentos 
inscritos; em São Tomé do Príncipe, setecentos; que atualmente existem na 
UNILAB apenas cinco estudantes de Moçambique, e que as vagas restantes 
são ocupadas por candidatos de outros países. Falou sobre os Institutos da 
Universidade: Ciências Sociais Aplicadas, Desenvolvimento Rural, Ciências 
da Natureza, Humanidades e Letras, Engenharia do Desenvolvimento 
Sustentável. Os cursos: Administração Pública, Agronomia, Bacharelato em 
Humanidades, Ciências da Natureza e Matemática, Enfermagem, Língua 
Portuguesa. Atualmente a UNILAB estuda a criação de seu curso de Medicina, 
apoiado no Hospital Regional que o Governo do Estado promete construir na 
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região, que seria também um Hospital Escola. Em estudo também o Curso de 
Farmácia. Atualmente a UNILAB tem oitenta e três professores admitidos, tem 
também professores estrangeiros, visitantes e bolsistas. Todos os professores 
são doutores e muito jovens. Há vários tipos de auxílios, que não são bolsas: 
auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio emergencial. 
Os auxílios se destinam a garantir a permanência dos alunos, que são muito 
pobres. A UNILAB se preocupa também com esporte e lazer: o Núcleo de 
Esporte e Lazer propicia a sociabilização dos alunos; em providências a cons-
trução de uma quadra de esportes e uma área de convivência. Funciona também 
um clube de inglês e um de francês, para propiciar aos alunos conhecimento 
dessas línguas. A UNILAB tem convênios com quase todas as universidades 
dos países parceiros. Encerrou suas palavras agradecendo aos membros do 
Instituto por terem dispendido parte daquela tarde para conhecer a universi-
dade que ela se orgulha de dirigir. Assumindo novamente a palavra, o Secretário 
Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO referiu-se à fluência e espontaneidade 
da Reitora NILMA LINO GOMES ao pronunciar sua conferência, e à riqueza 
de informações prestadas. E abriu inscrições para debates, apresentando-se os 
sócios LUCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, ex-Governador do Ceará, e 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER; e também o visitante Professor 
FRANCISCO SALMITO. Em intervenções longas, expuseram sua admiração 
e aplauso pela obra que a UNILAB executa, e levantaram seus questiona-
mentos sobre pontos específicos. Após o pronunciamento final da visitante, o 
Presidente EDNILO GOMES DE  SOÁREZ encerrou a Assembléia, da qual 
para constar eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, lavrei esta ata que vai assi-
nada por mim, pelo Presidente, e pelos sócios presentes.

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 6 de novembro de 2013

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, 
Centro de Fortaleza, sob a presidência do sócio efetivo EDNILO GOMES 
DE SOÁREZ, a sexta sessão ordinária da Diretoria eleita e empossada para 
exercício no Biênio 2013/2015. Presentes nove sócios, a seguir citados: 
Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, Primeiro Vice-Presidente 
PEDRO SISNANDO LEITE, Segunda Vice-Presidente ANGELA MARIA 
ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS 
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CAVALCANTE, Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
Primeiro Tesoureiro FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, 
Diretor da Biblioteca e Arquivo PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, 
sócios efetivos FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER e OSMAR MAIA 
DIÓGENES. Justificou a ausência, por doença, o Secretário-Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO.  O Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ abriu 
a sessão às quinze horas, anunciando e lamentando o crítico estado de saúde 
do consócio JUAREZ FERNANDES LEITÃO, atacado três dias atrás por 
forte crise cardíaca. Hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva, foram-
-lhe aplicados dois stents, ficando a seguir em observação quanto ao estado 
da circulação sanguínea e à conseqüente necessidade de cirurgia de ponte sa-
fena. Tranqüilizou os companheiros ao dizer que, no momento, ele estava em 
casa em rigorosa observação médica. Passando à pauta do dia, o presidente 
referiu-se à conveniência de se realizarem as sessões em sala do palacete, no 
segundo andar. Diante da manifestação dos companheiros, concordou em con-
tinuar utilizando o auditório do anexo, por oferecer mais conforto. Em seguida 
convocou à mesa o Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE 
para expor sua proposta de Instrução Normativa para as próximas eleições 
de sócios efetivos, o que foi feito com clareza. Após longas discussões e di-
versas ideias de alteração da proposta apresentada, foi aprovado o texto que 
vai abaixo transcrito: 

A Diretoria do Instituto do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 33, § 3º, do Estatuto,

RESOLVE

Art. 1º - Expedir Instrução Normativa regulamentando o voto por cor-
respondência nas Assembleias Gerais de eleição para Associados Efetivos.

Art. 2º - A solicitação prevista no artigo 33, § 2º, do Estatuto, para 
permitir o exercício do voto por correspondência, será formalizada mediante 
documento escrito ou telefonema pelo votante, dirigido ao Secretário-Geral, 
justificando a impossibilidade do voto presencial (por residir fora do Estado 
do Ceará, doença que dificulte a locomoção,  ou viagem).

§ 1º - Recebida a solicitação, que deverá chegar à Secretaria Geral até 
oito dias antes da eleição, o Secretário-Geral enviará dois envelopes com o lo-
gotipo do Instituto do Ceará e a cédula de votação rubricada pelo Presidente 
do Instituto e pelo Secretário-Geral.

§ 2º - O associado colocará a cédula manualmente grafada em um 
envelope, sem qualquer característica que possa identificar o votante, la-
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crando-o a seguir e o depositará em outro envelope maior a ser dirigido ao 
Secretário-Geral, com identificação do remetente, mediante assinatura do vo-
tante no envelope.

§ 3º - O voto por correspondência será remetido pelo votante e deverá 
chegar à Secretaria até o início da hora marcada para a eleição a ser proce-
dida na sede do Instituto do Ceará.

Art. 3º - O envelope maior contendo o envelope menor portador da 
cédula de votação será recepcionado pela Diretora Administrativa, que o 
manterá sob sua guarda e o entregará ao Presidente da Mesa Eleitoral no 
momento da votação presencial.

Parágrafo único. O Secretário-Geral, para a configuração do quórum 
exigido, assinalará na lista de presença o nome do votante por correspondência.  

Art. 4º - O Presidente da Mesa Eleitoral, constatando a idoneidade dos 
envelopes, colocará o menor na urna eleitoral e registrará o remetente como 
se presente fosse.

Art. 5º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor nesta data e será 
publicada no Boletim e na Revista do Instituto do Ceará.

Em seguida foi marcado pelo Presidente, com a concordância dos 
Diretores, o dia vinte e sete de novembro para a realização das eleições, come-
çando a Assembléia às treze horas e trinta minutos em primeira convocação, 
ou às quatorze horas em segunda convocação, nos termos do Estatuto, devendo 
se encerrar às dezessete horas. Ato contínuo, o Primeiro Secretário apresentou 
sugestão de Edital de Convocação da Assembléia Geral Eleitoral que, após 
debate, ficou aprovado nos termos abaixo:

O Presidente do Instituto do Ceará, usando da competência que lhe é 
atribuída pelo artigo 29 c/c o artigo 49, g, do Estatuto, CONVOCA Assembleia 
Geral Extraordinária dos Associados Efetivos do Instituto do Ceará a rea-
lizar-se no dia 27 de novembro de 2013 na sede do Instituto do Ceará, na Rua 
Barão do Rio Branco, 1594, para proceder à eleição de associados efetivos 
decorrente de vagas abertas declaradas pela Diretoria no dia 02 de outubro 
de 2013, nos termos que se seguem:

Art. 1º - Em obediência ao artigo 21 do Estatuto, a Assembleia Geral 
Extraordinária será instalada, em primeira convocação, às 13.20h do dia 27 
de novembro de 2013, com a presença da maioria absoluta dos associados 
efetivos e, em segunda convocação, às 14.00h do mesmo dia com o mínimo 
de um terço dos associados dessa categoria, a teor do artigo 32 do Estatuto.

Parágrafo único - Em consonância com a Instrução Normativa nº 
01/2013, os associados efetivos que votarem por correspondência integrarão 
o quórum previsto neste artigo.
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Art. 2º - Para presidir a Mesa Eleitoral, é designado o Secretário-Geral do 
Instituto do Ceará, que escolherá dois Sócios Efetivos para integrarem a Mesa.

Parágrafo único. No impedimento transitório ou permanente do 
Secretário-Geral, o 1º Secretário assumirá a presidência da Mesa Eleitoral.

Art. 3º - Para ter acesso ao processo de votação, os associados efetivos 
deverão estar adimplentes com suas obrigações financeiras com o Instituto. 

Parágrafo único - O 1º Tesoureiro fornecerá ao Presidente da Mesa 
Eleitoral a relação dos associados efetivos aptos a votar.

Art. 4º - A votação, em escrutínio único e secreto, será iniciada ime-
diatamente após a instalação da Assembleia Geral Extraordinária e encer-
rada às 17h.

Parágrafo único. A urna eleitoral será colocada em ambiente reser-
vado, de modo a preservar o sigilo do voto.

Art. 5º - Concluída a votação, a Mesa Eleitoral procederá à apuração 
do pleito, declarando eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos 
votos dos eleitores presentes à Assembleia Geral Extraordinária, em cumpri-
mento ao artigo 16, g, do Estatuto e, no caso de empate, o candidato mais 
idoso, ex-vi do artigo 16, f, do Estatuto.

Art. 6º - Os casos omissos serão decididos pela Mesa Eleitoral.

 Em seguida o Primeiro Secretário informou que, em 1989, a Revista do 
Instituto foi publicada graças ao patrocínio do Grupo J. Macedo. E leu men-
sagem do Senhor JOSÉ DIAS DE MACEDO, titular do grupo, transcrita na-
quela revista, enaltecendo o fato de estar ela circulando religiosamente havia 
centro e três anos. Informou que, no ano seguinte, foi feita saudação ao Senhor 
JOSÉ DIAS DE MACEDO pelo sócio PAULO AYRTON ARAÚJO. E trouxe 
a questão: Tendo em vista que, no dia vinte deste mês, em Assembléia Geral, 
um filho do Senhor JOSÉ DIAS DE MACEDO receberá o título de Sócio 
Benemérito do Instituto, se cabe saudação aos homenageados. O Presidente 
decidiu que, devido à extensa programação prevista, não haverá saudação 
formal; apenas serão citados alguns dados que caracterizem fortemente as 
vidas dos dois homenageados, e lhes serão prestados os agradecimentos pela 
generosidade. Em seguida o presidente passou às informações financeiras. 
Informou que o déficit mensal continua. Lembrou que esteve duas vezes na 
Coelce, uma com o sócio LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, e outra com 
o sócio AFFONSO TABOZA PEREIRA, e que a Coelce prometeu substituir 
os aparelhos de ar condicionado central do auditório principal no ano que vem. 
Informou que já pagou três parcelas do elevador e que faltam duas, vencí-
veis em novembro e dezembro; que, na falta de doações, está pagando todo 
o custo do equipamento com seus próprios recursos, cerca de trinta e seis mil 
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reais; que o sócio AFFONSO TABOZA PEREIRA conseguiu doação de três 
mil reais com o senhor FERNANDO CIRINO GURGEL para a construção da 
caixa de alvenaria e concreto que abrigará o equipamento. O sócio AFFONSO 
TABOZA PEREIRA informou que está em contato com uma entidade ligada 
à construção civil, e que tem esperança de conseguir os recursos que faltam 
para a conclusão do empreendimento. O sócio PEDRO SISNANDO LEITE 
enalteceu a dedicação dos que se empenham na concretização desse projeto e 
propôs a seleção de cem nomes que pudessem colaborar regularmente com o 
Instituto, os quais seriam sócios colaboradores. Na ocasião foi explicado pelo 
Primeiro Secretário que lhes caberia o título de Amigo do Instituto do Ceará, de 
acordo com o Estatuto. Em seguida PEDRO SISNANDO LEITE informou que 
esteve com a direção do Banco do Nordeste, e que o presidente daquele banco 
manifestou mais uma vez o interesse e a decisão de visitar o Instituto. Com re-
lação à homenagem do dia vinte aos cinco sócios que completariam cem anos 
em dois mil e treze, e aos dois agraciados com o título de Sócio Benemérito, 
perguntou se seriam distribuídos convites formais; caso positivo ele teria con-
dições de trazer algumas pessoas da Federação das Indústrias. O presidente 
EDNILO leu os nomes dos cinco sócios centenários, FRANCISCO ALVES 
DE ANDRADE, FRAN MARTINS, PARSIFAL BARROSO, OSVALDO 
RIEDEL, e MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, e perguntou se algum 
dos presentes conhecia seus familiares. Voltando a falar sobre a situação finan-
ceira, citou o déficit de três mil e oitocentos reais para o mês de novembro, e 
lembrou que em dezembro teremos o décimo terceiro salário. O sócio PEDRO 
ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA lembrou que o Instituto é uma entidade 
civil, e que os sócios são responsáveis por sua manutenção. O Presidente in-
formou que, em reunião informal, o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES propôs 
que os sócios poderiam contribuir espontaneamente com duzentos e cinqüenta 
reais de cota extra nos meses de novembro e dezembro, e que logo cinco com-
panheiros se comprometeram a atender. O Presidente levantou novamente a 
discussão sobre como financiar o coquetel do dia vinte. Várias propostas foram 
feitas, sem conclusão. O Presidente anunciou e enalteceu o trabalho do compa-
nheiro OSMAR MAIA DIÓGENES de gravar as Conferências do Acadêmico 
DIMAS MACEDO, do sócio LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA e da 
Reitora NILMA LINO GOMES, da Universidade Luso-Afro Brasileira, e in-
formou que as gravações comporão o acervo da Secretaria; e que também com-
porá o acervo da Secretaria a gravação de entrevista que deu sobre o Instituto à 
TV Assembleia, pertencente à Assembleia Legislativa do Estado. O Presidente 
lembrou a campanha das Notas Fiscais, e concitou os companheiros a cola-
borar. O Presidente lembrou ainda que o prazo das inscrições para a eleição de 
sócios efetivos se esgotou, e que temos três candidatos inscritos para as duas 
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vagas. E exortou os companheiros que votem nos candidatos que atendam à 
perenização do Instituto. Informou que no dia vinte e oito de novembro, às 
dezesseis horas, receberemos um grupo de estudantes de colégios da Capital, 
participantes do concurso de redação Esta Casa Tem História; que os alunos 
farão uma representação, receberão prêmios, e a melhor redação de cada 
colégio será premiada. Foi sugerido e aceito o dia treze de dezembro para a 
confraternização natalina do Instituto.  E nada mais havendo a tratar, deu o 
Presidente por encerrada a sessão da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, 
Segundo Secretário da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo 
Presidente, e pelos sócios presentes.

      Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 19 de novembro de 2013

Às 15h do dia 19 de novembro de 2013, em sessão extraordinária, reuniu-
-se a Diretoria do Instituto do Ceará, no Auditório do Anexo, sob a presidência 
do Sócio Ednilo Soárez. Presentes a 2ª Vice-Presidente Angela Gutiérrez, o 1º 
Tesoureiro Fernando Câmara, o Diretor de Comunicação e Relações Públicas 
Miguel Ângelo Azevedo (Nirez), o 1º Secretário Geová Lemos Cavalcante, e 
os sócios Osmar Diógenes e José Augusto Bezerra, este como representante 
da Comissão de Verificação de Mérito Científico e Cultural. Abrindo a sessão, 
o Presidente Ednilo justificou a ausência do 2º Secretário Affonso Taboza 
Pereira, que viajara a Brasília a serviço da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (FIEC), de onde é Diretor, e por isso solicitou ao 1º Secretário para 
substituí-lo na redação da Ata. Ato contínuo, o Presidente disse que se justi-
ficava a realização da sessão extraordinária, para o cumprimento estrito das 
normas estatutárias que preveem a obrigatoriedade do Parecer da Comissão 
de Verificação de Mérito Científico e Cultural e a posterior apreciação desse 
Parecer pela Diretoria, nos casos de exames de propostas de ingresso na cate-
goria de associado efetivo do Instituto do Ceará. Concedida a palavra ao Sócio 
José Augusto Bezerra, a Diretoria foi informada que a Comissão examinou 
as propostas e os currículos dos três inscritos: Isabelle Braz Peixoto da Silva, 
José Reginaldo Limaverde Leal e Marcelo Gurgel Carlos da Silva, candidatos 
a duas vagas declaradas abertas em reunião da Diretoria do dia 02 de outubro 
de 2013. A Comissão, sem discrepância, deu parecer favorável às propostas, 
ressaltando o elevado nível científico e cultural dos candidatos: professores 
universitários e portadores da láurea de doutorado, capazes portanto de con-
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tribuir para consolidar o prestígio de que desfruta o Instituto no âmbito da co-
munidade cultural do Ceará. A Diretoria, considerando o Parecer da Comissão 
de Verificação de Mérito Científico e Cultural, aprovou as propostas. Diante 
da aprovação, o Presidente determinou à Secretaria Geral a deflagração do 
processo eleitoral, fixando a data de 27 de novembro de 2013 para a realização 
das eleições. Cumprida a pauta, o Presidente Ednilo Soárez encerrou a reunião. 
E, para constar, eu, Geová Lemos Cavalcante, lavrei a presente Ata.

 
    Ednilo Gomes de Soárez             Geová Lemos Cavalcante
               Presidente                                   1º. Secretário

Sessão do dia 20 de novembro de 2013

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, 
Centro de Fortaleza, no auditório Tomaz Pompeu Sobrinho, sob a presidência 
do Consócio EDNILO GOMES DE  SOÁREZ, a sexta Assembléia Geral 
Ordinária do Biênio 2013/2015, tendo como pauta: a) homenagem aos cinco 
ex-sócios do Instituto que fariam cem anos em dois mil e treze, se vivos 
fossem; b) concessão de dois títulos de sócios beneméritos a personalidades 
que prestaram relevantes serviços ao Instituto. Presentes dez sócios efetivos a 
seguir citados: Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ, Vice-Presidente 
PEDRO SISNANDO LEITE, Secretário Geral JUAREZ FERNANDES 
LEITÃO, Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, Segundo 
Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, sócios efetivos PEDRO 
ALBERTO  DE OLIVEIRA SILVA, PAULO ELPÍDIO DE MENEZES 
NETO, JOSÉ LIBERAL DE CASTRO, REJANE MARIA VASCONCELOS 
ACCIOLY DE CARVALHO e OSMAR MAIA DIÓGENES. Iniciando a 
sessão, o Presidente procedeu à composição da mesa, convidando o Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE, o Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, o Vereador EVALDO LIMA, Presidente da 
Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Fortaleza, o etimologista Frei 
HERMÍNIO BEZERRA DE OLIVEIRA e o Primeiro Secretário GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE. Em seguida deu as boas vindas aos presentes, 
agradeceu-lhes pela atenção ao nosso convite, e anunciou a homenagem que 
prestamos aos cinco ex-sócios que este ano estariam fazendo cem anos de 
vida, responsáveis em parte pela perenidade do nosso Instituto, Lembrou 
que continua sendo objetivo dos sócios de hoje passar às gerações futuras 
esta instituição, uma das guardiãs da nossa cultura. Saudou os familiares dos 
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cinco homenageados: FRANCISCO ALVES DE ANDRADE E CASTRO, 
FRAN MARTINS, JOSÉ PARSIFAL BARROSO, OSWALDO OLIVEIRA 
RIEDEL e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA. Lamentou e justificou as 
ausências do ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, que na ocasião 
casava uma neta, e do sócio LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, que 
se encontrava em Lisboa. Em seguida anunciou a concessão do título de 
Sócio Benemérito aos senhores ROBERTO PROENÇA DE MACEDO e 
ROBERTO SÉRGIO OLIVEIRA FERREIRA, respectivamente Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, e do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará – SINDUSCON-CE. 
Graças a eles e a alguns mecenas – disse o Presidente –  estamos com nosso 
prédio pintado, com local adequado para embarque e desembarque, o ele-
vador adquirido e prestes a ser instalado para atender às pessoas de mo-
bilidade reduzida, cuja inauguração será no dia vinte e quatro de março, 
data do centésimo vigésimo sexto aniversário do Instituto. Lembrou que 
estamos organizando o setor de audiovisual para ser a memória viva da ins-
tituição. Lembrou que estamos trabalhando arduamente para obter a auto-
-suficiência financeira e saudou o ambiente cordial existente entre os sócios. 
Referindo-se à parábola dos dez leprosos constante do Evangelho, segundo 
a qual, após curados por Jesus, só um voltou para agradecer, disse que nós 
queremos ser aquele leproso agradecido, razão pela qual o Instituto, na-
quela data, agradecia a dois benfeitores. E convidou o senhor ROBERTO 
PROENÇA DE MACEDO a se deslocar até a frente da mesa para receber 
o título de Sócio Benemérito do Instituto do Ceará. Lembrou que o pai do 
homenageado, Senador JOSÉ DIAS DE MACEDO, recebeu aquele mesmo 
título vinte e três anos atrás por ter exercido o mecenato, como seu filho 
ROBERTO fazia agora. Convidou em seguida o senhor ROBERTO SÉRGIO 
OLIVEIRA FERREIRA para lhe mostrar a nossa gratidão através da con-
cessão do título de Sócio Benemérito. A ambos o título foi entregue sob forte 
salva de palmas. Lembrou o Presidente que vivíamos a última Assembléia 
Geral Ordinária do ano, na qual teríamos uma palestra em homenagem aos 
ex-sócios citados. E, como de hábito, passou a palavra  ao Secretário Geral 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO, para apresentar o palestrante,  historiador 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE. Com a vivacidade e a eloquência que 
lhe são características, (apesar de ter vivido um grave problema cardíaco re-
cente), JUAREZ apresentou o palestrante, expondo seu curriculum vitae de 
forma resumida e elegante: advogado, funcionário público federal, nascido 
em Pedra Branca, cidade famosa no folclore político do Ceará. E contou um 
episódio de eleição passada há muitos anos, na qual o famoso político se-
nador OLAVO OLIVEIRA, durante a apuração dos votos e na iminência de 
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perder a eleição, bradava em voz trovejante: “Quando chegar a Pedra Branca, 
tudo muda”. E mudou mesmo, segundo JUAREZ. “Dali veio Geová”, falou 
o orador, “trazendo em si aquela fidelidade que caracteriza o seu povo”. 
Geová foi jornalista profissional e está filiado à Associação Cearense de 
Imprensa há quarenta e cinco anos. Prestou concurso para a Polícia Federal, 
onde ocupou o cargo de delegado. Após desempenhar importantes funções 
na cúpula da instituição em Brasília, chegou à posição de Superintendente da 
Polícia Federal no Ceará. Juarez elogiou o “olhar percuciente de pesquisador 
do palestrante”, conhecedor profundo da história  do Ceará e da genealogia 
de suas famílias. E citou o livro em que GEOVÁ apresenta suas pesquisas 
sobre uma figura folclórica de Fortaleza: Manezinho do Bispo, o Porteiro do 
Palácio. Manezinho foi personagem conhecido nesta cidade nos primeiros 
anos do Século XX, e chegou a escrever em jornais, tornando conhecidas 
suas “idéias estapafúrdias e engraçadas”. Em seguida JUAREZ passou a 
palavra ao conferencista do dia, para falar sobre os cinco homenageados. 
Agradecendo ao Presidente pela “afoiteza” de indicá-lo para tarefa tão im-
portante, ele, “um sócio novato”, GEOVÁ declarou que não considerava a 
tarefa pesada e extenuante; ao contrário, falar sobre os cinco personagens era 
tarefa fácil e prazerosa. Difícil, disse ele, era condensar tudo num curto es-
paço de tempo, tal a abundância de dados disponíveis na Revista do Instituto, 
na Revista da Academia Cearense de Letras, no O Ceará, de Raimundo Girão 
e Antônio Martins Filho, na monumental História da Literatura Cearense, 
de Dolor Barreira, e na Cronologia Ilustrada do nosso Consócio MIGUEL 
ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ). Usou como critério de ordem cronoló-
gica a data de ingresso de cada homenageado no Instituto. Assim, começou 
com FRANCISCO MARTINS, FRAN, prenome abreviado por sugestão de 
seu irmão ANTÔNIO MARTINS FILHO, para uso nos meios literários, e 
que se perenizou. Na seqüência vieram os ex-sócios, FRANCISCO ALVES 
DE ANDRADE E CASTRO, JOSÉ PARSIFAL BARROSO, OSWALDO DE 
OLIVEIRA RIEDEL e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA. De cada home-
nageado  o palestrante traçou um perfil detalhado e bem definido, focando sua 
obra e suas atividades culturais, bem como a sua genealogia, e esmerou-se 
em informações sobre as circunstâncias e o panorama político e econômico 
do tempo em que viveu. Finda a bela e bem trabalhada palestra, o Presidente 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ agradeceu ao nosso Consócio GEOVÁ 
LEMOS CAVALCANTE e, feliz com o brilho e o sucesso do evento, se des-
pediu dos presentes com um sonoro “Boa Noite!”. A palestra do Consócio 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, uma verdadeira Aula Magna, fica arqui-
vada na Secretaria, anexa a esta ata, e será publicada na íntegra na Revista 
do Instituto. E nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a 
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sessão, da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário da 
Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 
sócios presentes.

  
     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                               Segundo Secretário

Sessão do dia 27 de novembro de 2013

 Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto (auditório do Anexo), situada à Rua Barão do 
Rio Branco 1594, a quarta Assembléia Geral Eleitoral do biênio dois mil e 
treze e dois mil e quinze. Presentes vinte e três sócios efetivos a seguir re-
lacionados: JUAREZ FERNANDES LEITÃO, FRANCISCO FERNANDO 
SARAIVA CÂMARA, PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, 
FRANCISCO ÉSIO DE SOUSA, JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, EDNILO 
GOMES DE SOÁREZ, MARIA CLÉLIA LUSTOSA COSTA, EDUARDO 
DE CASTRO BEZERRA NETO, LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, 
AFFONSO TABOZA PEREIRA, GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, JOSÉ 
FILOMENO MORAES FILHO, OSMAR MAIA DIÓGENES, EUSTÓGIO 
WANDERLEY CORREIA DANTAS, PEDRO SISNANDO LEITE, REJANE 
MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO, RAIMUNDO ELMO 
DE PAULA VASCONCELOS, CID SABÓIA DE CARVALHO, ANGELA 
MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ, FRANCISCO ADEGILDO 
FÉRRER, FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, JOSÉ MURILO DE 
CARVALHO MARTINS e PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA. 
O Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ abriu a Assembleia decla-
rando que concorriam à eleição, para as duas vagas abertas, três candidatos: 
ISABELLE BRAZ PEIXOTO DA SILVA, JOSÉ REGINALDO LIMA 
VERDE LEAL e MARCELO GURGEL CARLOS DA SILVA. Informou que 
os três candidatos tiveram seus nomes aprovados pela Diretoria na sessão 
de dezenove de novembro passado, com base no relatório da Comissão de 
Verificação de Mérito, e que atendiam a todas as exigências do Estatuto e do 
Edital de Convocação das eleições. O Presidente abriu os trabalhos às qua-
torze horas, declarando que seriam encerrados às dezessete, e designou para 
presidir à eleição o Primeiro Secretário GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, 
e para mesários o Segundo Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA e o 
sócio OSMAR MAIA DIÓGENES. O Presidente da mesa, GEOVÁ LEMOS 
CAVALCANTE, declarou iniciada a votação, chamando os sócios na ordem 
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em que foram acima relacionados. Votaram ao todo vinte e três sócios, pre-
sentes à Assembléia. Votaram por correspondência os seguintes sócios: 
PAULO AYRTON ARAÚJO, VALDELICE CARNEIRO GIRÃO, JOSÉ 
LIBERAL DE CASTRO, MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO (NIREZ), 
EDUARDO DIATAHY BEZERRA DE MENEZES, CARLOS MAURO 
CABRAL BENEVIDES, GISAFRAN NAZARENO MOTA JUCÁ e LUIZ DE 
GONZAGA FONSECA MOTA. Aberta a urna, foram computados trinta e um 
votos, assim distribuídos entre os candidatos: MARCELO GURGEL CARLOS 
DA SILVA, vinte e um votos. JOSÉ REGINALDO LIMA VERDE LEAL, 
vinte votos, e ISABELLE BRAZ PEIXOTO DA SILVA, treze votos. À vista 
do resultado da apuração, o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ de-
clarou eleitos para ocupar as duas vagas de sócio efetivo os eleitos MARCELO 
GURGEL CARLOS DA SILVA e JOSÉ REGINALDO LIMAVERDE LEAL.         
Encerrando a Assembléia Geral o Presidente EDNILO GOMES DE SOÁREZ 
congratulou-se com os presentes pela tranquilidade na realização deste pleito, e 
pela harmonia reinante entre os sócios. E nada mais havendo a tratar, encerrou 
a Assembléia da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário 
da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente, e pelos 
sócios presentes.

    Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
               Presidente                              Segundo Secretário

Sessão do dia 4 de dezembro de 2013

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze rea-
lizou-se, na sede do Instituto, situada à Rua Barão do Rio Branco n° 1594, 
Centro de Fortaleza, sob a presidência do sócio efetivo EDNILO GOMES DE 
SOÁREZ, a sétima sessão ordinária da Diretoria eleita e empossada para exer-
cício no Biênio 2013/2015. Presentes nove sócios, a seguir citados: Presidente 
EDNILO GOMES DE SOÁREZ,  1º Vice-Presidente PEDRO SISNANDO 
LEITE, 2ª Vice-Presidente ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE 
GUTIÉRREZ, Secretário Geral JUAREZ FERNANDES LEITÃO, Segundo 
Secretário AFFONSO TABOZA PEREIRA, Primeiro Tesoureiro FRANCISCO 
FERNANDO SARAIVA CÂMARA, sócios MIGUEL ÂNGELO DE 
AZEVEDO (NIREZ) LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA e FRANCISCO 
ADEGILDO FÉRRER. Iniciando a sessão às quinze horas, o Presidente deu as 
boas vindas a todos e agradeceu pelas presenças. Em seguida saudou com ên-
fase a boa situação financeira do Instituto, que encerrou o mês de novembro 



491Sessões realizadas no Instituto do Ceará - 2013

sem déficit, alertando, porém que tal fato se deveu à entrada de dois novos 
sócios, cujas taxas de ingresso reforçaram o caixa. Falou sobre e-mail recebido 
do sócio FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER, informando que não pode con-
tinuar pagando o salário do estagiário DIEGO, que vem prestando bons ser-
viços ao Instituto. Garantiu, porém, que o estagiário continuará como funcio-
nário. Informou que passou para o Tesoureiro a penúltima parcela de pagamento 
do elevador, e que a quitação do débito se dará ainda este mês; que o site do 
Instituto ficou fora do ar por falta de pagamento, mas que retornará em janeiro. 
Informou que está contratando uma pessoa especializada na elaboração de pro-
jetos, que será remunerada com um percentual, caso o projeto seja aprovado. 
Esses projetos serão elaborados para atender a editais que possam gerar re-
cursos para o Instituto. Informou que a campanha das notas fiscais já deu um 
crédito ao Instituto junto à Sefaz de três mil e oitocentos reais, dinheiro  que 
tentará receber ainda este mês. O sócio AFFONSO TABOZA PEREIRA lem-
brou  que a campanha das notas fiscais foi uma bela ideia do sócio OSMAR 
MAIA DIÓGENES. O Presidente incentivou os sócios a trazerem o máximo 
de notas fiscais, pois isso representa um bom reforço ao caixa do Instituto, sem 
gasto, apenas com um pequeno esforço. Dirigindo-se ao sócio PEDRO 
SISNANDO LEITE, falou sobre o interesse da Academia de Ciências Sociais 
de utilizar as instalações do Instituto. Pediu então um depoimento do sócio 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA, um dos mais antigos, 
sobre o período em que, no passado, a Academia usou nossas instalações para 
suas reuniões. FERNANDO CÂMARA citou vários fatos acontecidos que, na 
sua opinião, desaconselhavam o atendimento dessa pretensão. O Vice-
Presidente PEDRO SISNANDO LEITE defendeu a causa, alegando que se 
trata de uma elite intelectual, pois uma das condições para ingresso em tal 
instituição é que tenha o candidato um mestrado ou doutorado, e que muitos 
deles são sócios do Instituto. Garantiu que se responsabiliza pelo que acon-
tecer, pois é Vice-Presidente da Academia, e que a ideia não era usar o Instituto, 
e sim, prestigiá-lo. O Presidente Ednilo então concordou com a pretensão, mas 
que PEDRO SISNANDO ficasse como responsável, e que as reuniões seriam 
no auditório do Anexo. Perguntando o Presidente EDNILO se haveria possibi-
lidade de pagar a Academia algo ao Instituto, de vez que seu uso gerará neces-
sariamente gastos, não recebeu resposta definida. O Presidente EDNILO in-
sistiu que, se houver algum custo adicional, a Academia deverá cobrir. O sócio 
PEDRO SISNANDO, falando pela Academia, concordou. O Presidente 
EDNILO informou, em seguida, que o sócio PAULO ELPÍDIO DE MENEZES 
NETO, juntamente com o membro da Academia Cearense de Letras PEDRO 
PAULO MONTENEGRO, apresentou no dia sete de novembro, no Ideal Clube 
o livro inédito de JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS, professor da 
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UFC falecido há trinta anos, muito conhecido e festejado nos meios culturais 
do Estado; que no dia treze de novembro houve a posse da nova Diretoria da 
Academia Metropolitana de Letras, sendo o Instituto representado por seu 
sócio LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA; que no mesmo dia treze de 
novembro, acompanhado do Presidente da Academia Cearense de Letras, 
nosso sócio JOSÉ AUGUSTO BEZERRA, fez visita de cortesia ao novo 
Secretário de Cultura do Ceará, jornalista PAULO MAMEDE; que continua a 
peregrinação em busca de recursos do Banco do Nordeste, valendo-se dos con-
tatos do nosso Vice-Presidente PEDRO SISNANDO LEITE; que  no dia deze-
nove foi comemorado, na Assembléia Legislativa, o dia da literatura cearense, 
presentes os presidentes do IC e da ACL, tendo falado em nome dos homena-
geados o Presidente da ACL, JOSÉ AUGUSTO BEZERRA. Referiu-se ainda 
o Presidente ao “alentado relatório da gestão do ex-Presidente JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA”, recebido por todos os sócios, de cuja leitura se pode avaliar o 
ingente esforço despendido por nosso companheiro nos seus seis anos de man-
dato. Dentre as maiores realizações pode-se ressaltar a atualização do estatuto 
da entidade. No dia vinte de novembro ocorreu a Assembléia Geral, na qual 
foram homenageados cinco ex-sócios que teriam completado cem anos em 
dois mil e treze, FRAN MARTINS, FRANCISCO ALVES DE ANDRADE E 
CASTRO, JOSÉ PARSIFAL BARROSO, OSWALDO OLIVEIRA RIEDEL e 
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA. Foram saudados pelo companheiro 
GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, que deu uma verdadeira “aula de sapi-
ência”, como se dizia no passado, e que foi por todos muito aplaudido. Na 
ocasião foram homenageados com o título de sócios beneméritos os senhores 
ROBERTO PROENÇA DE MACEDO e ROBERTO SÉRGIO OLIVEIRA 
FERREIRA, respectivamente presidentes da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará – Fiec, e do Sindicato da Indústria da Construção Civil  do 
Estado do Ceará – Sinduscon-Ce, pelos excelentes serviços prestados ao 
Instituto, viabilizando financeiramente a pintura do prédio do Instituto, na oca-
sião muito sujo e desgastado. Lembrou que no dia vinte e sete de novembro foi 
realizada a eleição para preenchimento de duas vagas do quadro social, quando 
foram eleitos MARCELO GURGEL CARLOS DA SILVA, com vinte e um 
votos, e JOSÉ REGINALDO LIMAVERDE LEAL, com vinte votos. Registrou, 
na ocasião, a atitude democrática da candidata não eleita, ISABELLE BRAZ 
PEIXOTO DA SILVA que, logo após a eleição, enviou e-mail se pondo à dis-
posição do Instituto para realizar conferências no Ciclo de Conferências. O 
Presidente falou que, no dia vinte e oito de novembro, viveu o Instituto um dia 
de grande alegria, quando cerca de oitenta alunos e professores de colégios 
vieram participar do concurso Esta Casa tem História. Participaram as se-
guintes escolas públicas: Rural Normal de Limoeiro do Norte e escolas Fiúza 
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de Oliveira e José de Alencar. Entre as particulares, Dáurea Bringel, Dom 
Quintino, Nossa Senhora do Carmo, Sete de Setembro, Farias Brito de 
Fortaleza e Farias Brito de Sobral. Os alunos foram divididos em quatro grupos 
para visitação às instalações do Instituto. O Presidente fez ligeira exposição 
sobre a nossa instituição, e em seguida um grupo de alunos do Colégio Sete de 
Setembro apresentou trabalho sobre o centenário de Vinícius de Moraes. Foi 
servido pela dedicada Diretora Administrativa MARINEZ FEITOSA um 
lanche aos presentes. Com relação à Festa de Natal, a idéia é fazer uma confra-
ternização bem informal, para estreitar nossos laços de amizade. Será no dia 
treze às dezesseis horas. O Presidente informou que teremos a participação de 
um coral, e que pretende fazer uma surpresa aos companheiros. O sócio 
FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER se propôs a ajudar com salgadinhos e 
outros comestíveis. O Presidente informou que o Secretário Geral JUAREZ 
FERNANDES LEITÃO, embora ainda convalescendo de problema cardíaco, 
já está recebendo inscrições para o Ciclo de Conferências; que o Sócio ELMO 
VASCONCELOS quer falar sobre a Primeira Guerra Mundial; que o sócio 
CID SABÓIA DE CARVALHO quer falar sobre Jáder de Carvalho e que a 
sócia REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO 
também expressou desejo de participar. Da mesma forma, o sócio FRANCISCO 
ADEGILDO FÉRRER. O Secretário Geral citou também PEDRO SISNANDO 
LEITE. O sócio LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA se inscreveu na oca-
sião.  JUAREZ FERNANDES LEITÃO declarou que já está quase completa a 
lista de dez conferencistas. A Diretora Executiva MARINEZ FEITOSA lem-
brou que já é costume se celebrar o aniversário da cidade no mês de abril. 
Ficou definido que o Ciclo de Conferências se desenvolverá de fevereiro a 
novembro. Notícia auspiciosa dada pelo Presidente: graças ao trabalho de três 
pessoas, temos agora um setor de audiovisual digno do nome. São eles: 
JUAREZ FERNANDES LEITÃO, MARINEZ FEITOSA e OSMAR MAIA 
DIÓGENES. O Presidente agradeceu ao sócio OSMAR a generosidade da do-
ação do piso de uma de nossas salas de reunião, que será inaugurada em ja-
neiro; disse que recebeu do sócio PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO 
um memorial com uma série de sugestões e  que, no início do ano, esse docu-
mento será analisado para se ver o que dele é factível. Informou que, por ini-
ciativa do sócio GEOVÁ LEMOS CAVALCANTE, a Autarquia Municipal do 
Trânsito reservou um espaço na frente do Instituto como zona de desembarque, 
para possibilitar o estacionamento de ônibus que tragam visitantes. O Presidente 
solicitou ao sócio LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA que represente o 
Instituto na missa de sétimo dia do ex-sócio JOÃO ALFREDO DE SOUSA 
MONTENEGRO. O sócio FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER sugeriu que 
fossem divulgadas entre os sócios as normas para publicação de artigos na 
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Revista do Instituto. O Presidente informou que toda a documentação contábil 
do Instituto está na Secretaria da Casa, e não mais com o contador, cujo con-
trato com o Instituto se encerra no dia trinta e um de dezembro. O Presidente 
designou o sócio OSMAR MAIA DIÓGENES para auxiliar o Tesoureiro 
FRANCISCO FERNANDO SARAIVA CÂMARA na informatização da con-
tabilidade. O Presidente informou que o recesso de fim de ano será de vinte e 
três de dezembro ao dia seis de janeiro. Elogiou a dedicação dos funcionários 
da casa, sempre dispostos a atender com presteza e boa vontade as solicitações 
dos sócios. A sócia ANGELA MARIA ROSSAS MOTA DE GUTIÉRREZ 
propôs a realização de uma Assembléia Geral Extraordinária, na qual, entre 
outros assuntos importantes, se discuta a possibilidade de se criar uma décima 
terceira mensalidade no fim do ano, para fazer face ao natural aumento de des-
pesas dessa época. Como última notícia, o Presidente comentou o falecimento 
do sócio JOÃO ALFREDO DE SOUSA MONTENEGRO. O sócio LÚCIO 
GONÇALO DE ALCÂNTARA informou que a causa mortis foi uma hemor-
ragia cerebral. Os sócios FRANCISCO ADEGILDO FÉRRER, LÚCIO 
GONÇALO DE ALCÂNTARA e JUAREZ FERNANDES LEITÃO elogiaram 
o ex-sócio por seu valor intelectual, tendo JUAREZ LEITÃO declarado que o 
considerava o maior historiador cearense dos tempos atuais. O sócio LÚCIO 
ALCÂNTARA propôs que se padronizasse um tipo de sessão em homenagem 
aos sócios falecidos.  E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encer-
rada a sessão da qual eu, AFFONSO TABOZA PEREIRA, Segundo Secretário 
da Diretoria, lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 
diretores presentes. 

     Ednilo Gomes de Soárez             Affonso Taboza Pereira
                Presidente                               Segundo Secretário
  


