
Bom dia a todos os senhores, 

 

Em primeiro lugar gostaria de pedir um instante de silencio, em 

memória a Fares Cândido Lopes, ex presidente, que hoje 

completa nove anos de seu falecimento, cujo exemplo ainda paira 

nesta casa. 

 

Agradeço nominando os diretores e assessores que passaram 

comigo esses quatro anos de tantas mudanças e trabalho; Mario 

Degésio, Magno Lira, Marcello Desidério, Ricardo Carvalho 

Lima, Irazer Gadelha Brito, Haroldo Martins, Anastácio 

Nascimento, Leandro Serpa, Fred Gomes, Julio Manso, Mario 

Kempes, assim como ex-funcionários que por motivos diversos 

não estão mais aqui conosco, meu muito obrigado a todos. 

 

Meu agradecimento especial a todos os dirigentes de clubes e 

ligas, os que passaram e os que ainda estão aqui, que entenderam 

meu esforço de mudar a FCF, de modernizar e crescer nosso 

futebol. Sem o esforço e a dedicação de vocês, meu trabalho não 

seria tão vitorioso, como o foi! 

 

Tenho a satisfação de propagar que tudo melhorou; melhorou 

tanto que nasceu um desejo de todos os clubes e ligas, sem 

nenhuma exceção, para que continue a melhorar. 

                                                                                                                                                                

O passo atrás não foi dado; estou aqui, mais uma vez, por desejo 

de todos os clubes e ligas cearenses, para melhorar o nosso 

futebol. O trabalho não terminou; muito ainda vamos fazer; a 



confiança e o apoio de vocês é garantia de todo meu esforço e de 

minha equipe. 

 

Vamos crescer! Todo dia! A cada dia! 

 

As ligas filiadas receberam atenção especial dessa administração. 

Apoiamos todas as competições regionais promovidas                                                                                                             

por elas. Criamos os campeonatos interligas como: do Vale do 

Acaraú, do Vale do Curu e da Região do Cariri e outras regiões 

ainda serão prestigiadas.                                                                                                                                    

 

Lembro de modo especial os tantos campeões e vice-campeões 

que abrilhantaram esses quatro anos de gestão. São muitos. Muita 

gente para ser aplaudida; 

 

No profissional: 

Ceará, quatro finais da serie A e três títulos; 

Fortaleza, duas finais da serie A e um título; 

Guarani (J), uma final da serie A, duas finais da Fares Lopes e um 

título; 

Guarany (S), uma final da serie A e uma final da Fares Lopes 

Horizonte, três finais da Fares Lopes e dois títulos; 

Barbalha, um título da Fares Lopes e duas finais da Serie C; 

Icasa, uma final da Fares Lopes e um título da serie B; 

Trairiense, Maracanã e Itapipoca, um título na serie B; 



Crateús, uma final de serie B e um título na serie C; 

Tiradentes, São Benedito e Quixadá, uma final na serie B; 

Uruburetama, Iguatu e América, um título na serie C; 

Pacatuba e Nova Russas, uma final de serie C. 

São dezenove clubes que brilharam, com sua competência e suas 

conquistas a nossa administração! 

 

Nossa administração trouxe mais competições e apoio as 

categorias de base. Recebemos duas competições da gestão 

anterior e logo no primeiro ano criamos mais uma, e nos três anos 

seguintes fizemos quatro campeonatos a cada ano; vamos saudar 

esses campeões; 

Fortaleza, nove finais e cinco títulos, dois sub20, dois sub17 e um 

sub15; 

Ceará, sete finais e quatro títulos, sub20, sub18, sub17 e sub16 

União com quatro finais e três títulos, sub15, sub14 e sub13 

Estação com três finais e um título no sub13 

Tiradentes com duas finais e um título no sub15 

Uniclinic com um título no sub13 

Ferroviário com duas finais e, 

Maranguape com uma final. 

Esses oito clubes estão de parabéns pelo belo trabalho realizado 

com os futuros atletas do nosso futebol. 

 



Realizamos também, com dedicação, quatro campeonatos 

femininos, que cresce a cada temporada. Esperamos apoio 

também. Parabéns a quem investiu e se esforçou; 

Caucaia, quatro finais e três títulos; 

Fortaleza, um título; 

Guarany (S), América e Juventus com uma final. 

Que o exemplo de amor ao futebol feminino destes cinco clubes 

inspirem outros. 

 

Eu não poderia esquecer duas grandes campanhas nacionais; O 

Icasa, finalista da serie C em 2012 e o Guarany (S), brilhante 

campeão brasileiro da serie D em 2010. Nosso primeiro campeão 

brasileiro. Que outras conquistas e novos acessos venham. Ficarei 

imensamente feliz! 

 

Vamos para mais quatro anos de trabalho, agora com a ajuda de 

Eudes Bringel, nosso vice-presidente eleito, de quem espero 

muito trabalho. Conto com você, amigo! 

 

Contarei com uma nova equipe: 

 

Secretário Geral: Marcos Augusto 

 

Diretores: 

Administrativo: Eudes Bringel  



Arbitragem: Milton Otaviano 

Competições: Josimar de Carvalho 

Comunicação: Manuella Viana 

Financeiro: Cintia Sousa 

Institucional: Carlos Silva 

Jurídico: Leandro Vasques e Eugênio Vasques 

Marketing: Emerson Damasceno 

 

Gerentes: 

Operacional: Luiz Torquato Filho 

Registros: Gerlania Silveira 

Transferências: Gianpaolo Damasceno 

 

Coordenação: 

Escola de Arbitragem: Paulo Silvio 

Futebol Feminino: Bene Lima 

Futebol Amador: Sandro Alex 

Ouvidoria Geral: Estelio Carvalho 

Assessor de Imprensa: Brenno Rebouças 

 

Que este conjunto de notáveis desportistas, junto com cada 

funcionário desta casa, alavanquem este trabalho, que visa 

unicamente fazer um futebol cearense melhor. 



 

Prometo mais trabalho; desejo gols e títulos a todos; espero 

manter amizades, criar laços e conquistar mais amigos; pretendo 

continuar sendo digno da confiança de todos; 

 

Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz  Natal e um Ano 

Novo de realizações. Que Deus abençoe a todos!                                                                                   

Muito obrigado! 


