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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 27 DE MARÇO DE 2012.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de março de dois mil e doze (2012), em sua sede, a
rua Dona Leopoldina 935 e com inicio às 11:40 horas - esteve reunido em caráter
ordinário o Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará sob a presidência
do administrador Ilailson Silveira de Araújo. Constatada a existência de quorum, o
Conselheiros: administradores Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque
de Holanda, Josué Sucupira Barreto, Roberto Capelo Feijó, Lamarck Mesquita
Guimarães, Francisco Zamenhof de Oliveira conselheiro suplente convocado, além do
conselheiro federal Francisco Rogério Cristino. À seguir, o presidente solicitou-me
proceder a leitura da Ata da reunião anterior, o que aconteceu, sendo após submetida à
consideração dos presentes e merecendo aprovação por unanimidade. Prosseguindo, o
conselheiro federal Rogério Cristino contestou a utilização da expressão 'tiinossauros da
administração" por parte do conselheiro Carlos Ernesto quando de sua participação em
reunião do C FA. Este, afirmou que o sentido da expressão por ele usada, não tinha
qualquer intenção de ofender alguém mas, tão somente, o de demonstrar que os atuais
componentes do CFA são, em quase sua totalidade, pessoas bastante experientes, com
longo período de atuação na profissão e no próprio Órgão. E que, em razão disto, se
fazia necessária uma renovação de quadros no CFA. À seguir, o Presidente prestou as
seguintes informações: 01. Que esteve presente à primeira reunião do ano da Assembleia
dos Presidentes, realizada nos dias 15 e 16 do mês em curso, na cidade de João Pessoa;
02. Que neste evento, recebeu um CD contendo as instruções sobre o PRODER -
Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração, o qual
substitui o antigo PROAR; 03. Que o CFA desenvolve estudos para a confecção de novo
modelo da Carteira Profissional do Administrador, apresentando uma das propostas em
desenvolvimento; 04. Que na referida reunião, foi decidida sobre a realização do XXII
ENBRA, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, no período de 05 à 07 de
Novembro do corrente ano; 05. Que o CFA apresentou o resultado da "Pesquisa Nacional
do Perfil do Administrador"; 06. Que o CFA firmou convénio com a empresa SERASA
EXPERIAN, com vistas possibilitar a atualização dos cadastros de profissionais
registrados em todos os CRA's; 07. Que esteve em visita ao Jornal O POVO, em contato
com o Sr. Edson Barbosa, Diretor Financeiro, propondo a permuta do débito que o
CRA-CE tem para com referida empresa pela realização de três palestras, por ele
ministradas, para funcionários do referido periódico. A proposta à princípio foi bem
aceita, ficando de ser confirmada sua plena aceitação; 08. Que manteve contatos com a
Sra. Eloisa Vidal, responsável pela área de Fascículos da Fundação Demócrito Rocha, a
qual apresentou a proposta para a edição de doze fascículos semanais, sobre temas
pertinentes à ciência da Administração e com tiragem de 35.000 exemplares por edição,
ao custo total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). O CRA-CE, para concretizar
referido projeto de visibilidade, deverá buscar patrocínio em diversas fontes; 09. Que à
convite, esteve participando do programa "Mercado & Negócios" comandado pela
jornalista Neila Fontenélle, debatendo sobre a recriação do Instituto de Planejamento do
Município - IPLANCE, oportunidade em que colocou o CRA-CE à disposição da
Prefeitura, para colaborar neste mister; 10. Que recebeu convite do CDL de Juazeiro do
Norte, para proferir palestra em evento que referida entidade realizará nos dias 04 à 06
de junho próximo, tendo aceito; 11. Que manteve contato com a direção regional da
Caixa Económica Federal com vistas o financiamento
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de consultorias para Empresas, que venham a ser realizadas por profissionais
Administradores devidamente registrados no CRA-CE. O assunto ficou para ser
estudado pela referida Instituição; 12. Que recebeu convite da ARCE - Agencia
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, para que o CRA-CE se
faça representar, como membro efetivo, no Fórum Regulação e Cidadania, constituído
no seio da citada Instituição, convite este, que será aceito; 13. Que manteve contatos
com o administrador Régis Dias, Articulador de Gestão de Negócios do SEBRAE, com
vistas a formalização de uma parceira para a realização conjunta CRA-CE / SEBRAE,
até o final do ano corrente, de uma série de palestras com conferencias de renome
nacional e até internacional . O assunto encontra-se em fase de detalhamento, para
apresentação da programação posteriormente; 14. Que recebeu ofício da Assembleia
Legislativa informando que, por proposição do deputado Fernando Hugo, foi registrado
nos anais daquela Casa, o artigo de sua autoria sobre "O Perfil para Exercer ao Prefeitura
de Fortaleza" veiculado no jornal O POVO, edição de 01/02/2012. Prosseguindo, o
Presidente submeteu ao plenário, o Parecer da Comissão Permanente de Tomada de
Contas do CRA-CE, acerca do Balancete do mês de Fevereiro/2012, o qual foi aprovado
por unanimidade. Também foi submetida a aprovação do plenário, a decisão sobre a
reativação do pagamento de jetons aos Conselheiros, que houvera sido suspenso no final
do ano passado. Após debates, ficou decidido que referido pagamento voltará a
acontecer a partir do mês de competência março/2012 . Em sequência, foi facultada a
palavra , manifestando-se inicialmente o conselheiro federal Rogério Crisíino para: 01.
dar ciência sobre o ofício circular tratando do processo eleitoral de 2012 ; 02. Ressaltar
que, necessariamente, um dos projetos apresentados ao PRODER/2012, seja relativo à
área de Fiscalização; 03. Informar que os Conselheiros deverão indicar até o dia 05/05,
nomes de colegas Administradores para, após triagem e escolha, ser enviado o escolhido
ao CFA para concorrer ao Prémio de Honra ao Mérito/2012; 04, Informar que de 13 à 15
de Junho na cidade de Uberlândia/MG, será realizado XIX CONAMERCO - Congreso
de Administración dei Mercosur; e, 05. Comunicar a realização de 07 à 11 de Agosto, a
realização da Convenção do Sistema CFA/CRA's, em Maceió. Manifestou-se à seguir, o
conselheiro Lamarck Guimarães, para dar ciência ao Plenário de que a AADECE está
solicitando apoio do CFA, para a realização de evento, conforme projeto pertinente.Logo
após, foi a vez do conselheiro Roberto Feijó, para: 01. Fazer a entrega de dois
exemplares da publicação "Dicas Económicas", destinadas à Biblioteca do CRA-CE; 02.
Apresentar o Relatório de Gestão da Junta Comercial do Ceará relativo ao período

Y \, com informações pertinentes. Logo após, fez uso da palavra o conselheiro
\J Josué Barreto, para comentar sobre os processos de Avaliação das IES, salientando que
A tais processos demoram bastante no MEC para serem aprovados e, em alguns casos,
v^ prejudicando os formandos e formados, por não poderem se registrar nos CRA's, por

falta do respectivo reconhecimento. Em seguida, o conselheiro Clóvis Matoso
^ manifestou-se para : 01. Informar sobre o Acordo Coletivo firmado com o Sindicato que

congrega os funcionários dos Conselhos das Profissões Regulamentadas, pelo qual foi
concedido aumento de 7,0% (sete por cento) aos que compõem o CRA-CE, além de
outros benefícios; 02. Comunicou ao Plenário sobre a solicitação dos funcionários para
concessão de um Plano de Saúde, à exemplo do que acontece no CFA e em outros
Regionais. Informou que iria se informar devidamente à respeito, para uma melhor
análise e posterior decisão; 03. Fez uma saudação às Administradoras pela passagem do
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Dia Internacional da Mulher; 04. Informou sobre o pagamento efetuado ao INSS,
relativo a débitos de gestões anteriores, no valor de R$ 105.338,07; 05. Comunicou o
novo piso dos Administradores Terceirizados, de Empresas que prestam serviços ao
Estado e aos Municípios, em três níveis, a saber: recém admitido-Administrador- R$
1.902,00 ; após um ano de vinculação-Administrador"!"- R$ 2.638,23; e após três anos-
Administrador'7* - R$ 3.429,69. A vigência de tais valores compreende o período de
01/01/2012 à 31/12/2012; 06, Deu ciência de decisão judicial por unanimidade, para que
a contribuição do Imposto Sindical dos Administradores, funcionários do Estado do
Ceará, seja destinada ao SINDAECE; 07. Comunicou que a FEBRAD, Instituição cuja
presidência vem de assumir, estará em breve promovendo um Curso sobre 'Perícia
Judiciaf; 08. Comunicou ao Plenário, sobre a existência de débitos de administrações
anteriores relativos ao FGTS, fato que somente agora veio à lume, em razão de uma
consulta procedida com vistas a uma possível demissão de funcionário, a qual foi
suspensa face o elevado valor a ser recolhido. Disse ainda, que solicitou ao Contador do
CRA-CE para providenciar junto ao Órgão competente, o devido levantamento de tal
débito; e, 09. Por fim, indagou ao conselheiro Lamarck Guimarães se o panfleto apócrifo
por ele distribuído na plenária seria de sua autoria, recebendo como resposta que o
mesmo havia sido elaborado pelo administrador Marcos Eliano Tavares, cabendo a ele
tão somente fazer sua distribuição. Continuando, o Presidente
solicitou aos Conselheiros relatores, a apresentação dos Pareceres relativos aos
respectivos processos distribuídos. O conselheiro Clóvis Matoso relatou os seguintes
processos relativos a"pedidos de cancelamento - pessoa física', cujos pareceres tiveram
as conclusões a seguir: deferidos, os processos referentes aos registros 1114, 1889,
5091, 5648 e 9327; indeferidos, os processos referentes aos registros 1377, 1773,
5762, 7109, 7587, 8091 e 9198. Ficaram pendentes para relato posterior, os processos
correspondentes aos registros 1208, 7665 e 7691. Por sua vez, o conselheiro Roberto
Feijó relatou os processos a seguir, relativos a "pedidos de cancelamento - pessoa
física" com as respectivas conclusões: deferidos, os processos referentes aos registros
0794, 1627, 1887, 4253, 5449, 7702 e 9380; indeferido, o processo de registro 8568; em
diligência para que os interessados apresentem documentação complementar, os
processos correspondentes aos registros 1783, 3113, 3383, 5757 e 9349. Á seguir, o
Presidente solicitou proceder a distribuição de novos processos para serem relatados
pelos conselheiros, o que aconteceu conforme a seguir: para o conselheiro Josué
Barreto, 15 processos, todos relativos a "pedidos de isenção pessoa física" e
referentes aos registros 4678, 4988,6813, 7169, 8810, 9379, 9435, 9466, 9570, 9581,
9599, 9710, 9756, 9772 e 9877. Para o conselheiro Carlos Ernesto Holanda, 16
processos, todos igualmente, despedidos de isenção - pessoa física" e correspondentes
aos processos 5309, 7546, 7754, 7919, 8400, 8496, 8834, 8972, 9145, 9165, 9170, 9240,
9455, 9526, 9595 e 9730. Para o conselheiro João Paulo Pinto Lima 14 processos,
todos também de "pedido de isenção - pessoa física" e relativos aos registros 4342,
5515, 5841, 7291, 7331, 7526, 7579, 7677, 7829, 7834, 7968, 8005, 8637 e 8797. Para
o conselheiro Roberto Feijó, 14 processos, todos ainda relativos a "pedidos de isenção
- pessoa física" e correspondente aos processos 2235, 3347, 3352, 3402, 4320, 4681,
6563, 7399, 7498,7946, 8398, 8435, 8666 e 10749. E, para o conselheiro Lamarck
Guimarães, 10 processos, todos relativos a "pedidos de cancelamento -pessoa
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jurídica" e referente aos registros E-824, PJ-1286, PJ-1319, PJ-1436, PJ-1666, PJ-1904,
PJ-1975, PJ-2080 e PJ-2134. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrados os trabalhos da presente reunião, 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.

For taezCe , ZZ-fc Março de 2012

Adm. César Cia
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