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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012.
Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro 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 Luis António Rabelo Cunha. Constatada a existência de quorum, o
presidente deu por iniciados os trabalhos, que contou ainda com a presença dos seguintes
Conselheiros: administradores Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque
de Holanda, João Paulo Pinto Lima, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó,
Lamarck Mesquita Guimarães e Josué Sucupira Barreto. À seguir, o presidente solicitou-
me proceder a leitura da Ata da reunião anterior, o que aconteceu, sendo submetida à
consideração dos presentes e aprovada. Logo após, o presidente justificou a ausência a
esta reunião, do conselheiro Ilaílson Silveira de Araújo, por encontrar-se ausente de
Fortaleza, tratando de assuntos de seu particular interesse. Em sequência, o presidente
solicitou ao Contador Sérgio Othon Sidou para fazer uma exposição sobre a Proposta
Orçamentaria do CRA-CE para 2013, assim como esclarecer as dúvidas pertinentes dos
conselheiros. Após o detalhado relato apresentado e os esclarecimentos sobre as
questões levantadas, o presidente colocou em votação o Parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas relativo à matéria, assinado por todos seus membros,
o qual foi aprovado com ressalva por parte do conselheiro Roberto Feijó, que houvera
proposto uma revisão. A Proposta Orçamentaria para 2013 prevê Receitas no total de R$
1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) e Despesas totalizando R$
1.515.000,00 (hum milhão, quinhentos e quinze mil reais). Prosseguindo, o presidente
deu conhecimento ao Plenário do resultado do "Prémio Belmiro Siqueira, edição 2012', à
nível Ceará. Dois trabalhos foram apresentados ao CRA-CE, na categoria Artigo
Académico, cujo vencedor será encaminhado ao CFA, para concorrer em nível nacional.
O trabalho selecionado tem por tema "Análise dos Resultados da Pesquisa Nacional
Perfil, Formação, Aluação e Oportunidades de Trabalho do Administrador 2011- 5"
Edição' obtendo a melhor avaliação dentre os critérios estabelecidos para julgamento.
Em seguida, a palavra foi facultada, manifestando-se pela ordem, os seguintes
conselheiros: Carlos Ernesto Holanda para parabenizar aos componentes da "Chapa 01",
vencedora do pleito recém realizado no CRA-CE. Josué Sucupira Barreto, para: 01.
Apresentar, na condição de coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-CE,
o resultado da eleição acontecida no dia 25/10/2012: "Chapa 01"-471 (quatrocentos e
setenta e hum) votos; "Chapa 02-431 (quatrocentos e trinta e hum) votos; "Em Branco"-
20 (vinte) votos e "Nulos"-26 (vinte e seis) votos; 02. Parabenizar aos componentes da
'Chapa 01", vencedora; 03. Fazer registrar em Ata, seu protesto em razão de matéria que
circula nas redes sociais e na qual, o referido conselheiro é taxado de omisso no decurso
do processo eleitoral acontecido no âmbito do CRA-CE. O administrador Josué
Sucupira considera que foi um ato de desrespeito não somente a sua pessoa mas,
igualmente, a toda a categoria, uma vez que foi exposto publicamente, solicitando que
fosse gerado pelo Conselho, uma retratação sobre o fato; e, 04. Com relação à Proposta
Orçamentaria, questionou sobre a previsão para custeio de Estagiários, sobre o valor
previsto para Obras e Instalações, assim como para Pronto Pagamento. Lamarck
Mesquita Guimarães para: 01. parabenizar aos componentes da "Chapa 01" pela vitória,
ao Regional e à categoria, pela disputa democrática; 02. Expressar sua disposição de
trabalhar pelo CRA-CE; 03. Parabenizar aos Administradores que foram eleitos
Prefeitos de Municípios do Ceará, citando Carlos Sérgio Rufíno Moreira no Município
de Ipú, Érika Frota Monte Castelo Cristino em
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Coreaú c Mônica Gomes Aguiar, esposa do administrador e deputado Sérgio Aguiar, em
Camocim. João Paulo Pinto Lima, para: 01. Parabenizar a categoria pelo pleito
acontecido e à Chapa vencedora; 02. Destacar a apresentação de trabalhos no âmbito do
Regional para concorrerem ao "Prémio Belmiro Siqueira" e solicitar que referido evento
seja mais divulgado pelo CRA-CE junto às Faculdades e à categoria como um todo, em
sua área de jurisdição. José Demontieux Cruz, para ressaltar que, passadas as eleições,
o grande desafio agora é unir os membros do Regional, para torná-lo mais ativo e com
maior visibilidade na sociedade. Se colocou disponível para ajudar. Roberto Feijó, para:
01. Concordar com os pronunciamentos dos conselheiros José Demontieux e João Paulo
Pinto; 02. Parabenizar, a "Chapa 01" pela vitória, a "Chapa 02' pela campanha, como
igualmente, os Administradores em geral, salientando a evolução acontecida em todo o
Sistema, com a realização do recém findo pleito; 03. Conclamar por um sentimento de
mais responsabilidade para o aprimoramento da Instituição; 04. Registrar em Ata,
congratulações pela eleição do novo Prefeito de Fortaleza e sugerir que o CRA-CE
desenvolva gestões objetivando se aproximar do futuro gestor municipal, com vistas
auferir benefícios para os Administradores e para este CRA; E, 05. Parabenizar o colega
Administrador Fábio Benício Nogueira, registrado no CRA-CE sob número 7167,
portador de deficiências auditiva e verbal (surdo-mudo) pela extraordinária
demonstração de superação pois, mesmo com tais deficiências, conseguiu concluir o
mestrado em Administração na UNIFOR com nota 10 e louvor, devendo agora
matricular-se para cursar o doutorado em 2013. Clóvis Matoso, para: 01. Expressar sua
preocupação por somente terem votado 948 (novecentos e quarenta e oito)
Administradores, ressaltando que teve conhecimento de que muitos colegas não
receberam a senha para votação, enviada pelo CFA. Em aparte, o conselheiro Josué
Sucupira alertou para a necessidade de "completa limpeza no cadastro" e sua
reformulação, em razão das inúmeras falhas que vem apresentando. O conselheiro
aproveitou o ensejo, para solicitar licença para retirar-se. Clóvis Matoso deu seguimento
para: 02. Declarar que as eleições recém realizadas foi a de mais baixo nível, em termos
de campanha, dos últimos vinte anos; 03. Informar que, brevemente, estará seguindo
para Brasília, para assumir a vice presidência da Confederação Nacional das Profissões
Liberais; 04. Dar conhecimento ao Plenário do andamento da Ação Civil por Ato de
Improbidade Administrativa n° 21147/2012 com Pedido de Liminar que tem como Autor
o Ministério Público Federal e como Réus, Reginaldo Silva de Oliveira e Outro; e 05.
Informar que fará aditamento à Ação Civil acima referida, para inclusão do referido ex-
conselheiro, que era o Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRA-CE na
gestão 2009/2010, assim como do também ex-conselheiro suplente Glauco Andrade
Jucá, que era membro da Comissão acima citada e presidente da Comissão de Licitação
do CRA-CE no período 2008/2009-cujo presidente do CRA-CE em todo este período,
era o administrador Reginaldo Silva de Oliveira. O conselheiro suplente Francisco
Zamenhof de Oliveira presente, mas não convocado para participar da Plenária, solicitou
permissão para manifestar-se, o que lhe foi concedido, expressando sua indignação por
não haver sido convidado a compor a mesa, uma vez que faltara um conselheiro efetivo.
Em resposta, o presidente da reunião argumentou que sua não convocação se devia ao
fato do titular correspondente se encontrar presente à reunião. Em nova manifestação, o
conselheiro Carlos Ernesto Holanda afirmou não ver necessidade de se rever a Proposta
Orçamentaria, conforme proposto pelo conselheiro Roberto Feijó, em razão da Comissão
de Tomada de Contas, da qual este conselheiro é membro, haver mensalmente
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acompanhado a evolução das despesas no exercício de 2012 e a referida Proposta ter
como parâmetro para a projeção das despesas para 2013, exatamente tais informações.
E, nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos da presente
reunião, às 13:15 horas e 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^_29 de Outubro de 2012.

Adm. César CláuorerRabelo Cavalcante-Secretário ad-hoc

Adm. Luís António Rabelo Cunha- Presidente da reunião
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