
Ricardo foi o terceiro de cinco filhos do casal Antônio Nogueira Santiago e D. Maria Ailza 

Xavier Nogueira Santiago. Nasceu em 30 de julho de 1961, em Russas CE. Estudou desde a 

infância no Colégio das freiras da Congregação Coração Imaculado de Maria. Apesar de perder 

a mãe aos 10 anos, teve uma adolescência e juventude equilibradas, com foco nos estudos e 

desde cedo começou a trabalhar, de início ensinando matemática. Depois entrou para o ramo 

de fotografia, comprando equipamento e seu primeiro transporte, uma moto cinquentinha. 

Serviu no exército na cidade de Russas, no TG 10-010 no qual foi monitor. Seu sonho era ser 

aprovado em concurso do Banco do Brasil, para o qual estudou e logo passou, assumindo em 

6 de novembro de 1980 na cidade de São Paulo do Potengi, RN. Depois transferiu-se para 

Aracati e em seguida Pacajus. Casou-se com Waldiva Maria Barbosa Meirelles em 04 de 

setembro de 1982, com quem teve seu único filho, Rafael Meirelles Xavier Santiago, nascido 

em 04 de maio de 1985, residente há cerca de cinco anos em Dublin, Irlanda, onde trabalha 

com programação e sistemas. Com o advento do videocassete, firmou-se no ramo de 

gravações de eventos, criou a Witha Vídeo Produções, montou uma locadora de filmes, 

conciliando estas atividades com sua jornada de trabalho no banco. Desempenhou funções 

comissionadas de caixa-executivo, assistente de supervisão, supervisor e analista de sistemas 

em órgão de consultoria interna. Gerenciou agência de Uruburetama CE, depois foi transferido 

para a agência de Barro CE, e logo em seguida assumiu administração da agência do BB de 

Russas, CE, sua terra natal. Nessa época, cursou e graduou-se em Administração de Empresas 

pela UNICE, vencendo todos os obstáculos no tocante à distância de Fortaleza. Essa trajetória 

ascendente continuou com a nomeação para Juazeiro do Norte CE, agência de reconhecida 

complexidade, onde bateu recorde de permanência por cinco anos como administrador, 

ocasião em que foi também Superintendente Regional substituto. Começou a estudar Direito, 

onde chegou próximo à metade do curso com toda a escassez de tempo. Concluída esta 

jornada, veio o reconhecimento maior com a nomeação para administrar a agência Bezerra de 

Menezes em Fortaleza, classificada como nível 1. Cumprida a missão e o tempo de 

permanência previsto, foi nomeado para a similar Barão de Aracati, de mesmo nível, onde 

permaneceu até completar seu tempo integral de serviços na empresa, requerendo 

aposentadoria e desligando-se do banco em 29 de julho de 2013. Logo surgiu uma indicação 

para cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Fortaleza, onde assumiu como Secretário 

Executivo vinculado à Secretaria de Saúde do Município, na primeira gestão Roberto Claudio. 

Mais uma vez seu trabalho e competência foram reconhecidos e, iniciada a segunda gestão, 

um novo desafio: a Superintendência do Instituto de Previdência do Município – IPM. À frente 

da instituição, ele desenvolveu um trabalho de readequação à realidade, com ajustes 

necessários e seriedade no trato da coisa pública, mas sempre trazendo assistência com 

melhorias aos seus beneficiários. Dotado de grande senso de humanidade, simples e acessível, 

por onde passou fez amigos, ajudou pessoas. Possuía competências raras e necessárias a um 

administrador e uma capacidade ímpar em administrar conflitos e apresentar soluções. Seu 

modelo de gestão pautado na seriedade, honestidade e determinação o fez muito querido 

por todos os níveis hierárquicos daquele órgão, onde permaneceu e somente se afastou 

devido à sua enfermidade. Faleceu em Fortaleza aos 59 anos, no dia 27 de novembro de 2020. 

Por seu irmão, Marcos Antônio Xavier Nogueira Santiago 

 


