
Presidente, diretores e novos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração foram apresentados 
e empossados em solenidade no Auditório da Sefaz, na sexta-feira, 1º de junho.

EMPOSSADA A NOVA DIRETORIA DA CAFAZ

Marcus Augusto Silva Ferreira passa a ser conhecido por seu 
novo título: presidente da Caixa de Assistência dos Servidores 
Fazendários Estaduais do Ceará (Cafaz). Marcus recebeu, na 
sexta-feira, 1º/06, das mãos do agora ex-
presidente, José Pinheiro, o pergaminho que 
simboliza o maior patrimônio da família fazendária 
cearense. 

“Em tempos de práticas consumistas e extremo 
individualismo, servir à coletividade com 
competência  é uma atitude que nos faz voltar ao 
essencial do ser humano. O sentimento é de 
lisonja por meu nome ter sido aceito sem ressalvas 
por todas as entidades”, disse Marcus em seu 
discurso, referindo-se ao fato de ter sido eleito por unanimidade 

por todas as entidades que compõem a família Fazendária do 
Ceará.

Ele agora assume a presidência da Cafaz para o 
quadriênio 2012-2016. Além de Marcus, tomaram 
posse também os membros dos conselhos Fiscal 
e de Administração e da diretoria da Cafaz (confira 
tabela), em tarde de músicas e homenagens; na 
forma de reconhecimento, de caricatura. 

A solenidade ocorreu no auditório da Sefaz; 
presença de representantes, colaboradores e 
servidores das entidades do fisco cearense, além 
de personalidades políticas, familiares e 

beneficiários da Caixa.



Mesa ilustre
Participação de João Marcos Maia, subsecretário da Sefaz; Liduíno Lopes de 
Brito, diretor de Formação Sindical da Federação Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco); Luiz Pontes Cunha Filho, presidente da Associação dos 
Auditores e Fiscais do Tesouro do Estado do Ceará (Auditece); Francisco Ângelo 
de Araújo, diretor de organização do Sintaf; Clóvis Barroso Veras, presidente da 
Associação dos Aposentados Fazendários Estaduais do Ceará (AAFEC); Edson 
Barbosa de Lima, presidente da União dos Funcionários Fazendários Estaduais do 
Ceará (UFFEC); Edite Paiva Ferreira, diretora administrativo-financeira da 
Fundação Sintaf; e Mário José dos Santos Fontenelle, que presidiu a comissão do 
processo eleitoral da Cafaz.

Pinheiro agradece
Num misto de agradecimento e despedida, o ex-presidente, José Pinheiro, 
cumprimentou os colegas e falou sobre sua gestão e sobre os desafios que a Cafaz 
terá pela frente. Pinheiro homenageou os vários setores da Cafaz Saúde e Cafaz 
Corretora, exaltando o papel dos colaboradores no processo de fortalecimento da 
Caixa. “Vocês foram decisivos, determinantes! O meu papel na Cafaz sempre foi 
de facilitador dos processos. Vocês é que tiveram a competência, vocês é que 
fizeram acontecer!”, declarou. O ex-presidente também foi homenageado pela 
Cafaz, recebendo uma caricatura sua preparada pelo artista plástico Valber 
Benevides.

Encanto, o Coral 
Sob a regência de Jacqueline Eugênio, o Coral Cantar Bem Cantar da Cafaz 
executou, além do Hino Nacional Brasileiro, canções ajustadas ao clima da 
solenidade. 

As perspectivas, o futuro que chega agora
Em entrevista, o presidente Marcus Augusto falou sobre o sentimento de estar à 
frente da Caixa de Assistência. “É, antes de tudo, uma missão com compromisso de 
dar continuidade à gestão que já vinha sendo realizada. Posso dizer que estou 
tranquilo porque conto com uma excelente equipe, um grupo muito profissional, 
dedicado em se tornar cada vez melhor. A sensação é de um desafio, mas com a 
serenidade e a determinação em servir à família fazendária , afirma.

Como primeiro ato enquanto novo presidente da Cafaz, Marcus acompanhou a 
posse do novo diretor da Cafaz Corretora, Aldenor Menezes Angelim, que recebeu 
de Nabor Barbosa Meira, que deixava o cargo, o pergaminho-símbolo da 
transmissão de cargo. 

”
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