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Conselho Regional de Administração • Ceará

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2011.
Local de realização: sede do CRA-CE, à Rua Dona Leopoldina, 935, Centro.
Horário de início: 11 ;25 horas.
Conselheiros presentes: llailson Silveira de Araújo, Luis António Rabelo Cunha, Clóvis
Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima, José
Demontieux Cruz, Lamarck Mesquita Guimarães, Roberto Capelo Feijó e Geraldo Batista
de Freitas.
Conselheiro efetivo ausente: Josué Sucupira Barreto, porém, ausência justificada.
Presidência: Adm. llailson Silveira de Araújo.
Secretário ad-hoc: Adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante.
Ata da reunião de 26 de outubro de 2011: lida e aprovada.
Informações da Presidência:
01.Palestra realizada na Faculdade 07 de Setembro, no dia 22/11, para alunos e
Professores; 02.Contato mantido com o Secretário Especial da Copa, Ferrucio Feítosa,
quando apresentou-lhe projeto que o CRA-CE está desenvolvendo juntamente com o
CENTEC, para realizar a capacitação de três mil Gerentes de nível intermediário para
atender às necessidades de micros e pequenas Empresas, quando da realização da Copa do
Mundo. Houve boa receptividade inicial, devendo o assunto ser aprofundado
oportunamente; 03. Visita à ADECE, em companhia do conselheiro Carlos Ernesto, com
vistas tentar a inclusão do CRA-CE na Câmara de Logística, constituída naquela Agencia,
sendo recebidos pelo Sr Francisco Zuza de Oliveira, ex-presidente.Informou ainda, que foi
enviado oficio ao presidente da Instituição, formalizando a referido pleito; 04. Informou
sobre a realização do Curso para Responsáveis Técnicos, com a participação do Assessor
Jurídico do CFA, Dr. Alberto Jorge Cabral a acontecer no dia 30/11; e, 05. Comunicou do
contato mantido, por ocasião de um almoço, com o administrador Régis Dias, Articulador de
Gestão de Negócios do SEBRAE, quando o mesmo propôs a efetivação de uma parceria
SEBRAE/CRA-CE , para a realização de eventos em conjunto e de porte que, inclusive,
poderão resultar em receita adicional para o Regional. O assunto ficou de ser aprofundado
no inicio do próximo ano; 06. Deu ciência da visita realizada ao deputado federal Artur
Bruno, quando apresentou-lhe documento com sugestão do CRA-CE ao Plano Nacional de
Educação - PNE, de cuja Comissão na Câmara Federal, o deputado faz parte e objetivando a
inclusão do Administrador na Comissão gestora de referido Plano, à níveis federal e
estadual; 07. Comentou sobre a possibilidade de uma reunião café da manhã com o
professor Idalberto Chiavenatto, quando de sua próxima vinda à Fortaleza, em dezembro
próximo; 08. Solicitou fazer constar em Ata, um voto de louvor à FAMETRO, em razão de
seu desempenho na recente avaliação do MEC; 09. Comunicou a visita que fez ao CRA-CE,
o conselheiro federal por Rondônia, administrador Paulo César de Pereira Durand, que
também é membro efetivo da Câmara de Administração e Finanças do CFA; e, 10. Informou
sobre a palestra que realizou em Juazeiro do Norte, no evento "Empreender" promovido
pelo "Jornal O Povo" e do qual o CRA-CE participou como apoiador institucional;
Balancete Outubro/2011: foi submetido a apreciação e votação, o Parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas do CRA-CE, sobre o Balancete de Outubro/2011, o qual
mereceu aprovação por unanimidade;
Proposta Orçamentaria para 2012: foi apresentada pelo vice Diretor Administrativo
Financeiro Carlos Ernesto Holanda, para análise e discussão entre os presentes. Houve ^/'
contestação por parte dos conselheiros Roberto Feijó, Lamarck Mesquita e Geraldo Batista, $1
n<à fàãfflte à recjução da Receita prevista para 2012, tendo o Diretor esclarecido que, o valor / /
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a menor, era resultante de rigoroso estudo feito, para tornar o Orçamento mais próximo da
realidade conforme preconiza o novo modelo de Contabilidade Pública a ser implantado. A
estimativa de Receitas e Despesas para o exercício 2012 alcança o total de R$ 1.515,00
(hum milhão, quinhentos e quinze mil reais). Posta em votação, foi a Proposta Orçamentaria
para o exercício 2012, aprovada por unanimidade;
Empréstimo do CFA: o conselheiro Carlos Ernesto informou também que, já foi recebida a
primeira parcela do empréstimo contraído junto ao CFA, no valor de R$ 104.475,11 sendo
que a segunda acontecerá em Janeiro/2012, mediante apresentação pelo CRA-CE, do Plano
de Recuperação do Regional.;
Descontos para a anuidade de 2012 de pessoas física - foram aprovados, nos seguintes
prazos e percentuais: pagamento até 31 de janeiro de 2012 - 15.00% (quinze por cento) de
desconto ; pagamento até 28/02/2012 - 8,00% (oito por cento) de desconto;
Palavra facultada - tendo se manifestado os Conselheiros:
Roberto Feijó, para: 01- Solicitar ao conselheiro federal Rogério Cristino informar-se junto
ao setor competente do CFA, sobre normalização de negociação de dívidas; 02. Cobrar para
que os pareceres dos Conselheiros sobre processos de naturezas diversas originados dos
Administradores filiados, sejam apresentados e aprovados nas reuniões plenárias;
Clóvis Matoso para: 01. Informar que até 19/12, todos os devedores pessoa física, cujo
nome inicie pela letra "A", tiveram enviadas as Notificações para inscrição na Dívida Ativa,
cujo montante não pago até 31/12/2011, deverá constar do Balanço de 2011 devidamente
contabilizado como créditos a receber; 02. Comentar sobre o convénio de assistência
médica que está sendo firmado com a Qualicorp, destinado aos Administradores registrados
e adimplentes. 03. Informar que o CRA-CE continua recebendo cobranças de compromissos
assumidos pela gestão anterior, como no caso mais recente da empresa Result, que está a
cobrar o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) referente a serviços prestados por ocasião do
FIA em 2009;
Geraldo Batista para: 01. Destacar o trabalho que a atual gestão vem realizando no CRA-
CE, com ações positivas que estão recuperando a imagem da Instituição perante a sociedade
e aproveitando, para conclamar todos à união e participação em torno dos interesses da
Instituição;
Lamarck Guimarães para: 01. Fazer referência ao evento que aAADECE promoveu
recentemente no SEBRAE e agradecer a participação do conselheiro Luis António Rabelo;
02. Fazer alusão ao titulo de Cidadão Cratense concedido ao administrador Marcos Eliano
Tavares Ribeiro;
José Demontieux Cruz para: 01. Voltar a cobrar sobre a realização do Curso de Português
que de há muito sugeriu e destinado aos Conselheiros e Administradores filiados, como
forma de reciclagem, inclusive, voltando a apresentar requerimento neste sentido; 02.
Indagar , acerca da posição do CRA-CE com relação ao Curso de Administração Pública. O
presidente Ilailson Araújo respondeu que, aguarda uma provocação por parte do CFA para,
somente após, abrir discussão em plenário sobre o assunto; e, 03. Indagar ainda, sobre o
andamento dos processos do e.MEC que se encontram pendentes no CRA-CE;
Carlos Ernesto Holanda para: 01. Dissertar sobre as negociações mantidas com dirigentes
do CFA em relação ao empréstimo pleiteado pelo CRA-CE e dar ciência de que o presidente
Sebastião Mello houvera solicitado sua presença na próxima reunião plenária do CFA;02.
Informar que nos próximos dias 06 e 07 de dezembro o CRA-CE deverá estar apresentando
o Plano de Ação para os próximos quatro anos, período correspondente ao prazo para
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pagamento do empréstimo,objetivando a recuperação do Regional.Destacou haver ressaltado
que a atual gestão se estende somente até 2012 e em assim sendo, não terá como garantir
que tudo o que foi acordado será, de fato, cumprido pelos futuros gestores 03. Fazer
comentários acerca da Missão Internacional à Alemanha, promovida pela AJE, instituição da
qual é o atual Coordenador, com vistas conhecer a realidade e obter informações sobre
aquele país, no pós-Copa de 2006, objetivando repassar tal experiência para o nosso país,
mormente para o Estado do Ceará. Destacou que em breve, estará apresentando o Relatório
detalhado do evento; 04. Apresentar sugestão de criação do "CRA-CE Jovem", com vistas
estabelecer um elo mais forte entre universitários de administração e o CRA-CE;
Luís António Rabelo para: 01. Dar conhecimento do contato mantido com a direção do
Jornal O Povo, inclusive com sua diretora presidente Sra. Luciana Dummar, tendo agendado
contato para tratar de assuntos de interesse deste Regional: 02. Informar haver agendado
encontro com dirigentes da ABRH-CE, para troca de experiências pertinentes às duas
Instituições; 03. Comentar sobre o contato mantido com o representante da Qualycorp com
vistas a proposta de convénio que se encontra em andamento para assinatura; 04. Discorrer
sobre os processos de avaliação das Faculdades que se encontram em andamento e sobre os
pareceres que estão sendo elaborados. Fez um comentário sobre, como o CFA vê a situação
de Conselheiros vinculados a determinadas Instituições e que emitem pareceres de
avaliação de outras, que são concorrentes daquela a que pertence. Aproveitou, para solicitar
ao conselheiro federal Rogério Cristino, obter uma manifestação formalizada do CFA à
respeito, assim como, sobre qual o posicionamento que o CRA-CE deverá assumir em
relação as IES que obtiveram baixa avaliação no exames do ENEM ? 05. Por fim, agradecer
o convite que lhe foi formulado pela ADECE, para palestrar no evento acima referido.
E, nada mais havendo a tratar, o presidente Ilailson Araújo deu por encerrada a reunião às
13:10 horas, da qual eu, Adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante, Secretário ad-hoc, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Fortaleza/Ce, £3 de Novembro de 20

Adm. César-Cláudio Rabelo Cavalcante - Secretário ad-hoc

Adm. Ilailson Silveira de Araújo - Presidente /

Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente

Adm. Glóvís Matoso Vilela Lima - Dir. Adm. Financeiro

> " v >

íTiJw Lima - Diretor de Fiscalização

Adm. Josué Sucupira Barreto - Dir. de Dês. Prof. e Institucional
E-mails:

presidente@cra-ce.org.br - (Presidente)
superintendente@cra-ce.org.br - (Superintendente)
admfin@cra-ce.org.br - (Financeiro)
fiscalizacao@cra-ce.org.br - (Fiscalização)

E:\ATA D A REUNIÃO c o i I.DOCX



C R A/C E
Conselho Regional de Administração • Ceará

SEDE - Fortaleza
Rua Dona Leopoldina, 935-Centro - Fortaleza-Ce
Fone: (85) 3421.0909 - Fax: (85) 3421.0900
www.cra-ce.org.br - contato@cra-co.org.br
CNPJ: 09.529.215/0001-79

ATA DA REUNIÃOELENÁRIA DO CRA-CE DE 23/11/2011 - CONTINUAÇÃO - 04/04

Adm. José DeiHÍmtieux Cruz - Conselheiro Efetivo

uttruuimarães - Conselheiro Efetivo

Adm. Roberto Capelo Feijó - Conselheiro Efetivo

Adm. Geraldo Batista de Freit eiró suplente, convocado
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