O TEMPO
A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano..
Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida!
Quando se vê, passaram 52 anos!
Mário Quintana
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PREFÁCIO
A atual Diretoria do CRA-CE sente-se orgulhosa em apresentar aos colegas registrados na instituição
e aos que futuramente virão nela registrar-se o Histórico dos 52 Anos do Conselho Regional de Administração do Ceará, cujas informações foram fruto de minunciosa pesquisa empreendida pelo ex-presidente Adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante e que relata fielmente, de forma detalhada e cronológica,
a realidade vivenciada em cinco décadas de uma profícua existência.
O objetivo precípuo do livro é o de proporcionar uma narrativa a mais próxima possível dos fatos acontecidos no seio da instituição Conselho Regional de Técnicos em Administração da 3ª Região - Ceará,
Piauí e Maranhão, desde 17 de janeiro de 1968, data de sua criação pela Resolução Normativa CFTA02/1968, e após o desmembramento dos Estados do Piauí e do Maranhão, transformado em Conselho
Regional de Administração do Ceará.
Para tanto, fez-se necessária a realização de uma consistente pesquisa, sobretudo no acervo documental existente, como em livros de atas de reuniões plenárias, livro de posse, informativos editados,
resoluções normativas e portarias emitidas pelo Conselho Regional e Federal, a legislação sobre a profissão, informações diversas provenientes do Conselho Federal de Administraçã, além de matérias veiculadas na imprensa escrita.
Foram mantidos contatos com ex-presidentes e ex-conselheiros para a obtenção de informações complementares, todas devidamente comprovadas. Constam, também, deste histórico assuntos relativos
a eventos acontecidos fora do Regional os quais, no entanto, tiveram direta relação com a categoria ou
com os seus integrantes.
Houve o especial cuidado de tão somente registrar “o que de fato aconteceu”, quer nos aspectos positivos quer em algumas situações que possam ser considerados como negativas, mas, de igual forma,
componentes da verdadeira história cinquentenária da instituição.
Eis, portanto, para conhecimento de todos os que fazem a categoria dos Administradores em nosso Estado a narrativa detalhada da realidade vivenciada pelo Conselho Regional de Administração do Ceará
no decurso de cinquenta anos de existência.
Adm. Leonardo José Macedo
Presidente.

PORTARIA – CRA/CE nº 021/2017
Designa Administradores para comporem a Comissão dos Cinquenta Anos do Conselho Regional de
Administração do Ceará – CRA-CE
O Presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei nº 4.769/65 e o Decreto regulamentador nº 61.934/67,
Considerando que no ano de 2018 o CRA-CE estará fazendo 50 (cinquenta) anos da criação;
Art. 1º – Designar os Administradores: Francisco Rogério Cristino (CRA-CE nº 1904), César Cláudio
Rabelo Cavalcante (CRA-CE nº 1028), Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra (CRA-CE nº 1486),
Duaran Leão Duarte (CRA-CE nº 951), Luis Carlos Aires Barreira Nanan (CRA-CE nº 536), Lamarck
Mesquita Guimarães (CRA-CE nº 5125) e Rita Maria Silveira da Silva (CRA-CE nº 5011) para, sob a
presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO DOS CINQUENTA ANOS do Conselho Regional de
Administração do Ceará, cabendo-lhe a missão organizar os trabalhos para a comemoração da respectiva data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Fortaleza, 2 de Junho de 2017
Adm. Leonardo José Macedo
Presidente do CRA-CE.
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HISTÓRIA DOS 52 ANOS DE INSTALAÇÃO DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª REGIÃO (CEARÁ-PIAUÍ-MARANHÃO)
Assim começou… é o que se pode dizer!

1965
- 9 de Setembro de 1965 - Lei nº 4.769/65. Dispõe sobre o exercício da Profissão de Técnico de
Administração e dá outras providências;
- Presidente: Humberto de Alencar Castelo Branco - Ministro do Trabalho e Previdência Social: Arnaldo
Lopes Sussekind - (DOU de 13/9/1965);
Para efeito de melhor entendimento do presente trabalho, faz-se mister destacar os artigos seguintes
da Lei nº 4.769/65:
Art. 18. Para a promoção das medidas preparatórias à execução desta Lei, será constituída por Decreto
do Presidente da República, dentro de 30 dias, uma Junta Executiva integrada por dois representantes
indicados pelo Departamento Autônomo do Serviço Público - DASP, ocupantes de cargos de Técnicos
de Administração, de dois bacharéis em Administração indicados pela Fundação Getúlio Vargas FGV, de três bacharéis em Administração, representantes das Universidades que mantenham curso
superior de Administração, um dos quais indicado pela Fundação Universidade de Brasília e os outros
dois por indicação do Ministro da Educação.
§ Único. Os representantes de que trata este artigo serão indicados ao Presidente da República em
lista dúplice;
Art. 19. À Junta Executiva de que trata o artigo anterior, caberá:
a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submetê-la à aprovação do Presidente da
República;
b) proceder ao registro como Técnico em Administração dos que requererem nos termos do artigo 3º;
c) estimular a iniciativa dos Técnicos em Administração na criação de associações profissionais e
sindicatos;
d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias a realização das primeiras eleições, para a formação
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos em Administração;
§ 1º. será direta a eleição de que trata a alínea “d” deste artigo, nela votando todos os que forem
registrados nos termos da alínea “b”;
§ 2º ao formar-se o Conselho Federal de Técnicos em Administração, será extinta a Junta Executiva
cujo acervo e cujos cadastros serão por ele absorvidos.

1966
- 20/6/1966 - Decreto nº 58.670 - Constitui a Junta Executiva prevista no art.18 da Lei nº 4.769/65
para a promoção das medidas preparatórias à execução da referida lei;
Art. 1º. A Junta Executiva criada e com as atribuições previstas no art. 18 da Lei 4.769/65 fica constituída
dos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
- Ibany Ribeiro da Cunha e Isnard Garcia de Freitas, representando o Departamento Autônomo do
Serviço Público - DASP;
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- Aluísio Loureiro Pinto e Carlos José Malferrari, representando a Fundação Getúlio Vargas - FGV;
- Antonio Ramos Machado, representando a Fundação Universidade de Brasília;
- Sérgio Alexandre Alencastro Gosende, representando a Universidade Federal de Minas Gerais; e
- Ilaílson Silveira de Araújo, representando a Universidade Federal do Ceará;
Art. 2º. As despesas de viagem e estada dos membros da Junta, para cumprimento das tarefas que
lhes impõe o presente decreto, serão custeadas pelos respectivos órgãos de origem como se afastados
estivessem a serviço dos mesmos;
Art. 3º. O Diretor Geral do DASP, mediante requisição do presidente da Junta, promoverá o
fornecimento de instalações, material e pessoal necessários aos serviços do órgão. Presidente:
Humberto de Alencar Castelo Branco; Walter Peracchi Barcellos: Ministro do Trabalho e Previdência
Social (DOU de 22/6/1966 - Seção I, Pág. 6.736).

1967
- 22/12/1967 - Decreto nº 61.934/67 - Regulamentação da Lei nº 4.769/65, de 9/9/1965, que regula
o exercício da profissão de Técnico em Administração. Presidente: Artur da Costa e Silva - Ministro do
Trabalho: Jarbas Gonçalves Passarinho (Publicado no DOU, de 27/12/1967 – Pág. 13.015).

1968
- 17 de Janeiro/1968 - Resolução Normativa CFTA nº 02/68 (alterada pela Resolução CFTA-74 de
10/3/1972): A Junta Executiva do CFTA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 4.769/65, de
9/9/1965, pelo Decreto 58.670, de 20/6/1966, e pelo Decreto 61.934/67, de 22/12/1967, resolve:
Art. 1º. Ficam instalados o CFTA e, enquanto não instalados em todos os Estados - 10 CRTA previstos
na Lei nº 4.769/65 dotados de personalidade jurídica de direito público, os seguintes:

Região
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
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Sede
Brasília - DF
Belém - PA
Fortaleza - CE
Recife - PE
Salvador - BA
Belo Horizonte - MG
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo - SP
Curitiba - PR
Porto Alegre - RS

Jurisdição
Distrito Federal/Goiás/Acre/Rondônia;
Pará/Amazonas/Amapá/Roraima;
Ceará/Piauí/Maranhão;
Pernambuco/Paraíba/R.G.Norte/F.Noronha;
Bahia/Sergipe/Alagoas;
Minas Gerais;
Rio de Janeiro/Espírito Santo;
São Paulo/Mato Grosso;
Paraná /Santa Catarina;
Rio Grande do Sul.
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- Art. 2º. Enquanto não eleitos os membros Efetivos e Suplentes dos CRTA, ficam criadas Juntas
Executivas Regionais para a promoção das medidas preparatórias à execução da Lei 4.769/65, na
condição representativa para a Região indicada na Junta Executiva criada pelo art. 18 da Lei 4.769/65;
- Art. 3º. O Presidente da Junta Executiva do CFTA nomeará os membros das Juntas Executivas Regionais
dentre os nomes representativos da profissão, de bacharéis, de professores e de representantes de
universidades e de associações de Técnicos em Administração;
- Art. 4º. As Juntas entrarão em funcionamento na data de sua implantação e posse;
- Art. 5º. Enquanto não eleitos e empossados os primeiros CRTA, funcionarão como órgãos executivos
representativos da Junta Executiva do CFTA as Juntas Executivas criadas pelo art. 2º desta Resolução.
- Ibany da Cunha Ribeiro: Presidente da Junta Executiva do CFTA. (Publicado no DOU, de 9/4/1968 Seção I);
- 17/1/1968 - Composição e respectivos cargos, origem e mandatos dos membros da Junta Executiva
do CFTA:

Nome
- Ibany da Cunha Ribeiro
- Antonio Ramos Machado
- Cauby Sousa
- Maria Vera Novaes Leme
- Ilailson Silveira de Araújo
- Manfredo Brenkolf
- Aluísio Loureiro Pinto
- Guilherme Quintanilha de Almeida
- Edgar Vieira Machado Senna

Cargo
Presidente
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
1ª Secretária
2º Secretário
3º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
3º Tesoureiro

UF
RJ
DF
DF
SP
CE
RS
RJ
SP
MG

Mandato
1969 a 1971
1969 a 1971
1969 a 1971
1969 a 1971
1969
1969
1969 a 1971
1969 a 1971
1969

O Conselho Federal de Técnicos de Administração - CFTA teve como sua primeira sede o sétimo andar
do edifício do Ministério da Fazenda, na cidade do Rio de Janeiro.

JUNTA EXECUTIVA DO CRTA-3ª REGIÃO – CE/PI/MA
- A Junta Executiva do CRTA 3ª Região, compreendendo os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão foi,
portanto, criada pela Resolução Normativa CFTA nº 2/68, de 17/1/1968, editada pela Junta Executiva
Federal, presidida pelo Técnico em Administração Ibany da Cunha Ribeiro - RJ, o qual procedeu à
nomeação de seus membros, ficando assim composta: Presidente - o Advogado, Professor e Técnico
em Administração provisionado Francisco Cláudio de Almeida Santos e como demais membros os
Técnicos em Administração Dalton Moreira Gomes, bacharel, e Ruy de Castro e Silva, provisionado;
- Função básica da Junta Executiva Regional: realizar todos os preparativos legais para que o CRTA
3ª Região CE/PI/MA pudesse vir a ser instalado. Até que tal viesse a ocorrer, os membros da Junta
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Executiva Regional ficaram responsáveis, dentre outras competências, pelo relato dos processos de
registro de bacharéis assim como pela organização e análise da documentação relativa aos pedidos de
provisionamento, relatando-os e os encaminhando à Junta Executiva Federal para homologação, ou
não e, em caso positivo, proceder à emissão dos respectivos registros profissionais dos provisionados,
como igualmente dos bacharéis;
- 9/2/1968 - Resolução nº 12/68 da Junta Executiva do CFTA - Dispõe sobre a habilitação e homologação
para o exercício da profissão dos Técnicos em Administração que indica:
Art. 1º. Fica concedido o registro de Técnico em Administração, nos termos da letra “a”, do art. 3º, da Lei
nº 4.769/65, de 9/9/1965, combinado com a letra “a” do art. 2º do Decreto nº 61.934/67 de 22/12/1967,
aos seguintes: JE - CFTA - Registro nº 5 - Lemuel Kessler; - JE CFTA - Registro nº 6 - Ilaílson Silveira de
Araújo;
Art. 2º. Ficam homologados, para todos os efeitos da legislação em vigor, os registros de que trata esta
Resolução.
Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 1968.
Ibany da Cunha Ribeiro
Presidente. (Publicado no DOU, de 10/4/1968 – Seção I - Pág. 788).

1969
- 21/7/1969 - Realização da Assembleia Geral Eleitoral para a eleição do primeiro plenário do CRTA
3ª Região CE/PI/MA, sob a coordenação da Junta Executiva Regional a qual, concretizada a eleição e
posse dos eleitos, foi automaticamente extinta. Concorreu uma única chapa cujos membros, efetivos
e suplentes, adiante nominados, foram eleitos: 1/3 para mandato de um ano, 1/3 para mandato de
dois anos e 1/3 para mandato de três anos. A partir de então, as eleições passaram a ser realizadas
anualmente para a renovação de cada terço que tinha seu mandato prestes a vencer, com os novos
mandatos tendo a duração de três anos;
- 25/7/1969 - Primeira reunião ordinária dos Técnicos em Administração eleitos para constituírem o
plenário do CRTA 3ª Região CE/PI/MA, realizada às 18h30min dessa data, na sala nº 518, do Edifício
Palácio Progresso - Rua dos Pocinhos, nº 33, alugada ao Sr. Jonathas Nunes de Barros. Por consenso,
os trabalhos foram presididos pelo Técnico em Administração provisionado, Francisco Édson de
Oliveira. Membros presentes: Carlos Alberto Cavalcante Farias, César Cláudio Rabelo Cavalcante,
César Wagner Studart Montenegro, Francisco de Assis Leitão, Francisco Édson de Oliveira, Ilaílson
Silveira de Araújo, José Humberto de Araújo e Luís Holanda Costa. Inicialmente, foi feita a leitura
da ata da Assembleia Geral Eleitoral, realizada em 21/7/1969 e, após, a declaração de posse dos
eleitos. A seguir, aconteceu a eleição entre os conselheiros efetivos para composição da diretoria, que
ficou assim constituída: Presidente: bacharel Ilaílson Silveira de Araújo; Vice-presidente: bacharel
José Humberto de Araújo; 1º Secretário: bacharel César Cláudio Rabelo Cavalcante; 2º Secretário:
bacharel Carlos Alberto Cavalcante Farias; 1º Tesoureiro: bacharel Luís Holanda Costa; 2º Tesoureiro:
provisionado Francisco de Assis Leitão; Conselheiros Efetivos: provisionados César Wagner Studart
Montenegro e Francisco Édson de Oliveira e bacharel Ary Bezerra Leite, que não se fez presente
à reunião; Conselheiros Suplentes: bacharéis Antonio Ferreira da Silva, Dalton Moreira Gomes,
Henrique Barbosa Chaves, Maria do Socorro Ferreira de Miranda, Reynaldo Bezerra de Miranda Leão
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e Rosa Maria Ribeiro Fiterman; provisionados - Antonio de Pádua Castelo Branco da Ponte, Júlio César
Vieira Lima e Lauro de Andrade Correia;
- Uma informação interessante relativa à instalação do Regional: os móveis que inicialmente mobiliaram
a sede do CRTA 3ª Região foram adquiridos à firma “Lima & Albuquerque” - situada à época na Rua
Barão do Rio Branco, entre a Rua Guilherme Rocha e a Rua São Paulo e em nome do então Presidente
Ilaílson Silveira de Araújo, que efetuou o pagamento;
- Os dois primeiros ofícios emitidos pelo CRTA 3ª Região foram destinados respectivamente aos
órgãos: 001/69 - empresa O Povo Ltda. e 002/69 - Diários, Rádio e TV Associados;
- 8/9/1969 - O Presidente Ilaílson Silveira de Araújo solicitou licença do CRTA 3ª Região, até
27/12/1969, em virtude de ser igualmente Conselheiro Federal e, dada a incompatibilidade, optou por
permanecer no CFTA assumindo, então, a presidência do Regional o Vice-presidente bacharel José
Humberto de Araújo, que permaneceu no cargo até 30/12/1969;
- 9 a 11/9/1969 - Primeira Convenção dos Conselhos Federal e Regionais de Administração, realizada
na cidade do Rio de Janeiro. O Técnico em Administração Ilaílson Silveira de Araújo, licenciado do CRTA
3ª Região e, por delegação, representou o Regional;
- 8/10/1969 - A Conselheira Suplente Maria do Socorro Ferreira de Miranda foi convocada para ocupar
a vaga com a licença do Conselheiro Efetivo Ilaílson Silveira de Araújo;
- 13/10/1969 - Decreto 65.396/69: - Altera o § Único do art. 50 do Decreto nº 61.934/67, de
22/12/1967, que regulamenta a Lei nº 4.769/65, de 9/9/1965;
Art. 1º. Fica reaberto, até 31/12/1969, o prazo estabelecido no § Único do art. 50 do Decreto
61.934/67 para pedido de inscrição no Conselho Regional de Técnicos em Administração, nos termos
da Lei 4.769/65, de 9 de Setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício dessa profissão; - Aurélio
Lira Tavares – Ministro do Exército; Augusto Hamann Rademaker Grunewald – Ministro da Marinha;
Márcio Sousa Melo – Ministro Aeronáutica (Junta Militar); Newton Burlamarqui Barreira – Ministro
do Trabalho e Previdência Social; (DOU 17/10/1969 – Pág. 8.822);
- 13 a 18/10/1969 - Realização da Semana do Administrador, patrocinada pela Escola de Administração
do Ceará – EAC - e em suas próprias dependências com palestras diárias no período noturno. A EAC
convidou um Conselheiro do CRTA 3ª Região CE/PI/MA para compor a comissão organizadora do
evento, assim como o presidente licenciado Ilaílson Silveira de Araújo que proferiu uma das palestras;
- 12/11/1969 - O Conselheiro Efetivo César Wagner Studart Montenegro, provisionado, solicitou
licença até 31/12/1969, sendo convocado para substituí-lo o suplente Júlio César Vieira Lima, também
provisionado;
- 10/12/1969 - Reunião plenária: apresentado ofício registrando a chapa Unidade e Ação, inscrita no
dia 6/12/69, para concorrer ao pleito que foi realizado em 11/12/1969 para a renovação de 1/3 do
plenário com mandato de três anos, até 31/12/1972;
- 11/12/1969 - Realização da Assembleia Geral Eleitoral para a renovação de 1/3 do plenário, sendo
eleita a única chapa registrada, Unidade e Ação, composta pelos Técnicos em Administração: Efetivos
- Carlos Alberto Cavalcante Farias - bacharel, Francisco de Assis Leitão e Francisco Édson de Oliveira
- provisionados; Suplentes - Antonio Ferreira da Silva, Reynaldo Bezerra de Miranda Leão e Dalton
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Moreira Gomes - bacharéis;
- 17/12/1969 - 22ª reunião plenária: homologação do resultado da eleição realizada em 11/12/1969
e posse dos conselheiros efetivos e suplentes eleitos. A eleição da nova diretoria ficou transferida
para uma reunião acontecida em 30/12/69, quando ficou concluído o período de licença do presidente
Ilaílson Silveira de Araújo;
- Nesse período, as carteiras profissionais dos filiados eram emitidas pelo Conselho Federal que, após
a homologação dos processos de bacharéis e provisionados, as remetiam aos regionais para a entrega
aos respectivos interessados;
- Curiosidade relevante: o símbolo inicial da profissão era uma abelha na colméia;
- No período de 25 de julho a 30 de dezembro de 1969, tempo de funcionamento do 1º plenário do
CRTA 3ª Região, foram realizadas 24 (vinte e quatro reuniões plenárias ordinárias;

1970
- 2/1/1970 - Decretada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, que tinha à frente o Ministro
Júlio de Carvalho Barata, intervenção em todo o sistema CFTA/CRTA, em razão de sérias divergências
envolvendo o Conselho Federal e os Conselhos Regionais da 7ª e 8ª Regiões. Referida Intervenção se
prolongou até 27/10/1976;
- Inicialmente, durante os meses de janeiro e fevereiro de 1970, por designação do Ministro do
Trabalho antes citado, o Delegado Regional do Trabalho e Previdência Social no Ceará, Dr. Vicente
Cândido Neto, atuou como Interventor do CRTA 3ª Região CE/PI/MA, assessorado pela Técnica em
Administração provisionada Maria Carmem Barroso, funcionária da DRTPS-CE;
- Pela Portaria DRT/CE-5/1970, de 27/2/1970, do Delegado Regional do Trabalho no Ceará já referido,
foi nomeada uma Junta Interventora, composta por três membros, todos Técnicos em Administração
filiados ao CRTA, conforme demonstrado seguir: Reynaldo Bezerra de Miranda Leão - bacharel,
designado Presidente; Maria Carmem Barroso - provisionada, Secretária, e Ruy de Castro e Silva –
provisionado, como Tesoureiro. Na mesma data de 27/2/1970, às 18 horas, em solenidade realizada na
sede do CRTA 3ª Região, na Rua dos Pocinhos, 33 - Edifício Palácio Progresso, sala 518, o Sr. Delegado
do Trabalho, Dr. Vicente Cândido Neto, deu posse aos membros da Junta Interventora;
- 4/3/1970 às 18 horas - Realização da primeira reunião da Junta Interventora na sede do Regional,
tendo o presidente Reynaldo Bezerra de Miranda Leão expressado sua satisfação em presidir a
instituição e solicitando a devida cooperação dos demais membros para que, juntos, pudessem alcançar
os objetivos pretendidos;
- Julho/1970 - Contratada a primeira funcionária no CRTA 3ª Região: Sra. Maria Bernadete Oliveira;
- 2/10/1970 - Oficio CRTA 3ª Região 194/70, solicitando ao CFTA retificação orçamentária para a
inclusão da rubrica “aquisição de imóveis”, com vistas a permitir a compra de uma sala para sede própria
do Conselho Regional. Tal retificação foi aprovada pela Resolução CFTA 46/70, de 10/12/1970;
- 17 a 20/11/1970 - Realização da 1ª Convenção Nacional dos Técnicos em Administração, na cidade
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do Rio de Janeiro, promovida pela ABTA – Associação Brasileira dos Técnicos em Administração, que
foi a primeira entidade do gênero constituída no País e presidida pelo Técnico em Administração Albino
Nogueira de Faria;
- 18/11/1970 - Registro da primeira empresa no CRTA 3ª Região: PLANAD (Fonte: ata dessa data);
- 29/12/1970 - O telex nº 4.761 do CFTA informou sobre a remessa do valor de Cr$ 16.608,10
(dezesseis mil, seiscentos e oito cruzeiros e dez centavos), pelo Banco do Brasil, destinado à aquisição,
ao Sr. José de Freitas Rosemblit e esposa, pelo valor de CR$ 13.000,00 (treze mil cruzeiros), da sala nº
438 do Edifício Palácio Progresso para funcionar como sede do Regional. O valor excedente se destinou
ao custeio das demais despesas pertinentes. Posteriormente, o Oficio CFTA-661/70 veio ratificar a
remessa do referido numerário. (Fonte: ata de 30/12/1970);
- Em 1970, 38 (trinta e oito) reuniões foram realizadas pela Junta Interventora.

1971
- 6/1/1971 - Primeira reunião de 1971, sendo a última realizada na sala alugada nº 518, que foi entregue
ao proprietário mediante o pagamento de vinte dias de aluguel e pintura da sala;
- 13/1/1971 - Segunda reunião do ano e a primeira realizada na sede própria, sala nº 438 do Edifício
Palácio Progresso;
- 14/1/1971 - Assinada pelos membros da Junta Interventora a escritura lavrada no Cartório Ponte da
compra da sala nº 438 do Edifício Palácio Progresso, como sede do CRTA 3ª Região CE/PI/MA;
- 3/5/1971 - Telegrama do CFTA informando sobre a transferência da sede do órgão do Rio de Janeiro
para Brasília/DF, ocupando espaço no Edifício Venâncio VI, 2º andar – SDS;
- 16/6/1971 - Portaria nº 3.200/1971, dessa data, do Ministério do Trabalho e Previdência Social Ministro Júlio de Carvalho Barata - nomeando nova Junta Interventora do CFTA, com sede em Brasília,
tendo como Presidente o Técnico em Administração Wilson de Sousa Aguiar;
- Dezembro/1971 - 1ª turma de bacharéis em Administração formados pela Universidade Federal do
Maranhão;
- No exercício de 1971, a Junta Interventora do CRTA 3ª Região realizou 42 (quarenta e duas) reuniões.

1972
- 5/6/1972 - Decreto nº 70.673/72 – Altera o § único do art. 50 do Decreto 61.934/67, de 22/12/1967,
que regulamentou a Lei nº 4.769/65:
- Art. 1º. O § Único do artigo 50 do Regulamento aprovado pelo Decreto 61.934, de 22/12/1967, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 50. ........
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- § Único. A concessão do registro profissional poderá ser requerida até 30 de junho de 1973, vedada
a renovação de pedidos fundados na alínea “c” do artigo 2º deste Regulamento que já tenham sido
anteriormente decididos;
- Presidente: Emílio Garrastazu Médici; Ministro do Trabalho; Júlio de Carvalho Barata;
- Ata da reunião de 11/10/1972 - Comunicação do falecimento do Técnico em Administração Francisco
de Assis Leitão, que foi Conselheiro Efetivo e 2º Tesoureiro da 1ª Diretoria do CRTA 3ª Região, em
1969;
- Ata da reunião de 16/10/1972 - Aprovação do Técnico em Administração Francisco de Sousa –
bacharel, para Delegado do CRTA 3ª Região, no Estado do Maranhão, sediado na cidade de São Luís;
- Ata da reunião de 25/10/1972 - Circular CFTA 06/72 informa que, pela Portaria MT-3292/72, de
21/9/72 foi constituída nova Junta Interventora no CFTA presidida pelo Técnico em Administração
Murilo Moreira da Silva;
- Ata da reunião de 3/11/1972 - Aprovação do Técnico em Administração José Airton Cavalcante –
bacharel, para Delegado do CRTA 3ª Região no Estado do Piauí, com sede na cidade de Teresina;
- No exercício de 1972 - Foram realizadas pela Junta Interventora, 30 (trinta) reuniões.

1973
- A partir de 31/1/1973, as reuniões da Junta Interventora passaram a ser realizadas quinzenalmente;
- Ata de 13/3/1973 - Ofício SQ nº 03/73, de 21/2/73, do Delegado Regional do Trabalho no Ceará
determinando que a Técnica em Administração Maria Carmem Barroso passasse a responder pela
presidência da Junta Interventora do CRTA 3ª Região podendo, inclusive, movimentar a conta bancária
em conjunto com o Tesoureiro Ruy de Castro e Silva, em razão da ausência, de há muito, do Presidente
Reynaldo Bezerra de Miranda Leão às reuniões;
- Junho/1973 - Pedido de licença, por um ano, do Presidente da Junta Interventora, Técnico em
Administração Reynaldo Bezerra de Miranda Leão;
- No exercício de 1973, a Junta Interventora realizou 24 (vinte e quatro) reuniões:

1974
- 15/3/1974 - Resolução CFTA-30/74 - Dispõe sobre o processo eleitoral da autarquia: eleições diretas
para o CFTA e CRTA; mandatos dos nove membros efetivos e nove suplentes: 1/3 para um ano, 1/3 para
dois anos e 1/3 para três anos; proporcionalidade para o Regional (candidatura de chapa), efetivos
e suplentes: seis bacharéis e três provisionados; proporcionalidade para o Federal (candidatura
individual) efetivo: bacharel e suplente: provisionado;
- 29/3/1974 - Último dia do prazo de entrega de chapas para concorrer às eleições para o Regional
e para membros ao CFTA: registradas duas chapas para o CRTA 3ª Região: Renovação e Francisco
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Aniceto Carvalho Neto; e, para o CFTA, quatro candidaturas individuais independentes: pelo grupo A Efetivos: bacharéis Ilaílson Silveira de Araújo e Heloísa Oliveira Barros Leal e pelo grupo B – Suplentes:
provisionados Carlos Mauro Cabral Benevides e Raimundo Gomes Garcez, respectivamente. A
documentação relativa às candidaturas em questão foi repassada ao Delegado Regional do Trabalho
em 2/5/1974 para ser por ele encaminhada ao CFTA; (Fonte: ata de 2/4/1974);
- 3/5/1974 - Publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, dessa data, o Estatuto do Clube do
Executivo, instituição constituída por Técnicos em Administração mas que não veio a se concretizar na
prática; (Fonte: Diário Oficial referido);
- Ata de 4/7/1974 - Registro da informação de que foram encaminhados ao Delegado Regional do
Trabalho, Dr. Adelmar Neiva de Sousa, e ao Secretário do Ministério do Trabalho, em duas vias, os
formulários LDB – Levantamento de Dados Biográficos dos integrantes das chapas Renovação e
Francisco Aniceto Carvalho Neto que concorreram às eleições para o plenário do CRTA 3ª Região CE/
PI/MA, assim como dos candidatos ao CFTA para efeito de verificação da situação de cada candidato
perante o SNI – Sistema Nacional de Informações;
- No exercício de 1974, a Junta Interventora realizou 36 (trinta e seis) reuniões.

1975
- 16/4/1975 - Oficio endereçado pela Junta Interventora ao Delegado Regional do Trabalho dando
ciência do longo período de ausência, no CRTA 3ª Região, do Técnico em Administração Reynaldo
Bezerra de Miranda Leão, que fora nomeado Presidente da Junta Interventora e cujo pedido de licença
por um ano venceu em junho/1974 mas que, até aquela data, não houvera apresentado qualquer
justificativa sobre a ausência dele; (Fonte: ata dessa data);
- 7/5/1975 - Lei nº 6.206/75, dessa data: dispõe sobre a validade, em todo o território nacional, como
prova de identidade para qualquer efeito, a carteira emitida pelos órgãos controladores do exercício
profissional; (Fonte: ata de 2/7/1975);
- 7/6/1975 - A Técnica em Administração Maria Carmem Barroso, Presidente da Junta Interventora, em
companhia do representante do CRTA 3ª Região no Maranhão - Técnico em Administração Francisco
de Sousa - esteve em visita à Escola de Administração do Maranhão mantendo contato com o Diretor,
Técnico em Administração Renato de Carvalho Couto Barcelar Nunes. Na ocasião, foi entrevistado por
um repórter do jornal local O Imparcial, cuja matéria foi publicada naquele veículo no dia 7/6/1975;
(Fonte: ata de 2/7/1975);
- 26/6/1975 - Ofício nº 5/75, do Sindicato dos Administradores do Estado de São Paulo, comunicando
que no dia 18/6/1975 foi aprovado pela Câmara Federal projeto de lei alterando o nome da profissão
de Técnico em Administração para Administrador e de Conselhos Federal e Regional de Técnicos em
Administração – CFTA/CRTA para Conselho Federal e Regional de Administração – CFA/CRA. Referido
projeto passou a ser apreciado pelo Senado Federal após o que, se aprovado no órgão legislativo, será
submetido à sanção do Presidente da República; (Fonte: ata de 2/7/1975);
- 7/11/1975 - Visitou o CRTA 3ª Região CE/PI/MA o Auditor da Inspetoria Geral de Finanças do
Tribunal de Contas da União, Sr. Almir Barros Biriba, com a finalidade de proceder à auditagem dos
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exercícios de 1970, 1971, 1972 e 1973; (Fonte: ata dessa data);
- 11/11/1975 – Realização, nessa data, da auditoria acima referida sendo o Sr. Almir Barros Biriba
atendido pelo Contador Mardônio Vilagran Pinheiro que lhe proporcionou esclarecimentos sobre
todas as informações suscitadas; (Fonte: ata de 12/11/1975);
- 5/12/1975 - Esteve em visita ao CRTA o Presidente em exercício da Junta Interventora do CFTA,
Técnico em Administração Murilo Moreira da Silva, que veio a Fortaleza participar de uma convenção do
Ministério do Planejamento sobre orçamento público. Na ocasião, os membros da Junta Interventora
da 3ª Região pleitearam a concessão de uma subvenção ao Regional para fins de aquisição da sala
vizinha à atual sede do Conselho, tendo o mesmo se mostrado sensível ao pedido e orientando que tal
solicitação fosse devidamente formalizada para ser submetida à Junta Interventora do CFTA;
- No exercício de 1975, foram realizadas 37 (trinta e sete) reuniões, pela Junta Interventora.

1976
- Ata de 11/2/1976 - Pela Resolução Normativa CFTA nº 15/76, foi homologada a concessão de
subvenção ao CRTA 3ª Região no valor de Cr$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros), enviada pelo
cheque nº 957.197, do Banco do Brasil e destinada à aquisição da sala nº 436, vizinha a de propriedade
do Regional, para a ampliação da sede do Conselho. Referido imóvel tinha como proprietário o
Sr. Joaquim Lemos de Oliveira, que fez a negociação com a Junta Interventora Regional mas que,
posteriormente, desistiu da venda. O valor em questão foi então depositado pelo CRTA 3ª Região em
uma conta separada daquela de movimentação normal da instituição;
- 4/9/1976 - Foi publicado nos jornais O Povo e Correio do Ceará dessa data o edital de convocação
para a realização de eleições dos representantes da 3ª Região no Conselho Federal e para a composição
do plenário; (Fonte: ata de 8/9/1976);
- Ata de 20/9/1976 - Registrou a comunicação da Inspetoria Geral de Finanças informando que o
Tribunal de Contas da União aprovou as contas do CRTA - 3ª Região CE/PI/MA referentes aos exercícios
de 1970, 1971, 1972 e 1973;
- 23/9/1976 – Realização de eleições, na sede do CRTA 3ª Região CE/PI/MA, no horário das 9h30min
às 19h30min para a escolha dos representantes do Regional no CFTA e dos membros para compor
o novo plenário. Concorreram as chapas Renovação e Francisco Aniceto de Carvalho Neto, saindo
vencedora esta última. Presidiu a Junta Eleitoral, por nomeação do Delegado Regional do Trabalho,
o Sr. Isaque Ferreira Janebro Rocha, funcionário da Delegacia do Trabalho Marítimo. Contingente
eleitoral: quinhentos e oitenta e seis Técnicos em Administração. Votantes: trezentos e sessenta e
dois igual a 61,77%; Abstenção: duzentos e vinte e quatro ou 38,23%; Chapa Francisco Aniceto de
Carvalho Neto - duzentos e setenta e quatro votos, igual a 75,69%; Chapa Renovação - 83 oitenta
e três votos ou 22,93%; Abstenções -cinco votos, igual a 1,38%. O processo eleitoral foi enviado ao
Conselho Federal para homologação, de acordo com as instruções pertinentes, após o que foi marcada
pela Junta Interventora a data para a posse dos eleitos;
- 22/10/1976 - Ofício CFTA 446/76 enviando, em anexo, cópia da Resolução CFTA-219/76, de
5/10/1976, que homologou o resultado das eleições para o CRTA 3ª Região, realizadas em 23/9/76,
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declarando eleitos os componentes da chapa Francisco Aniceto de Carvalho Neto e autorizando a
efetivação da respectiva posse;
- 8/11/1976 - Reunião de posse dos conselheiros eleitos – efetivos e suplentes, componentes da chapa
Francisco Aniceto Carvalho Neto, vencedora do pleito. Reunião presidida pelo Delegado Regional do
Trabalho no Ceará, Dr. Adelmar Neiva de Sousa, que procedeu à chamada de todos os membros eleitos e
a seguir os declarou empossados. Logo após, por solicitação da Presidente da Junta Interventora, Maria
Carmem Barroso, o membro Ruy de Castro e Silva apresentou o Relatório das Atividades da referida
Junta durante o período de gestão. Por fim, o Delegado do Trabalho manifestou a sua satisfação em
participar da solenidade, ressaltando estar dando cumprimento à política do Ministério do Trabalho
de entregar à própria classe o órgão fiscalizador da profissão e desejou aos novos dirigentes um
perfeito entrosamento entre eles para evitar novas medidas intervencionistas, assim como que todos
estivessem imbuídos do propósito de levar à profissão de Técnico em Administração ao lugar que bem
merece;
- 9/11/1976 - Primeira reunião do novo plenário, na sede do CRTA, estando presentes os Conselheiros:
Luís Carlos Aires Barreira Nanan, Stênio Rocha Carvalho Lima, Luis Holanda Costa, César Cláudio
Rabelo Cavalcante, Humberto Vitorino Dantas, Idelzuíte Tavares Carneiro, Samir Youssef Jereissati e
José Milton Ferreira Lima. Inicialmente, foram definidos os períodos de mandatos dos eleitos - efetivos
e suplentes - para três, dois e um ano de mandatos, que ficou assim: Efetivos - para três anos: Humberto
Vitorino Dantas, Luís Carlos Aires Barreira Nanan e Stênio Rocha Carvalho Lima; - para dois anos de
mandato: César Cláudio Rabelo Cavalcante, Luís Holanda Costa e Paulo Aguiar Frota; - e para um
ano de mandato: Idelzuíte Tavares Carneiro, José Eribaldo Campos Lima e Plácido Castelo Sobrinho;
Suplentes - para três anos de mandato: Antonio Cláudio Câmara Montenegro, José Alves de Oliveira
e Ronaldo Santiago Nunes; - para dois anos: José Milton Ferreira Lima, Samir Youssef Jereissati e
Vera Lúcia de Pontes Gondim; - e, para mandato de um ano: Carlos Izidro Sanford Paracampos, José
Eoaci Soares Lima e Maria do Socorro Ferreira de Miranda. Qualquer suplente substituiria qualquer
efetivo, desde que de igual duração de mandato. A seguir, foi realizada a eleição para a composição
da diretoria, tendo como colégio eleitoral os nove conselheiros efetivos, que votaram entre eles, que
ficou assim constituída: Presidente - Luís Carlos Aires Barreira Nanan; Vice-presidente – Stênio Rocha
Carvalho Lima; 1º Secretário – Humberto Vitorino Dantas; 2º Secretário – José Eribaldo Campos Lima;
1º Tesoureiro – Luís Holanda Costa; 2º Tesoureiro – Plácido Castelo Sobrinho; Conselheiros Efetivos:
César Cláudio Rabelo Cavalcante, Idelzuíte Tavares Carneiro e Paulo Aguiar Frota; Conselheiros
Suplentes: Antonio Cláudio Câmara Montenegro, José Alves de Oliveira, Ronaldo Santiago Nunes, José
Milton Ferreira Lima, Samir Youssef Jereissati, Vera Lúcia de Pontes Gondim, Carlos Izidro Sanford
Paracampos, José Eoaci Soares Lima e Maria do Socorro Ferreira de Miranda;
- Conforme Resolução do CFTA, anualmente, a partir dessa data, passou a acontecer eleição para a
renovação de 1/3 dos membros efetivos suplentes para um mandato de três anos. A cada ano, em
razão da renovação de 1/3 dos membros do plenário, tornou-se obrigatória a realização, entre os novos
membros efetivos, no total de nove, de eleição para a constituição da nova diretoria para o respectivo
exercício;
- A diretoria eleita, de imediato, deu inicio ao desenvolvimento de um intenso trabalho com vistas a
atrair os bacharéis formados nos quatro cursos de Administração existentes em sua jurisdição - dois
no Ceará (Fortaleza), um no Piauí (Parnaíba) e um no Maranhão (São Luís) com vistas ao registro deles
na instituição, uma vez que a Junta Interventora, composta por apenas três membros, não dispunha de
condições para realizar uma ação pertinente mais efetiva;
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- 10/11/1976 - Pelo Oficio Circular CFTA-11/76, dessa data, o Conselho Federal informou que a eleição
dos representantes, efetivo e suplente, do CRTA 3ª Região para o CFTA fora anulada pela Junta Eleitoral
do citado órgão sob a alegação de que a Junta Interventora não houvera cumprido detalhadamente as
instruções pertinentes então em vigor, tais como o envio de documentação sobre os candidatos, que
foi com atraso e de forma incompleta. Foram, na ocasião, candidatos e tiveram a maioria de votos os
Técnicos em Administração Ilaílson Silveira de Araújo, bacharel, como Efetivo e Carlos Mauro Cabral
Benevides, provisionado, como Suplente;
- As reuniões do novo plenário, foram programadas para se realizarem às 18 horas das quartas-feiras;
- No exercício de 1976, foram realizadas 37 (trinta e sete) reuniões da Junta Interventora, até
27/10/1976. A reunião de posse do novo plenário se deu em 8/11/1976, além de 6 (seis) reuniões
plenárias, a última em 15/12/76, num total de 44 (quarenta e quatro);

1977
- 7/1/1977 - O Técnico em Administração Guilherme Quintanilha de Almeida assumiu a presidência do
CFTA, após Intervenção, tendo como Vice-presidente o Técnico em Administração e Professor Belmiro
Siqueira;
- 19 e 20/4/1977 - 1º Encontro dos Conselhos Federal e Regionais de Técnicos em Administração,
realizado em São Paulo/SP, na sede do CRTA 8ª Região. O CRTA 3ª Região esteve representado pelo
Presidente Luís Carlos Aires Barreira Nanan e pelo Conselheiro César Cláudio Rabelo Cavalcante. O
evento em questão superou a expectativa de todos os participantes pelo entusiasmo consciente do
muito que se teria a fazer, o desejo de realizar o máximo no mais breve espaço de tempo e da melhor
forma e pela conscientização concreta do que estava errado e necessitando ser urgentemente
corrigido. Tudo isso com o objetivo de recuperar os quase sete anos em que a instituição esteve sob
intervenção, gerida por uma Junta Interventora composta por somente três membros;
- A Escola de Administração do Ceará – EAC formou, no período de 1964 a 1976, o total de um mil
cento e oitenta e oito bacharéis em Administração, dos quais, quatrocentos e vinte e quatro em
Administração Pública e setecentos e sessenta e quatro em Administração de Empresas. Deste
montante, apenas trezentos e cinquenta e oito, ou seja, 30% estavam registrados no CRTA 3ª Região
até 7/6/1977, conforme consta em ata do Regional dessa data e no Informativo nº 1, de jun/1977;
- Junho/1977 - Lançamento da 1ª edição do Informativo CRTA 3ª Região CE/PI/MA, com tiragem de
um mil e quinhentos exemplares;
- 1º e 2/7/1977 - Segunda Assembleia do Sistema CFTA/CRTA, realizada na cidade do Rio de Janeiro.
O Conselheiro Cesar Claudio Rabelo Cavalcante, por indicação do plenário, representou o CRTA 3ª
Região;
- Nas vinte e quatro reuniões que realizou no exercício, até 24/7, o plenário julgou cento e vinte e
oito processos de natureza seguinte: registros de bacharéis e afins - setenta e um; registros de
provisionados e afins -cinquenta e três; registros de empresas e afins - quatro. Média de processos
julgados por reunião: 5,3; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região nº 1 – jun/1977);
- Até 31 de julho de 1977, existiam setecentos e trinta e cinco Técnicos em Administração inscritos no
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CRTA 3ª Região, assim distribuídos: Ceará – trezentos e setenta e um bacharéis e cento e cinquenta
provisionados, totalizando quinhentos e vinte e um; Piauí – cinquenta e três bacharéis e dezenove
provisionados, com o total de setenta e dois; e Maranhão – cento e três bacharéis e trinta e nove
provisionados, perfazendo cento e quarenta e dois; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região nº 2 - ago/1977);
- 17/8/1977 - O Senador e Técnico em Administração Carlos Mauro Cabral Benevides fez
pronunciamento no Senado Federal dando ciência do trabalho realizado pelo CRTA 3ª Região e
ressaltando a realização da I Semana do Administrador, promoção do Regional, que aconteceu em
Fortaleza, no período de 5 a 9 de Setembro; (ata da reunião de 23/8/77);
- 18/8/1977 - Decreto nº 12.447, assinado pelo Governador Adauto Bezerra, que dispensou o
ponto dos servidores do Estado - Técnicos e estudantes em Administração - que comprovadamente
compareceram à I Semana do Administrador; (ata de 23/8/77);
- 23/8/1977 – A ata registrou o pedido de exoneração do Técnico. em Administração Francisco de
Sousa como representante do Regional no Maranhão e a nomeação de seu substituto Técnico em
Administração Rommel Aníbal Nunes de Castro que, inclusive, informou haver procedido à divulgação
da I Semana do Administrador na imprensa de São Luís;
- Ata de 30/8/1977 - Registrou o apoio financeiro recebido pelo CRTA-3ª Região para a realização da
I Semana do Administrador das seguintes instituições: FUNEDUCE, DNOCS, Banco do Nordeste do
Brasil, Banco do Estado do Ceará - BEC e Grupo Édson Queiroz;
- 5 a 9/9/1977 - Realização da I Semana do Administrador. Abertura no auditório Horácio Lafer, do
BNB, com presenças do Governador Adauto Bezerra e do Presidente do CFTA Guilherme Quintanilha
de Almeida. A palestra de abertura foi proferida pelo Secretário do Planejamento do Ceará, Técnico
em Administração Paulo de Tarso Lustosa da Costa. Foram também conferencistas do evento, que
teve palestras nos três expedientes: Dr. Carlos José da Costa Pereira – Presidente do IDEGO; Dr.
Darcy da Rocha Furtado – Presidente do Banco do Estado do Ceará/BEC; Dr. Chieng Jia Yue – Diretor
Financeiro da VASP; Prof. Belmiro Siqueira – Vice Presidente do CFTA; Dr. José Lins de Albuquerque
– Superintendente da SUDENE; Dr. Adolfo Neves Martins da Costa – Presidente da FIAT do Brasil;
Senador José de Magalhães Pinto – Presidente do Banco Nacional S/A; Técnico em Administração
Antonio José de Pinho – Presidente do CRTA 7ª Região (RJ/ES); e Dr. Reinold Stephanes – Presidente do
INPS. No dia 9/9, aconteceu visita ao Perímetro Irrigado de Morada Nova, administrado pelo DNOCS
e, no encerramento, no dia 9/9, foi oferecido um coquetel aos presentes. A I Semana do Administrador
proporcionou um saldo financeiro de Cr$ 8.818,00 (oito mil, oitocentos e dezoito cruzeiros) que, por
decisão do plenário, foi aplicado na aquisição de móveis e equipamentos para o CRTA;
- 13/9/77 - Ata da reunião dessa data, que registrou: ofícios recebidos do Vereador Mário
Nunes e do Deputado Estadual Airton Maia Nogueira dando ciência de que foram constados em
ata, respectivamente, da Câmara Municipal de Fortaleza e da Assembleia Legislativa, votos de
congratulações pela realização da I Semana do Administrador. Igualmente, ofícios parabenizando pela
realização do evento das seguintes autoridades e instituições: Deputado Estadual Claudino Sales,
Senador Wilson Gonçalves, Presidente do BNB – Dr. Nilson Holanda, Superintendente da SUDEC Prof. Eduardo Bezerra Neto, Presidente da Junta Comercial do Ceará – Dr. João Airton César Cabral,
do Presidente da União das Classes Produtoras do Ceará e do Chefe de Gabinete do Governo do
Estado do Maranhão;
- Setembro/1977 - Ofício do Presidente do CFTA ao CRA com o seguinte teor: “Senhor Presidente,
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Não poderíamos deixar de escrever para, mais uma vez, cumprimentar o CRTA 3ª Região pelas brilhantes
solenidades que marcaram a abertura da Semana do Administrador de 1977. Foi com grande prazer
que participamos, na sessão de abertura, de mesa tão ilustre composta por Deputados, Senadores e
Executivos Públicos, todos Técnicos em Administração, o que vem engrandecer, sobremaneira, a classe.
Gostaria de fazer referência especial à presença, entre os Conferencistas, do Senador Magalhães
Pinto e que tanto marcou nossa participação aí no CRTA. Esperando que se repitam sempre, iniciativas
como esta, que tanto contribuem para uma maior divulgação de nossa profissão, aceite, Senhor
Presidente, junto com todos os companheiros da 3ª Região, os nossos mais sinceros cumprimentos.
Atenciosamente.
Guilherme Quintanilha de Almeida.
Presidente.”
(Fonte: Informativo CRTA 3ª Região nº 3 - nov/1977);
- 26 a 28/10/1977 - Promoção do I Encontro Brasileiro de Técnicos em Administração – I EBRATA,
posteriormente denominado ENBRA - acontecido em Brasília, promoção do CFTA sob a coordenação
do CRTA 1ª Região DF/GO. A temática do evento foi a seguinte: “A profissiografia do Técnico
em Administração; A aproximação do Técnico em Administração dos empresários; O papel das
universidades: graduação, mestrado e doutorado; A problemática do estágio supervisionado; A
importância do processamento de dados na Administração moderna; Currículos mínimo e pleno: uma
visão crítica, reformulação imperiosa.” Presentes pelo CRTA - 3ª Região no I EBRATA, os seguintes
Conselheiros: Luís Carlos Aires Barreira Nanan, Stênio Rocha Carvalho Lima, Luis Holanda Costa,
Cesar Cláudio Rabelo Cavalcante e José Eribaldo Campos Lima. Igualmente se fizeram presentes:
Padre Benedito Albuquerque - Diretor e Manoel Messias de Sousa - Professor, ambos do CESA;
Professor Ilaílson Silveira de Araújo, da UNIFOR; Técnicos em Administração: José Augusto Góis
Ferreira e Paulo Nelson Simões - do DNOCS, Ana Silêda Monteiro Teófilo - da Secretaria de Saúde/CE,
Lauro de Andrade Correia - Diretor da Escola de Administração de Parnaíba/PI, Ausair Adélia Chaib da Secretaria da Administração/PI e Ana Maria Soares Vasconcelos - da Secretaria do Planejamento/
MA; (Fonte: publicação do CFA sobre o I EBRATA).
- Novembro/1977 - Informativo CRTA 3ª Região, nº 3, publicação da 1ª edição de O Colega em
Destaque, a enfocar o Técnico em Administração Paulo de Tarso Lustosa da Costa, formado pela
primeira turma de Administração de Empresas da ex-Escola de Administração do Ceará e, então,
Secretário do Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região,
nº 3);
- Ata de 16/11/1977 – Aprovação, em redação final, pelo plenário do CRTA 3ª Região, do Estatuto
da Associação Profissional dos Técnicos em Administração do Estado Ceará – APTA/CE, trabalho
elaborado pelo Conselheiro Stênio Rocha Carvalho Lima e que foi submetido à aprovação prévia da
divisão sindical da Delegacia Regional do Trabalho no Ceará;
- 30/11/1977 - Nessa data, era a seguinte a posição dos Técnicos em Administração registrados no
CRTA 3ª; Ceará – trezentos e noventa e quatro bacharéis e cento e sessenta e dois provisionados,
totalizando quinhentos e cinquenta e seis; Piauí – cinquenta e cinco bacharéis e vinte e um
provisionados, perfazendo o total de setenta e seis; e Maranhão – cento e sete bacharéis e trinta e oito
provisionados com o total de cento e quarenta e cinco. No cômputo geral – quinhentos e cinquenta e
seis bacharéis e duzentos e vinte e um provisionados, totalizando setecentos e setenta e sete Técnicos
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em Administração inscritos; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região nº 4, dez/1977);
- 9/12/1977 - Resolução CFTA nº 99/77: Criação da Assembleia de Presidentes dos Conselhos
Regionais de Técnicos em Administração junto ao CFTA, tendo como Presidente nato o mandatário
do Conselho Federal. Nos meses de abril e outubro foram realizadas sessões plenárias ordinárias e
extraordinárias, sempre que necessário, a critério do Presidente ou mediante solicitação conjunta
da maioria de seus membros, contando sempre com a presença dos conselheiros do CFTA; (Fonte: a
resolução acima referida);
- Dezembro/1977 - Nesse ano, o Centro de Estudos Sociais Aplicados – CESA, da FUNEDUCE, em seu
curso de Administração, formou cento e onze bacharéis. Por sua vez, a UNIFOR diplomou cinquenta e
oito, totalizando, nas duas instituições, cento e sessenta e nove bacharéis em Administração formados
em 1977;
- 28/12/1977 - Confraternização natalina dos membros do plenário do CRTA-3ª Região, em almoço
no Náutico Atlético Cearense, juntamente com funcionários do órgão e vários colegas Técnicos em
Administração e convidados especiais, tais como o Padre Benedito Francisco de Albuquerque – Diretor
do CESA, Dr. José Freire Castelo – Professor e Secretário da Administração do Município e o Professor
e empresário Ilaílson Silveira de Araújo;
- No exercício de 1977, foram realizadas 45 (quarenta e cinco) reuniões plenárias.

1978
- 7/1/1978 - Realização, na sede do CRTA 3ª Região, da Assembleia Geral de criação da Associação
Profissional dos Técnicos em Administração do Ceará APTA/CE - embrião do futuro SINDAECE contando com a presença de quarenta e oito pessoas, entre conselheiros do Regional e Técnicos em
Administração, sendo eleito Presidente o Técnico em Administração Luís Carlos Aires Barreira Nanan;
(Fonte: ata de instalação da APTA);
- 17/1/1978 - Pela Portaria nº 3.043, dessa data, do Ministro Arnaldo da Costa Prieto, do Trabalho
e Previdência Social, publicada no Diário Oficial da União, em 18/1/1978, os atuais plenários dos
Conselhos Federal e Regionais de Técnicos em Administração passaram a ser constituídos como Juntas
Administrativas Federal e Regionais, a partir do dia imediato ao término dos mandatos dos integrantes
de seu terço renovável, cujos membros permaneceriam até a realização da próxima eleição. Isso
em virtude de não haver sido possível, naquela ocasião, a realização de eleições devido ao número
insuficiente de sindicatos e associações de classe da área, então existentes;
- 27/1/1978 - Realização, na sede do CFTA, em Brasília, da sessão de instalação da Assembleia de
Presidentes dos Conselhos Regionais de Técnicos em Administração junto ao CFTA, sob a presidência
do Técnico em Administração Guilherme Quintanilha de Almeida;
- 16/2/78 - Pela Resolução Normativa CRTA 3ª Região nº 8/78, assinada pelo Presidente Luís Carlos
Aires Barreira Nanan, o Técnico em Administração Lauro de Andrade Correia, registrado no Regional
sob nº 16, foi nomeado representante, sem remuneração, do Regional em Parnaíba/PI, cidade onde
funciona o curso de Administração da Universidade Federal do Piauí, no Campus Universitário Ministro
Reis Veloso;
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- O Técnico em Administração Manoel Teófilo Maia de Lima foi nomeado pelo Presidente Luís Carlos
Aires Barreira Nanan Delegado do CRTA 3ª Região na cidade de Teresina/PI;
- Foram alugadas duas salas, de números 409 e 411, no Edifício Palácio Progresso para o funcionamento
das atividades administrativas do CRTA 3ª Região, ficando a sala própria do Regional, a de nº 438,
destinada tão somente para a realização de reuniões plenárias e recepções especiais; (Fonte:
Informativo CRTA 3ª Região - dez/1977);
- 4 a 9/9/1978 - Realização da II Semana do Administrador com a seguinte programação: palestra do
Governador eleito Virgílio Fernandes Távora sob o tema “Administração planejada como solução ante
a escassez de recursos”; conferência do ex-Governador César Cals de Oliveira Filho sobre “A arte de
administrar no contexto político”; conferência do Prof. Luiz Augusto Costacurta Junqueira, Diretor da
OPC - Organização Projetos e Consultoria, no painel intitulado “O dirigente de empresas brasileiras - um
perfil crítico”, tendo como moderador o Dr. Antonio de Pádua Franco Ramos, Presidente do BANDECE
e, como debatedores, o Jornalista e Técnico em Administração Antonio Frota Neto e o Presidente do
CIC, Técnico em Administração Benedito Clayton Veras Alcântara; O conferencista João Eurico Matta
liderou o painel “Consultoria externa x assessoria interna” que teve como moderador o Professor Ilaílson
Silveira de Araújo e como debatedores o Professor Manoel Messias de Sousa do CESA/FUNEDUCE e
o Técnico em Administração Roberto Carvalho Cardoso Presidente do CRTA 8ª Região; conferência
do Superintendente Adjunto de Planejamento da SUDENE Firmo Fernandes de Castro sob o tema “A
SUDENE e o desempenho da economia nordestina”; o Cel. Adwaldo Cardoso Botto Barros, Presidente
da EBCT, proferiu conferência subordinada ao tema “EBCT: um exemplo de revolução administrativa”.
No encerramento da II Semana do Administrador, o Técnico em Administração Eduardo Gurgel do
Amaral Valente, Conselheiro do CFTA e representando o presidente da entidade, fez palestra sobre
“A Legislação disciplinadora da profissão de Técnico em Administração”. A programação social do
evento contemplou: manhã esportiva e feijoada na Colônia de Férias da COELCE; disputa de duas
taças nas modalidades de futebol de salão masculino e voleibol feminino, entre equipes formadas por
alunos de Administração da UNIFOR e do CESA, tendo a última conquistado ambos os troféus; e, no
encerramento, foi servido coquetel aos participantes. Da programação técnica da II Semana constou
ainda a realização do curso ”Tabela de decisão – um novo instrumento de racionalização”, ministrado
pelo Professor Milton Gomes, Diretor do Departamento de Modernização Administrativa do INAMPS
para cerca de sessenta participantes;
- 9/9/1978 - O Presidente do CRTA 3ª Região recebeu, nessa data, telegrama do Governador Waldemar
Alcântara, com o seguinte teor: “Ao ensejo da decorrência do Dia do Administrador vg levo a todos
os Técnicos em Administração que integram o Conselho Regional Terceira Região minhas calorosas
congratulações por tão grata efeméride pt Aproveito a oportunidade desta saudação et parabenizo
os profissionais do Cearah vg Piauí et do Maranhão pelo êxito da II Semana do Administrador que
hoje se encerra vg durante a qual mais uma vez se pôs em relevo o notável trabalho que os Técnicos
de Administração realizam vg tanto no setor Público quanto no Privado vg em especial no tocante às
tarefas de Planejamento, Assessoramento et Consultoria vg contribuindo de modo decisivo para um
melhor ordenamento das atividades econômicas vg sociais et administrativas et vg, portanto vg para o
desenvolvimento do País pt.”; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 5 – setembro/78);
- 9/9/1978 - A SEPLAN/CE comemorou o Dia do Administrador. Por iniciativa do Secretário Estadual
do Planejamento, Dr. Roberto Gerson Gradvohl, contando com a presença do Professor Cícero de
Sá Pereira, dos Técnicos em Administração Luís Carlos Aires Barreira Nanan e Humberto Vitorino
Dantas, além de Técnicos em Administração lotados nessa Secretaria, foi realizada solenidade
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comemorativa à passagem do Dia do Administrador com a presença aproximada de oitenta pessoas.
Falaram ao público, na ocasião, o Profº Cícero Pereira, fazendo um histórico sobre o surgimento da
profissão, o Presidente Luís Carlos Barreira Nanan, agradecendo a homenagem e o Secretário Roberto
Gradvohl, que destacou a importância do profissional Técnico em Administração na operacionalização
econômico-administrativa das instituições públicas e privadas;
- 9/9/1978 - Em São Luís/ MA, o Dia do Administrador foi festejado com destaque mediante uma
reunião solene em comemoração à data e à fundação da Escola de Administração Pública do Estado.
Na ocasião, o representante do CRTA 3ª Região, Professor Rommel Aníbal Nunes de Castro, proferiu
palestra sobre “A realidade do Técnico em Administração formado na EAPEM e sua atuação no contexto
maranhense”. Também na Imprensa local foi publicado na data, o artigo “Administrador: como agimos”
de autoria do Técnico em Administração Emanuel Viana;
- 6/10/1978 - Promulgação do Decreto Estadual nº 12.936/78, que tornou obrigatório o registro no
CRTA 3ª Região de todos os ocupantes de cargos de Técnico em Administração lotados nos órgãos
da administração direta, indireta, fundações e sociedades de economia mista do Estado do Ceará.
Ressalte-se a eficaz participação do colega Stênio Rocha Carvalho Lima, então Vice-presidente do
Regional, na concepção, elaboração e ações junto ao Secretário da Administração do Governo do
Estado, Dr. Liberato Moacyr de Aguiar, para que o Governador Waldemar Alcântara fosse convencido
a editar o referido Decreto;
- 18 e 19/11/1978 - Realização do Seminário Desenvolvimento de administração e gerência, promovido
pelo CRTA-3ª Região;
- 25/11/1978 - Era a seguinte, até aquela data, a posição dos Técnicos em Administração registrados
no CRTA 3ª Região: Ceará – quinhentos e cinquenta e seis bacharéis e cento e setenta e cinco
provisionados, totalizando setecentos e trinta e um; Piauí – sessenta e quatro bacharéis e dezenove
provisionados, perfazendo o total de oitenta e três; e Maranhão – cento e trinta e seis bacharéis e
trinta e nove provisionados com o total de cento e setenta e cinco. No cômputo geral – setecentos e
cinquenta e seis bacharéis e duzentos e trinta e três provisionados resultando em novecentos e oitenta
e nove Técnicos em Administração inscritos. Quanto às empresas registradas, apenas sete, todas no
Ceará; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região nº 6, dez/1978);
- 27 e 28/11/1978 - Realização de mais uma edição da Assembleia de Presidentes dos Conselhos
Regionais junto ao CFTA, em Brasília, sendo o CRTA 3ª Região representado pelo Vice-presidente
Stênio Rocha Carvalho Lima;
- Ata da reunião de 5/12/1978 - O 1º Tesoureiro Luís Holanda Costa apresentou a prestação de contas
da II Semana do Administrador, que registrou um saldo positivo de CR$ 41.581,29 (quarenta e um mil,
quinhentos e oitenta e um cruzeiros e vinte e nove e centavos). Referido saldo, por decisão do plenário,
foi incorporado ao movimento financeiro do Conselho. Também foi saldo do evento uma passagem
aérea doada pela empresa GRUNASE;
- No ano de 1.978, foram realizadas no CRTA 3ª Região 48 (quarenta e oito) reuniões plenárias.
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1979
- 8 e 9/5/1979 - 4ª Assembleia de Presidentes do sistema CFTA/CRTA em Brasília, com a 3ª Região
novamente representada pelo Vice-presidente Stênio Rocha de Carvalho Lima;
- 14/5/1979: - Lei nº 6.642/79 - Altera o art. 8º da Lei nº 4.769/65:
- Art. 1º. O artigo 8º da Lei n 4.769 de 09 de setembro de 1965 é acrescido da seguinte alínea:
Art. 8º. ..........
g) Eleger um delegado e um suplente para a Assembleia de eleição dos membros do Conselho Federal
de que trata a alínea “a” do artigo 9º;
Art. 2º. A alínea “a” do art. 9º e o art. 11 da lei referida no artigo anterior passam a vigorar com a seguinte
redação:
9º. Art. ............informa,
a) nove membros efetivos, eleitos em escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em Assembleia
dos Delegados dos Conselhos Regionais, que, por sua vez, elegerão entre si, o respectivo Presidente;
Art. 11. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Administração serão constituídos de nove membros,
efetivos e suplentes, eleitos em escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em assembleia dos
registrados em cada região e que estejam em gozo de seus direitos profissionais;
- Presidente: João Batista de Figueiredo - Ministro do Trabalho: Murillo Macedo;
- Por sugestão do CRTA 8ª Região (SP/MT), o CFTA promoveu concurso nacional para a escolha de um
símbolo representativo da profissão, tendo sido apresentadas trezentas e nove sugestões e recaindo
a escolha pela Comissão de Jurados na proposta do grupo de trabalho denominado de Oficina de
Criação, de Curitiba/PA. O símbolo foi implantado em 1980 (Fonte: publicação O Sistema CFA/CRA no
contexto da Administração no Brasil - página 75);
- 4 a 9/9/1979 - Realização da I Semana do Administrador, em São Luis/MA, sob a coordenação do
Clube dos Técnicos em Administração do Maranhão – Tamaclube, da Associação dos Técnicos em
Administração do Maranhão – APTAMA e da representação local do CRTA 3ª Região. O evento, que
foi revestido do maior sucesso, contou com a presença do Governador João Castelo na solenidade de
abertura. Houve conferência proferida pelo Prefeito Municipal de São Luís, Dr. Mauro Fecury, além de
vários outros palestrantes;
- 9 a 14/9/1979: - Realização da III Semana do Administrador, em Fortaleza, que contou com a presença
de altas autoridades como o Secretário da Casa Civil, Dr. Francisco Cláudio de Almeida Santos,
representando o Governador Virgílio Fernandes Távora na solenidade de abertura, o Secretário do
Planejamento e Coordenação – Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Mota, o Deputado Federal - Técnico
em Administração Paulo de Tarso Lustosa da Costa, o Prefeito de Fortaleza – Dr. Lúcio Gonçalo de
Alcântara, o Diretor Geral do DNOCS - Dr. José Osvaldo Pontes, o Reitor da UFC – Profº Paulo Elpídio
de Menezes Neto, o Presidente da FIEC – Dr. José Flávio Costa Lima, o Presidente do CIC – Técnico
em Administração Benedito Clayton Veras Alcântara, além de consagrados conferencistas como:
Francisco Paulo de Melo Neto – do IBAM, Eduardo de Oliveira Dapieve – da EBAP/FGV, Técnico em
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Administração Wagner Siqueira - da SEMOR/SEPLAN e Técnico em Administração Atílio Cardinali
Neto – do CRTA 6ª Região. No dia 13/9 foi realizada visita ao projeto de Irrigação Curu/Paraipaba,
mantido pelo DNOCS. Durante o período de realização do evento, foi também realizado, no expediente
diurno, o curso “Liderança e processo decisório na empresa moderna”, ministrado pelo Professor e
Consultor Uirpy Benício, que obteve grande aceitação;
- 14/10/1979 - 5ª edição da Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFTA, em
Brasília. O Regional esteve representado por seu Presidente, Técnico em Administração Luís Carlos
Aires Barreira Nanan;
- Ata de 4/12/1979 - Carta de Comunicação Interna nº 7, do CFTA, a destacar que o CRTA 3ª Região
dispunha do mais antigo veículo de comunicação existente no sistema: Informativo CRTA 3ª Região;
- 31/12/1979 - Posição dos Técnicos em Administração e empresas registrados no CRTA 3ª Região:
Ceará: bacharéis – seiscentos e oitenta e cinco, provisionados – cento e oitenta e dois, totalizando
oitocentos e sessenta e sete; - Piauí: bacharéis – setenta e sete, provisionados – dezessete, com o total
de noventa e quatro; e Maranhão: bacharéis – cento e oitenta, provisionados – trinta e nove, somando
duzentos e dezenove, Total geral de Técnicos em Administração inscritos: um mil cento e oitenta,
empresas, somente sete, todas no Ceara; (Fonte Informativo - CRTA 3a. Região, nº 10 - mar/1980);
- No exercício de 1979, foram realizadas 41 (quarenta e uma) reuniões plenárias.

1980
- Janeiro/1980 - O Conselho Federal procedeu ao lançamento da revista Administrando, cuja primeira
edição é datada de janeiro/1980, com veiculação trimestral, tendo por objetivo transmitir as “ideias,
anseios e reivindicações” da categoria profissional, bem como “se propõe a inserir o Técnico em
Administração no contexto econômico e político nacional, publicando matérias que enfoquem os
principais problemas do País”. Igualmente, foi lançado no mesmo mês o primeiro número de POSIÇÃO,
“caderno especial publicado pelo CFTA com o objetivo de marcar a sua posição relativa a assuntos
de interesse da categoria dos Técnicos em Administração” apresentando, na edição inicial e como
tema central, o firme e oportuno posicionamento do Conselho Federal contra o malsinado Projeto
de Lei nº 810, de 7/5/1979, de autoria do deputado fluminense Celso Peçanha que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de “Executivo”. Tal projeto, se aprovado, resultará em sérios prejuízos
para a categoria dos Técnicos em Administração. A propósito, o CRTA 3ª Região fez divulgar circular
aos seus filiados se posicionando contrário ao mesmo e convocando os colegas a comparecerem no
dia 27/3, às 20 horas, no auditório do CESA – localizado na Rua 25 de Março, 780 - para assistirem
à palestra do Conselheiro do CFTA Gildásio Palhano de Jesus Júnior – RJ, sobre o assunto; (Fonte:
Informativo CRTA 3ª Região, nº 10 – mar/1980);
- Ata de 25/3/1980 - Em razão de pedido de desligamento definitivo do Conselheiro Efetivo Paulo
Aguiar Frota - provisionado, alegando falta de tempo para se dedicar ao desempenho de suas
competências no CRTA 3ª Região – o presidente Luís Carlos Barreira Nanan propôs e obteve aprovação
do plenário a reintegração do Técnico em Administração César Cláudio Rabelo Cavalcante – bacharel,
como Conselheiro Efetivo do Regional;
- Abril/1980 - As pressões de toda a categoria contra o Projeto de Lei nº 810/79, criando a profissão
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de “Executivo”, redundaram positivamente pois seu autor, o deputado Celso Peçanha, ante tantas
pressões, decidiu por retirá-lo de pauta. Os Senadores cearenses Carlos Mauro Cabral Benevides e
José Lins de Albuquerque, assim como os Deputados Federais pelo Ceará - Flávio Portela Marcílio,
Presidente da Câmara Federal, Paulo de Tarso Lustosa da Costa, Paulo Studart, Claudino Sales, Joaquim
de Figueiredo Correia, Hildo Furtado Leite, Antonio Paes de Andrade, Evandro Aires de Moura,
Cesário Barreto e Iranildo Pereira apoiaram a retirada do projeto. No entanto, outra ameaça surgiu
para a categoria, consubstanciada no Projeto de Lei nº 1.205/79, de 12/6/79, de autoria do deputado
Israel Dias Novaes, do MDB de São Paulo, visando a regulamentar as profissões de Analista de Sistema,
Programador de Computador Eletrônico, Operador de Máquinas Processadoras de Dados e Digitador.
Referido projeto atentava gravemente contra o mercado de trabalho do Técnico em Administração
pois retirava a atividade de Análise de Sistema, que constitui uma das bases da atuação profissional. O
projeto já havia logrado aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e obtido voto favorável do
relator na Comissão de Trabalho e Legislação Social, da Câmara dos Deputados. Fez-se necessário uma
manifestação nacional e em todas as esferas de poder de repúdio ao referido projeto, por parte de toda
a categoria; (Fonte: Informativo APTA/CE, Ano I, nº 1, mai/1980);
- 10/5/1980 - Realização em Brasília da 6ª edição da Assembleia de Presidentes dos Conselhos
Regionais junto ao CFTA, com o CRTA 3ª Região sendo representado por seu Presidente Luís Carlos
Aires Barreira Nanan;
- Ata de 15/7/1980 - Os Técnicos em Administração Antonio Cláudio Câmara Montenegro, Vera Lúcia
de Pontes Gondim, Samir Youssef Jereissati, Maria do Socorro Ferreira de Miranda e Carlos Izidro
Sanford Paracampos, todos até então Conselheiros Suplentes do CRTA-3ª Região, solicitaram renúncia
do Conselho alegando motivos de ordem particular;
- 3 a 9/9/1980 - Realização da IV Semana do Administrador, com as palestras noturnas sendo realizadas
no auditório Horácio Láfer, do BNB, na Rua Barão do Rio Branco. Programação: 3/9 – 20 h: solenidade
de abertura presidida pelo Governador Virgílio Fernandes Távora; palestra “Ergonomia – uma nova
interpretação da relação homem x máquina” pela psicóloga Ivette Klein de Miranda, da RFFSA; 4/9 – 9
às 12 e das 14h30min às 18h: curso “Desenvolvimento gerencial” ministrado pelo Professor Francisco
Paulo de Melo Netto, da EBAP/FGV; 20h30min: abertura da exposição de livros técnicos e de trabalhos
artísticos produzidos por Técnicos em Administração, no salão nobre do Náutico Atlético Cearense;
5/9 – 9 às 12 e das 14h30 min às 18h, continuidade do curso “Desenvolvimento Gerencial”; 20h30 min
-painel “Empresariado brasileiro – crescimento econômico x responsabilidade social” sendo expositor
o Prof. Paulo Roberto Motta – Diretor da EBAP/FGV e debatedores o industrial Antonio Ermírio de
Moraes – Presidente do Grupo Votorantin e o Professor José Carlos de Araújo e Oliveira – Técnico do
SEBRAE e consultor da FESP/RJ; 6/9 – 9 às 15h: Visita à Estação de Piscicultura do DNOCS em Amanarí,
seguida de palestra e almoço no local; 8/9 - 8 às 12 e das 14 às 18h: curso “Competência de negociação”
ministrado pelo Professor Luiz Augusto Costacurta Junqueira – Diretor de Projetos da OPC/RJ; - 20h:
Lançamento dos Anais do I Encontro Brasileiro de Técnicos em Administração – I EBRATA, realizado
pelo CFTA de 26 a 28/10/1977 e cuja publicação foi distribuída gratuitamente aos participantes da IV
Semana; - 20h30min: painel “Nordeste brasileiro: alternativas para a reversão das disparidades interregionais” com a participação de líderes empresariais, técnicos, políticos e jornalistas identificados
com a região; 9/9 – 9h30min às 12 e das 14h30min às 17h, curso “Perspectiva gerencial integrada”
ministrado pelos Professores Wagner Siqueira - Assessor e Gilda Nunes – Diretora de Treinamento,
ambos, da FSESP/RJ; - 20h30min: conferência “Resultados obtidos e perspectivas do Programa
Nacional de Desburocratização” proferida pelo Ministro Hélio Beltrão; 21h30min: solenidade de
encerramento da IV Semana do Administrador presidida pelo Técnico em Administração Guilherme
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Quintanilha de Almeida, Presidente do CFTA; (Fonte: Informativo APTA/CE, nº 2);
- Ata de 11/11/1980 – Pela Portaria CFTA-38/80, o Conselho Federal - ante as renúncias registradas
de Conselheiros efetivos e suplentes do Regional, conforme relatado na ata de 15/7/1980, nomeou os
seguintes Técnicos em Administração para comporem, de forma complementar, a Junta Administrativa
do CRTA 3ª Região: como efetivos - César Cláudio Rabelo Cavalcante e Cláudia Feitosa Peixoto Mota;
como suplentes – Edilberto Braga de Sousa, Francisco Gomes da Silva Câmara, Manoel Messias de
Sousa, Maria José Afonso Macedo, Mauro Maciel Bezerra e Ronaldo Santiago Nunes. A posse dos
Conselheiros aconteceu em reunião plenária realizada no dia 16/12/1980;
- 22 e 23/11/1980 - Realização de mais uma Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto
ao CFTA, com o Presidente Luís Carlos Aires Barreira Nanan novamente representando o CRTA 3ª
Região;
- 16/12/1980 - Posse dos Conselheiros nomeados pelo CFA, conforme referido na ata de 11/11/1980;
(Fonte: ata dessa data);
- No exercício de 1980, o plenário do CRTA 3ª Região realizou 39 (trinta e nove) reuniões.

1981
- 3/2/1981 - Eleição da diretoria do CRTA para o exercício 1981, que ficou assim constituída: Presidente
– Luís Carlos Aires Barreira Nanan; Vice-presidente – Stênio Rocha de Carvalho Lima; 1ª Secretária –
Cláudia Feitosa Peixoto Mota; 2º Secretário – José Eribaldo Campos Lima; 1º Tesoureiro – José Alves
de Oliveira; 2º Tesoureiro – José Milton Ferreira Lima; Conselheiros Efetivos: César Cláudio Rabelo
Cavalcante, Humberto Vitorino Dantas e Luiz Holanda Costa; Conselheiros Suplentes: Edilberto Braga
de Sousa, Francisco Gomes da Silva Câmara, Manoel Messias de Sousa, Maria José Afonso Macedo,
Mauro Maciel Bezerra e Ronaldo Santiago Nunes;
- 23/3/1981 - Resolução Normativa CFTA 013/81 – Dispõe sobre o processo eleitoral da autarquia,
estabelecendo a realização de eleições para a renovação de 1/3 dos membros dos Conselhos Federal
e Regionais de Técnicos em Administração, no mês de setembro de cada ano, para mandatos de três
anos, assim como define as demais normas pertinentes; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 12 –
jul/1981);
- 25/3/1981 - O Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Dr. Murilo Macedo formalizou, nessa data, o
reconhecimento da FENAE – Federação Nacional dos Técnicos em Administração, entidade
representativa para atuar junto às autoridades constituídas em defesa dos superiores interesses dos
profissionais da categoria e presidida pelo Técnico em Administração Adm. Roberto Kafuri;
- 26/5/1981 - O Conselheiro Luís Holanda Costa solicitou licença do CRTA 3ª Região pelo prazo de seis
meses, alegando a necessidade de tratar de assunto de seu particular interesse, o que lhe foi concedido.
Foi convocado para substituí-lo, no período, o Conselheiro suplente Edilberto Braga de Sousa;
- 29/5/1981 - Pelo Decreto nº 14.468, dessa data, publicado no DOE de 1º/6/1981, que o Governador
Virgílio Távora dispensou do “ponto” os Técnicos em Administração servidores do Estado que
compareceram à realização do I ENBRA, acontecida na cidade de Salvador, no período de 8 a 11/9/1981;
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- 17/6/1981 - Publicado, nessa data, no Diário Oficial do Estado do Ceará o Edital de Convocação,
emitido pelo CFTA, para as eleições de renovação de 1/3 dos membros efetivos e suplentes dos
Conselhos Federal e Regionais de Técnicos em Administração, com realização programada para o dia
22 de setembro; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 12 – jul/1981);
- 6/7/1981 – Realização, em Fortaleza, no auditório da UNIFOR, do IV Encontro Regional do Programa
Nacional de Conscientização e Participação evento concebido durante a realização da Assembleia
de Presidentes de Conselhos Regionais junto ao CFTA e que teve por objetivo discutir problemas
administrativos, de natureza eleitoral, de fiscalização, do exercício da profissão e de formação e
reciclagem dos Técnicos em Administração. Participaram dirigentes do CFTA e do Regional além de
profissionais da categoria; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 12, jul/1981 e ata de 6/7/1981);
- 31/7/1981 Encerrou-se nessa data o prazo para que os Técnicos em Administração de todo o País
concorressem ao Prêmio Brahma de Administração de 1981, promoção da Cia. Cervejaria Brahma e
valendo premiação no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). Os trabalhos deveriam se
enquadrar em um dos seguintes títulos gerais: gerência geral, recursos humanos, produção, marketing,
contabilidade e finanças, organização e métodos. O critério de julgamento foi o de pontos - de um a dez
- atribuídos individualmente aos seguintes itens: originalidade, oportunidade, objetividade, clareza,
tratamento técnico e forma literária;
- 21/8/1981 - Ofício CFTA-337/81, dessa data, comunicando que o plenário do CFTA, em sua 50ª
reunião, realizada em 16/8/81, acolhendo parecer da Comissão Eleitoral, aprovou o registro da chapa
encabeçada pelo Técnico em Administração César Cláudio Rabelo Cavalcante, única a se apresentar
concorrente às eleições de 22/9/1981 e que tinha a seguinte constituição; - Membros titulares com
mandato de três anos: César Cláudio Rabelo Cavalcante, Cláudia Feitosa Peixoto Mota e Vicente de
Paulo Pereira; - Membros suplentes com mandato de três anos: José Carlos Ribeiro, Francisco Zamenhof
de Oliveira e Rommel Aníbal Nunes de Castro; Membro suplente com mandato de dois anos: Manoel
Messias de Sousa; Membro titular com mandato de um ano: José Vilemar Barreira Rocha; Membros
suplentes com mandato de um ano: Edilberto Braga de Sousa, Lauro de Andrade Correia e Luis de Melo
Andrade Filho. Na mesma reunião o CFTA aprovou, igualmente, o registro do único candidato da 3ª
Região ao Conselho Federal: Técnico em Administração Luís Carlos Aires Barreira Nanan;
- 27/8/1981 - Realização, em Brasília, da solenidade de posse do Técnico em Administração Nilson
Souto Cardoso, na presidência da FENAE – Federação Nacional dos Técnicos em Administração,
que contou com a presença do Ministro do Trabalho, Dr. Murilo Macedo. O CRTA 3ª Região se fez
representar pelo Vice-presidente Stênio Rocha Carvalho Lima; (Fonte: ata da reunião de 1º/9/1981);
- 7 a 11/9/1981 - Realização, em Fortaleza, do 8º Encontro Nacional dos Estudantes de Administração,
o qual contou com o apoio institucional do CRTA 3º Região; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 12);
- 8 a 10/9/1981 - Realização, em Salvador/BA, do II Encontro Brasileiro de Administradores – II
ENBRA, patrocinado pelo CFTA e sob a coordenação do CRTA 5ª Região BA/SE/AL, tendo como tema
central “Desafios de elaboração para o Administrador brasileiro: os anos 80”, o qual resultou em grande
sucesso. Em paralelo ao evento, no dia 9/9 foi realizada a 10ª Assembleia de Presidentes dos Conselhos
Regionais junto ao CFTA e da qual participou o Presidente do CRTA 3ª Região, Luís Carlos Aires
Barreira Nanan. Em virtude da realização do II ENBRA – II Encontro Brasileiro de Administradores, em
Salvador/BA, o CRTA 3ª Região não realizou nesse ano, em Fortaleza, a V Semana do Administrador, o
que somente veio a acontecer no exercício seguinte;
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- 22/9/1981- Realização das eleições para a renovação de 1/3 da composição do plenário do CRTA
3ª Região e do Conselheiro para o CFTA. Serviram de locais para a eleição: em Fortaleza/CE – a Casa
de Cultura Raimundo Cela (antigo Palácio da Abolição) na Rua Sena Madureira, ao lado da Igreja do
Rosário; em São Luís/MA – no TAMACLUBE, Rua Santana nº 746 Centro; em Teresina/PI – na Escola
Técnica Federal do Piauí, Praça Tiradentes s/n; e em Parnaíba/PI – no Campus Ministro Reis Veloso,
curso de Administração; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 13, set/1981);
- 22/9/1981 - O resultado do pleito realizado nessa data, cujo colégio eleitoral foi de um mil, cento
e quarenta e sete Técnicos em Administração aptos a votar, foi o seguinte: o candidato ao CFTA Luís
Carlos Barreira Nanan, obteve seiscentos e cinquenta votos, assim distribuídos – Em São Luís: trinta,
em Teresina: vinte e nove, em Parnaíba: quinze e em Fortaleza: duzentos e vinte e oito. A chapa única
ao CRTA obteve seiscentos e vinte e seis votos, conforme a seguir – Em São Luís: cento e dez, em
Teresina: vinte e nove, em Parnaíba: treze e em Fortaleza: duzentos e vinte e cinco. Votos em branco:
para o CFTA - cinquenta e cinco e para o CRTA 3ª Região – setenta e nove; Votos nulos: trinta. Votaram
setecentos e trinta e cinco Técnicos em Administração igual a 64,% e a abstenção foi de quatrocentos e
doze votos, correspondendo a 36%. (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 14 – out/1981);
- Outubro/1981 - Publicação, em encarte anexo ao Informativo CRTA 3ª Região, nº 14, de outubro/1981
– da edição preliminar do Cadastro dos Técnicos em Administração abrangendo o total de trezentos
e sessenta e três profissionais que devolveram, devidamente preenchida, a ficha de coleta de
dados anteriormente distribuída. A publicação em questão inicialmente relacionou os Técnicos em
Administração na ordem alfabética com os respectivos endereços e, na outra relação, os mesmos
foram listados por área de especialização profissional; (Fonte: Edição Especial, anexa ao Informativo
CRTA 3ª Região, nº 14 – out/1981);
- 22/12/1981 - Ata de posse dos conselheiros eleitos no pleito realizado em 22/9/1981. Foram
empossados: Efetivos: para mandato de três anos - César Cláudio Rabelo Cavalcante e Vicente de
Paulo Pereira; para mandato de um ano - José Vilemar Barreira Rocha; Suplentes: para mandato de
três anos – Francisco Zamenhof de Oliveira; para mandato de dois anos – Manoel Messias de Sousa;
para mandato de um ano – Edilberto Braga de Sousa e Luiz de Melo Andrade Filho. Os demais eleitos,
que não compareceram à reunião, foram posteriormente empossados;
- 1981 - Realizadas no exercício, pelo CRTA 3ª Região, 32 (trinta e duas) reuniões plenárias.

1982
- 8/1/1982 - Ata da primeira reunião plenária de 1982. Inicialmente, o presidente deu posse à
Conselheira Efetiva eleita em 22/9/81, a Técnica em Administração Cláudia Feitosa Peixoto Mota, para
mandato de três anos. A seguir, foi realizada a eleição para a composição da nova diretoria do CRTA
para o exercício 1982, que ficou assim constituída: Presidente - Luís Carlos Aires Barreira Nanan; Vicepresidente – Stênio Rocha Carvalho Lima; 1º Secretário – José Milton Ferreira Lima; 2ª Secretária –
Cláudia Feitosa Peixoto Mota; 1º Tesoureiro – José Alves de Oliveira; 2º Tesoureiro – José Vilemar
Barreira Rocha; Conselheiros Efetivos – César Cláudio Rabelo Cavalcante, Humberto Vitorino Dantas
e Vicente de Paulo Pereira; - Conselheiros Suplentes: - Edilberto Braga de Sousa, Francisco Zamenhof
de Oliveira, José Carlos Ribeiro, Lauro de Andrade Correia, Luis de Melo Andrade Filho, Maria José
Afonso Macedo, Manoel Messias de Sousa, Rommel Aníbal Nunes de Castro e Ronaldo Santiago Nunes;
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- Ata de 16/3/1982 - Projetos a serem implantados no exercício: a) contratação do diretor executivo
para o CRTA; b) incremento às ações de fiscalização; c) promoção da V Semana do Administrador; d)
continuidade de publicação do Informativo CRTA 3ª Região”; e) instalação das Delegacias em Parnaíba,
Teresina e São Luís; f) organização da biblioteca;
- 18/3/1982 – Aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 3.183A/80, de autoria
de deputado fluminense Celso Peçanha, que alterou dispositivos da Lei nº 4.769/65 para mudar a
denominação original de Conselhos Federal e Regionais de Técnicos em Administração para Conselhos
Federal e Regional de Administração, assim como a denominação do profissional de Técnico em
Administração para Administrador. A matéria em questão foi posteriormente apreciada pelo Senado
Federal que igualmente a aprovou e seguiu para a sanção presidencial. Ressalte-se que o Senador
Carlos Mauro Cabral Benevides enviou telegrama ao Presidente do CRTA 3ª Região declarando
haver manifestado seu total apoio ao projeto em questão; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 15 mai/1982);
- 30/3/1982 - O Técnico em Administração Lauro de Andrade Correia, Conselheiro Suplente e Delegado
do CRTA-3ª Região CE/PI/MA, em Parnaíba/PI, esteve em visita à sede do Regional mantendo contato
com o presidente Luís Carlos Aires Barreira Nanan;
- 17/4/1982 – Realização nessa data, em Brasília, da assembleia de eleição para a renovação parcial
do CFTA contando com a presença dos delegados eleitores de todos os Conselhos Regionais, os quais
votaram conforme os respectivos números de votos atribuídos a cada CRTA proporcional ao número
de Técnicos em Administração inscritos no respectivo Regional, conforme resolução específica do
CFTA. O Vice-presidente Stênio Rocha Carvalho Lima foi o Delegado do CRTA 3ª Região. Foram
eleitos: Titulares com mandato de três anos – Guilherme Quintanilha de Almeida/SP- 41 (quarenta
e um) votos, Aldo da Costa e Silva/PA - 37 (trinta e sete) votos e Heroní de Assunção Jacques/RS - 34
(trinta e quatro) votos; Titular com mandato de dois anos – Atílio Cardinali Neto/MG - 33 (trinta e
três) votos; Titular com mandato de um ano – Rui Xavier de Almeida/DF - 34 (trinta e quatro) votos;
Suplentes com mandato de três anos – Arlindo Braga Sena/BA - 40 (quarenta) votos, Luís Carlos Aires
Barreira Nanan/CE - 41 (quarenta e um) votos, e Paulo Frederico Lobo Maranhão/PE - 41 (quarenta e
um) votos;
- Ata de 22/4/1982 - O Técnico em Administração Francisco Camelo Nogueira foi contratado para
exercer o cargo de diretor executivo do CRTA 3ª Região
- 11/5/1982 - O Presidente Luís Carlos Aires Barreira Nanan renunciou como Conselheiro do CRTA 3ª
Região em virtude de sua eleição e posse como Conselheiro Suplente do Conselho Federal. Em razão
de tal fato, assumiu a presidência do Regional o Conselheiro Stênio Rocha Carvalho Lima, até então,
Vice-presidente; (Fonte: ata dessa data);
- 19 a 21/5/1982 - Realização de palestras ministradas pelo Presidente da Federação Nacional de
Técnicos em Administração – FENAE, Técnico em Administração Nilson Souto Cardoso - MG, para os
profissionais da categoria residentes em Fortaleza, Teresina e São Luís, atendendo a convite formulado
pelo CRTA 3ª Região: dia 19/5 às 9h no auditório do DNOCS, em Fortaleza; dia 20/5 às 20h no auditório
da Escola Técnica Federal, em Teresina; e no dia 21/5 às 20h no auditório do SENAC, em São Luís. Tema
das palestras: “O panorama sindical e o Técnico em Administração”; (Fonte: Informativo APTA/CE, nº
4 – mai/1982);
- 15/6/1982 - O Técnico em Administração Luís Holanda Costa, Conselheiro Efetivo que se encontrava
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licenciado para tratamento de saúde, reassumiu seu mandato e o Conselheiro suplente José Alves de
Oliveira, que o substituía, manteve-se como efetivo mediante a renúncia do Técnico em Administração
Luís Carlos Aires Barreira Nanan;
-13/7/1982 – Publicação no Diário Oficial do Estado, dessa data, do Edital de Convocação para as
eleições de renovação de 1/3 do plenário do CRTA 3ª Região, em 15/10, para candidato ao Conselheiro
Federal, em 27/11, com base na Resolução Normativa CFTA-36/82 de 6/7/1982;
- 17/8/1982 - O Técnico em Administração Francisco Camelo Nogueira, que houvera sido admitido
como diretor executivo do CRTA 3ª Região, solicitou rescisão de seu contrato com o Regional a partir
de 31/8/1982;
- 31/8/1982 - Em contato com o Prefeito Municipal de Fortaleza, Dr. José Aragão, o Presidente Stênio
Carvalho Lima o convidou para a solenidade de encerramento da V Semana do Administrador, o
qual aceitou. Na mesma ocasião, o Prefeito autorizou a liberação de CR$ 200.000,00 (duzentos mil
cruzeiros) como ajuda para custeio das despesas com a realização do evento; (Fonte: ata dessa data);
- 8 a 11/9/1982 - Realização da V Semana do Administrador - Tema central: “O papel do Administrador
na construção de um futuro melhor”. Programação: 8/9 – 20h Teatro da EMCETUR: solenidade de
abertura com a presença do Governador Manoel de Castro Filho; 20h30min: conferência “A fundação
centro de formação do servidor público e o papel do Administrador no setor governamental” pelo
Dr. Jackson Guedes – Presidente da FUNCEP/Brasília; 9/9 – 9h – auditório do CESA/UECE – painel:
“A racionalidade e a eficácia administrativa como fatores de revisão da crise do sistema hospitalar
brasileiro”, tendo como painelistas a Dra. Lourdes de Freitas Carvalho – Diretora do Hospital
Universitário da USP, o Dr. Celso Carvalho – Médico do Hospital da Lagoa/RJ e o Profº Belmiro Siqueira
– Vice-presidente do CFTA; - 20h – Teatro da EMCETUR: mensagem aos Administradores pelo Cardeal
D. Aloísio Lorscheider, Arcebispo Metropolitano de Fortaleza; 20h30 min – Painel: “O Administrador
de empresas e a produtividade do trabalho”, atuando como painelistas: Dr. Luís Eduardo Bueno Vidigal
Filho – Presidente da FIESP, Técnico em Administração Tasso Ribeiro Jereissati – Presidente do CIC;
Técnico em Administração Guilherme Quintanilha de Almeida – Presidente do CFTA; 10/9 – 9h –
auditório da UNIFOR - Conferência: “Desburocratização e racionalização do trabalho” proferida pelo
Dr. Heitor Cordeiro Chagas de Oliveira – Secretário Geral da SEMOR; - 9h – auditório da Faculdade
de Ciências Econômicas e Administrativas da UFC – conferência: “O Administrador como agente
do desenvolvimento nacional” pelo Dr. Ruy Xavier de Almeida – Conselheiro do CFTA e Técnico da
SEMOR, com participação especial do Profº Belmiro Siqueira – Vice-presidente do CFTA; 20h – Teatro
da EMCETUR – projeção de audiovisual sobre o uso dos microcomputadores na empresa; 20h30min
– Conferência: “A participação do Administrador em âmbito internacional” proferida pelo Professor
Antonio Fonseca Pimentel, da FGV/RJ, sendo a mesa dos trabalhos presidida pelo Prefeito Municipal
de Fortaleza, Dr. José Aragão; 11/9 – visita ao perímetro irrigado Curu/Paraipaba, do DNOCS, seguida
de palestra e almoço no local. Nos dias 8 e 9/9, no auditório do DNOCS, nos horários das 9 às 12 e
das 14 às 16h – curso “Criatividade e inovação gerencial” ministrado pelo Professor Wagner Siqueira
da FESP, que contou com quarenta e seis participantes. Total de Inscritos na V Semana: trezentos e
setenta e nove, entre Técnicos em Administração e estudantes; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº
17 - out/1982);
- 9/9/1982 - Designados pelo Presidente Stênio Carvalho Lima, os Técnicos em Administração Luís
de Melo Andrade Filho e Vicente de Paulo Pereira estiveram, respectivamente, em Parnaíba e em
Teresina, proferindo palestras sobre a profissão para os Técnicos em Administração e estudantes em
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comemoração à passagem do Dia do Administrador;
- 20 a 22/9/1982 - Realização em São Paulo, coordenado pelo CRTA 8ª Região SP/MT/MS e tendo
por local o Centro de Convenções Anhembi, do II Encontro Brasileiro de Administradores – III ENBRA
tendo por tema central “O Administrador – onde estamos e para aonde vamos”. O evento contou
com a participação de mais de um mil profissionais e revestiu-se de grande sucesso, merecendo o
aplauso entusiasmado de quantos dele participaram e no qual foi homenageado como Administrador
Emérito, o empresário Olavo Egydio Setúbal. O Presidente do CRTA 3ª Região CE/PI/MA, Técnico em
Administração Stênio Rocha Carvalho Lima participou da mesa de um painel, como moderador;
- 27/9/1982 - O Governador Manoel de Castro Filho sancionou a Lei nº 10.711, dessa data, e publicada
no DOE, de 28/9/82, aprovada pela Assembleia Legislativa e de iniciativa do deputado Júlio Rego
que declarava o Conselho Regional de Técnicos em Administração da 3ª Região CE/PI/MA,Entidade
de Utilidade Pública, como um reconhecimento ao continuado esforço do Regional em favor do
fortalecimento da profissão; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 17 – out/1982);
- 15/10/1982 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRTA 3ª Região e
para candidato a conselheiro federal sendo que, a partir desse pleito, não mais foi aceito o voto
por correspondência. Para o Regional concorreu apenas uma chapa, assim composta: Efetivos para
mandato de três anos – Edilberto Braga de Sousa, José Alves de Oliveira e Maria José Afonso Macedo;
Efetivo para mandato de um ano – Luiz Holanda Costa; Suplentes para mandato de três anos – José
Milton Ferreira Lima, Nair Caracas de Moura e Roberto Landim Alves de Oliveira. Para o Conselho
Federal, apenas uma candidatura: Técnica em Administração Heloísa Oliveira de Barros Leal;
- A chapa eleita para o CRTA 3º Região obteve setecentos e trinta e cinco votos, sendo ainda apurados
trinta e oito votos nulos e quarenta e quatro votos em branco. A candidata ao CFTA obteve setecentos
e dezesseis votos apurando-se ainda trinta e oito votos nulos e sessenta e três votos em branco.
Contingente total de votos: oitocentos e dezessete; (Fonte: ata da eleição):
- Serviram como locais de votação: em Fortaleza – Casa de Cultura Raimundo Cela (ex-Palácio da Luz);
em Teresina – Escola Técnica Federal do Piauí; e Parnaíba – Curso de Administração, no Campus Reis
Veloso; e em São Luís – Secretaria da Administração do Estado. As mesas eleitorais estiveram assim
compostas: em Fortaleza: mesa 1 – José Eribaldo Campos Lima – Presidente, Margarida Maria Carmo
Costa – Secretária e Vicência Stelita Bezerra e Silva – mesária; mesa 2 – Maria de Fátima Antunes
Bezerra – Presidente, Maria Terezinha de Araújo Guabiraba – Secretária e Joana Angélica da Costa
– mesária. Em Parnaíba/PI: Lucídio dos Santos Oliveira – Presidente, Ângela Maria Oliveira dos Reis
– Secretária e Márcia Borges Sampaio – mesária. Em Teresina/PI: - Francisco de Sousa – Presidente,
Heloisa Helena da Rocha Martins – Secretária e Domingos Sávio Almeida Normando – mesário. E, em
São Luís/MA: - Pedro Carlos dos Santos – Presidente, Sebastiana Maria Viegas – Secretária e Victória
Rosa Bonfy da Silva – mesária. (Fonte: ata de 5/10/1982);
- 28 a 30/10/1982 - I Encontro Nacional em Defesa do Estágio em Administração – I ENDEA, realizado
no Rio de Janeiro. O CRTA 3ª Região se fez representar pelo Técnico em Administração Vicente de
Paulo Pereira; (Fonte: ata de 15/10/1982);
- 27/11/1982 - Realização, em Brasília, de eleição para o preenchimento de oito vagas na composição
do Conselho Federal, sendo três para efetivos e cinco para suplentes. A candidata da 3ª Região,
Heloísa Oliveira de Barros Leal, foi eleita conselheira suplente para mandato de dois anos. O delegado
representante do CRTA 3ª Região foi o Presidente Stênio Rocha de Carvalho Lima; (Fonte: Informativo
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CRTA 3ª Região, nº 18 – mar/1983);
- 11/12/1982 - O CFTA aprovou a liberação de CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para o
CRTA 3ª Região, valor esse destinado à aquisição da nova sede do Regional e que deverá ser transferido
até o dia 19/1/1983. Para tanto, o CRTA 3ª Região teve que proceder a uma reformulação em seu
orçamento para enquadrar o referido crédito e a despesa correspondente; (Fonte: ata de 11/12/1982);
- Dezembro/1982 - Mensagem do Presidente em exercício do CFTA – Técnico em Administração
Belmiro Siqueira – aos Profissionais do Ceará, Piauí Maranhão concitando-os a assinarem a Revista
ADMINISTRANDO, recém lançada aos Técnicos em Administração de todo o País, com circulação
mensal; (Fonte: Documento remetido ao CRTA 3ª Região);
- 20/12/1982 - Realização de jantar de confraternização dos membros do CRTA 3ª Região CE/PI/
MA com os funcionários do órgão, Técnicos em Administração e autoridades convidadas, no Náutico
Atlético Cearense; (Fonte: ata de 20/12/1982);
- 29/12/1982 - Oficio APTA/CE nº 239/82, assinado pelo presidente Luís Carlos Aires Barreira
Nanan e endereçado ao Dr. Hélio Beltrão, Ministro da Previdência e Assistência Social, contestando
a nomeação de estranhos aos quadros funcionais das autarquias integrantes do SINPAS, assim
como recondução de pessoas recém aposentadas em prejuízo de profissionais do próprio sistema
devidamente categorizados para as respectivas funções e solicitando providências pertinentes para
que tais fatos fossem coibidos;
- No exercício de 1982, foram realizadas pelo CRTA 3ª Região 33 (trinta e três) reuniões plenárias.

1983
- Ata de 4/1/1983 - Posse dos Conselheiros eleitos na eleição realizada em 15/10/1982: Efetivos para
mandato de três anos – Edilberto Braga de Sousa, José Alves de Oliveira e Maria José Afonso Macedo;
Efetivo para mandato de um ano – Luiz Holanda Costa; Suplente para mandato de três anos – Nair
Caracas de Moura. Conselheiros Suplentes também para mandato de três anos – José Milton Ferreira
Lima e Roberto Landim Alves de Oliveira, não compareceram à reunião, justificando suas ausências,
devendo ser empossados em oportunidade futura;
- 18/1/1983 - Eleição da nova diretoria do CRTA 3ª Região para o exercício de 1983, que ficou assim
composta: Presidente - César Cláudio Rabelo Cavalcante; Vice-presidente – Stênio Rocha Carvalho
Lima; 1º Secretário – Edilberto Braga de Sousa; 2º Secretário - Humberto Vitorino Dantas; 1º Tesoureiro
– José Alves de Oliveira; 2º Tesoureiro – Vicente de Paulo Pereira; Conselheiros Efetivos: Cláudia
Feitosa Peixoto Mota, Luiz Holanda Costa e Maria José Afonso Macedo; Conselheiros Suplentes:
Francisco Zamenhof de Oliveira, José Carlos Ribeiro, José Milton Ferreira Lima, Manoel Messias de
Sousa, Nair Caracas de Moura, Roberto Landim Alves de Oliveira, Rommel Aníbal Nunes de Castro e
Ronaldo Santiago Nunes;
- 25/1/1983 - Plano de Ação aprovado pelo plenário para a implantação no exercício de 1983: a)
reestruturação interna, abrangendo as atividades de pessoal, material, finanças e, métodos e processos;
b) fiscalização do exercício da profissão: estruturação do Setor de Fiscalização e implantação dos
fluxos e controles específicos; c) apoio técnico e material às delegacias de Parnaíba, Teresina e São
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Luís; d) intensificação e fortalecimento da divulgação direcionada aos Técnicos em Administração e ao
público em geral; e) relacionamento e colaboração com órgãos congêneres e afins. Para tanto, foram
constituídos os seguintes Comitês: de Assuntos Jurídicos, de Divulgação, de Organização Interna, de
Apoio à Semana do Administrador e de Apoio à Fiscalização; (Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº
18 – março/1983);
- 8/2/1983 - O Conselheiro Técnico em Administração Humberto Vitorino Dantas foi nomeado para o
cargo de Secretário Regional da Administração do INAMPS, por decisão do Diretor Geral do Órgão no
Ceará; (Fonte: ata dessa data);
- 22/2/1983 - Por decisão da presidência do CRTA 3ª Região, o Conselheiro Luís Holanda Costa foi
designado como Coordenador da VI Semana do Administrador; (Fonte: ata dessa data);
- 23 e 24/2/1983 - O Técnico em Administração Jesus Moreira de Andrade participou no CFTA, em
Brasília, de reuniões do Grupo Executivo de Fiscalização como representante do CRTA 3ª Região
(Fonte: ata de 22/2/1983);
- 22/3/1983 - Visita ao CRTA 3ª Região do Técnico em Administração e Professor da USP Cléber Pinheiro
de Aquino, cearense, formado pela ex-Escola de Administração do Ceará - EAC e que foi convidado
pelo Presidente César Cavalcante para proferir palestra por ocasião da realização da VI Semana do
Administrador, convite prontamente aceito. O Professor Cléber Aquino, atendendo solicitação, fez
sugestões sobre o temário do evento como igualmente a indicação de alguns possíveis conferencistas.
(Fonte: ata da reunião dessa data);
- Na reunião referida no tópico anterior, o presidente deu conhecimento ao plenário de que houvera
chegado a bom entendimento com o superintendente local do IAPAS com vistas à aquisição do imóvel
para sede do Conselho – Rua Dona Leopoldina, 935, no que diz respeito à liberação dele e que se
encontra com vinculação ao citado órgão, devendo muito em breve acontecer a solução da pendência
para que a transação possa vir a ser efetivamente concretizada; (Fonte: ata acima citada);
- Ata de 29/3/1983 - Informação sobre a liberação, pelo CFTA, a favor do CRTA 3ª Região, do valor de
CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) destinados à aquisição do imóvel para sede do Regional,
ressaltando-se o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Administração Luís Carlos Aires Barreira
Nanan junto à direção do Conselho Federal para que referida liberação se concretizasse, assim como a
firme determinação do Presidente do CFTA Guilherme Quintanilha de Almeida em aprovar a referida
dotação;
- Ata de 5/4/1983 - Registro de que o Técnico em Administração Stênio Rocha Carvalho Lima, Vicepresidente do CRTA-3ª Região está, nessa data, assumindo o cargo de Chefe do Gabinete da Casa Civil
do Governo do Estado do Ceará;
- 28 e 29/4/83 - Realização, em Porto Alegre/RS, da Assembleia de Presidentes dos Conselhos
Regionais junto ao CFTA sendo o CRTA 3ª Região representado por seu Presidente César Cavalcante
que, no ensejo, apresentou várias sugestões as quais, pela abrangência dos temas, foram relacionadas
para uma análise mais aprofundada, na próxima reunião; (Fonte: ata de 5/5/1983);
- 11/5/1983 - O Prefeito Municipal de Fortaleza, Engº César Cals Neto, realizou nessa data visita
ao CRTA 3ª Região, em sua sede na sala 438 do Edifício Palácio Progresso, sendo recepcionado pelo
Presidente César Cavalcante e pelo Vice, Stênio Rocha Carvalho Lima. Na ocasião, lhe foi entregue
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documento no seio do qual lhe foram apresentadas várias e justas reivindicações de interesse dos
profissionais e da categoria, no âmbito da administração municipal, as quais tiveram muito boa
receptividade por parte do Sr. Prefeito. Aproveitando o ensejo, o presidente convidou o Dr. César Cals
Neto para participar do encerramento da VI Semana, convite esse prontamente aceito; (Fonte: ata de
17/5/83 e Informativo CRTA 3ª Região, nº 24 – set/1983);
- 16/5/1983 - Visita do Presidente César Cavalcante e conselheiros ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Ceará, Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Mota, ocasião em que lhe foi apresentando documento
contendo várias reivindicações da categoria junto ao governo estadual, tais como: a) convite para
participar da solenidade de abertura da VI Semana; b) revisão de algumas nomeações acontecidas no
âmbito estadual para cargos privativos dos Técnicos em Administração; c) observação fiel da Legislação
que rege a profissão; d) ajuda financeira no valor de CR$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
cruzeiros) para a realização da VI Semana; e) inclusão de um Técnico em Administração no corpo de
vogais da Junta Comercial do Ceará; f) idem, no colegiado superior das empresas estatais e paraestatais;
g) atenção especial na designação dos novos dirigentes do curso de Administração do CESA/UECE;
h) decreto abonando o ponto dos Técnicos em Administração e funcionários estaduais que vierem a
participar da VI Semana do Administrador; i) cumprimento da exigência para que as empresas que
participarem de licitações no âmbito do Estado em atividades do campo da Administração sejam
registradas no CRTA 3ª Região e tenham um profissional como Responsável Técnico. Os pleitos
fora considerados justos pelo Sr. Governador que prometeu atendê-los dentro do que estivesse ao
seu alcance, assim como confirmou a presença na abertura da VI Semana do Administrador; (Fonte:
Informativo CRTA 3ª Região, nº 24 – set/1983);
- Ata de 24/5/1983 - Registro de que o CFTA, pelo Ofício 44/83, comunica o cancelamento da inscrição
do Técnico em Administração Gastão Pires Filho, filiado ao CRTA 7ª Região RJ/ES, em razão da prática,
pelo mesmo, de várias irregularidades e por ser o principal motivador das divergências existentes
no seio do sistema CFTA/CRTA, com substanciais prejuízos proporcionados à categoria. Na mesma
ata, o registro da reunião dos membros do CFTA com o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, para
a entrega do anteprojeto sobre a mudança do nome da profissão de Técnico em Administração para
Administrador e de Conselho Federal e Regionais de Técnicos em Administração para Conselho Federal
e Regionais de Administração;
Contato pessoal do Presidente César Cavalcante com o Ministro
Hélio Beltrão, por ocasião de sua visita a Fortaleza, oportunidade em que lhe formulou convite para
participar como conferencista, da VI Semana do Administrador, o qual foi prontamente aceito; (Fonte:
ata de 24/5/1983);
- 3/6/1983 - Mudança das instalações do CRTA 3ª Região, do Edifício Palácio Progresso para a nova
sede na Rua Dona Leopoldina nº 935 – Centro;
- 6/6/1983 - Em companhia de representantes de outros conselhos profissionais, o Presidente César
Cavalcante participou de audiência com o Exmo. Sr. Governador Luís Gonzaga Mota, ocasião em que
foi pleiteado para os profissionais das categorias ali presentes a concessão dos mesmos benefícios
proporcionados aos profissionais da área da saúde; (Fonte: ata de 7/6/1983):
- 7/6/1983 - Realização da 21ª reunião do plenário do CRTA 3ª Região – no exercício de 1983, sendo a
primeira reunião realizada na nova sede própria, na Rua Dona Leopoldina, 935 – fazendo-se presentes
os seguintes Técnicos em Administração: César Cláudio Rabelo Cavalcante – Presidente e Conselheiros
Humberto Vitorino Dantas, Vicente de Paulo Pereira, Cláudia Feitosa Peixoto Mota, Maria José Afonso
Macedo e Edilberto Braga de Sousa, além do funcionário Técnico em Administração Jesus Moreira de
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Andrade; (Fonte: ata da reunião plenária de 7/6/1983); 					
- 21/6/1983 - O Conselheiro Stênio Rocha Carvalho Lima propôs que se denominasse de Casa do
Administrador Guilherme Quintanilha de Almeida a nova sede do CRTA 3ª Região, assim como o
Presidente César Cavalcante fez a proposição de se denominar a nova sala de reuniões de Plenário Luís
Carlos Aires Barreira Nanan. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade pelo plenário;
(Fonte: ata dessa data);
- 22/6/1983 - Lavratura, nessa data, da escritura definitiva de compra e venda do imóvel da Rua Dona
Leopoldina, nº 935, para sede do CRTA 3ª Região no Cartório de Imóveis da 2ª Zona – Cartório Pontes
– às folhas 16/17 do Livro A-115, Matrícula nº 26.550; Vendedores: Jackson Banhos Bezerra e sua
mulher Raimunda Mourão Bezerra; Valor de Aquisição: CR$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros):
terreno com área total de 420,00 m² (15m de frente x 28m de fundos) e área coberta de 249,00m²;
(Fonte: ata de 28/6/1983),
- 28/6/1983 - Na reunião dessa data, o presidente implantou uma nova sistemática de entrega das
Carteiras Profissionais aos Técnicos em Administração inscritos no Regional: passaram a ser entregues
por ocasião de cada reunião plenária, sendo designado pelo presidente um dos conselheiros para
proceder à referida entrega, o qual passou a fazer uma breve locução aos filiados sobre o Sistema
CFTA/CRTA, a importância do registro, assim como sobre a legislação pertinente; (Fonte: ata dessa
data);
- Ata de 5/7/1983 - Registra que os colegas Técnicos em Administração lotados no governo do Estado
obtiveram vitória na luta pela equiparação salarial aos profissionais da área da saúde, conforme pleito
que contou com a firme participação do CRTA 3ª Região; (Fonte: ata dessa data);
- Ata de 19/7/1983 - Nessa data, quarenta e sete empresas encontravam-se inscritas no CRTA 3ª
Região. Na mesma ata, o registro de que a funcionária Maria Bernadete de Oliveira foi demitida do
Regional; (Fonte: registros do CRTA);
- 9/8/1983 - Nomeada a Comissão Eleitoral que coordenou as eleições que aconteceram em
7/10/1983, composta pelos Técnicos em Administração Humberto Vitorino Dantas – Presidente e
Luís Carlos Aires Barreira Nanan, José Milton Ferreira Lima, Francisco Zamenhof de Oliveira e Alfeu
Silva de Vargas – membros. Na ata da mesma data, consta a informação de que a sala nº 438 do Edifício
Palácio Progresso, de propriedade do CRTA fora alugada;
- 23/8/1983 - O Exmo. Sr. Governador, Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Mota baixou o Decreto nº 16.075,
dessa data, publicado no Diário Oficial do dia 24/8, abonando o ponto dos Técnicos em Administração
e funcionários do Estado que vierem a efetivamente participar da VI Semana do Administrador; na ata
dessa mesma data, a informação da impossibilidade de o Ministro Hélio Beltrão se fazer presente na VI
Semana, devendo ser representado pelo seu Assessor, Dr. Célio França; (Fonte: ata dessa data);
- 5 a 9/9/83 - Realização da VI Semana do Administrador com o tema central “Administração e
Administradores na realidade brasileira”. Programação desenvolvida: 5/9 – Palácio da Abolição – 8
h: solenidade de hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Presidente César Cavalcante e pelo Vicegovernador, Coronel Adauto Bezerra; auditório da EMCETUR: - 20h – solenidade de abertura, com a
presença do Exmo. Sr. Governador, Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Mota; 20h30min – conferência: “Qual
a contribuição da Administração para superar a crise brasileira?” pelo Dr. Célio França – Assessor
do Ministro de Estado da Desburocratização; 6/9 – auditório da EMCETUR – 20h – conferência:
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“Administração municipal nas grandes cidades brasileiras” proferida pelo Dr. Militão de Morais
Ricardo – Secretário Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano; 7/9 – visita ao
Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, da jurisdição da 2ª Diretoria Regional do DNOCS: palestra, visita
ao perímetro e almoço; 8/9 – auditório da Reitoria da UFC – 9h – palestra: “O papel do sindicato
dos administradores na representação, defesa e proteção da classe”, pelo Técnico em Administração
João de Jesus Sales Puppo – Assessor do Sindicato dos Técnicos em Administração do Rio de Janeiro;
auditório da Faculdade de Direito da UFC – 20h – painel: “Política versus Administração” – moderador
– Dr. Camilo Calazans de Magalhães, presidente do BNB; expositor – Técnico em Administração
Paulo de Tarso Lustosa da Costa, Deputado Federal; Debatedores – Técnico em Administração Tasso
Ribeiro Jereissati, Presidente do Centro Industrial do Ceará e Dr. José Raimundo Bona Medeiros, Vicegovernador do Piauí; 9/9 – Igreja. N. Sra. de Fátima – 17h – Missa de Ação de Graças; auditório da
Faculdade de Direito da UFC - 20h; mensagem dirigida aos Administradores pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal de Fortaleza, Dr. César Cals de Oliveira Neto; 20h15min – entrega ao Dr. Abelmar Neiva
de Sousa, Delegado Regional do Trabalho no Ceará, da documentação necessária à transformação
da APTA/CE em sindicato; 20h30min – conferência: “O papel da Administração/ Administrador no
processo de mudança na sociedade brasileira” pelo Senador Severo Gomes, ex-Ministro de Estado;
(Fonte: Informativo CRTA 3ª Região, nº 24 – set/1983);
- 8 a 10/9/1983 - Realização, em Porto Alegre, sob a coordenação do CRTA 10ª Região – RS do IV
Encontro Brasileiro de Administradores – IV ENBRA e do I Encontro Sul-Americano de Administração
- I ENSA, eventos que obtiveram grande êxito;
- 9/9/1983 - 9h – Realização, na sede do CRTA 3ª Região, de Assembleia Geral dos filiados à APTACE, conforme Edital de Convocação publicado nos jornais de Fortaleza em atendimento à exigência
da legislação pertinente para que a associação possa se transformar em sindicato; (Fonte: Informativo
CRTA 3ª Região, nº 24 – set/1983);
- 7/10/1983 - Eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRTA-3ª Região, bem assim do candidato
ao CFTA, conforme estabeleceu a Instrução Normativa CFTA-01/82 que regulavava o processo
eleitoral na Autarquia e segundo o Edital de Convocação publicado nos Diários Oficiais dos Estados do
Ceará, Piauí e Maranhão, no prazo estabelecido. Apenas uma chapa solicitou registro para concorrer
ao Regional, composta pelos Técnicos em Administração: Efetivos – Stênio Rocha Carvalho Lima, José
Vilemar Barreira Rocha e Osvaldo de Sousa Araújo; Suplentes – Duaran Leão Duarte, Flávio Lima
de Oliveira e Cristóvam Colombo Matos de Areia Leão. Ao CFTA, apenas a candidatura do Técnico
em Administração Ronaldo Santiago Nunes. Em ambos os pleitos, o mandato foi de três anos. Nessa
eleição, foi admitido o voto por correspondência para os profissionais residentes nas cidades onde não
existiram mesas eleitorais, ou seja, para os não sediados em Fortaleza, Parnaíba, Teresina e São Luís.
As mesas eleitorais funcionaram nos seguintes locais, no período das 8 às 20 horas: em Fortaleza, na
sede do CRTA-3ª Região, situada na Rua Dona Leopoldina, nº 935, com duas mesas: de iniciais “A à L” e
de “M à Z”; - em Parnaíba, no Campus Ministro Reis Veloso, curso de Administração; - em Teresina, na
Escola Técnica Federal do Piauí; - e em São Luís, na sede da APTAMA, na Av. Jerônimo Albuquerque s/n
Palácio do Trabalho. Votaram novecentos e vinte e seis Técnicos em Administração, dos quais quarenta
e dois por correspondência e, destes, cinco em branco; votos nulos totalizaram quarenta e quatro e em
branco somou cento e dezesseis. A chapa única ao CRTA 3ª Região recebeu setecentos e sessenta e seis
votos e idêntica quantidade o único candidato ao CFTA, Técnico em Administração Ronaldo Santiago
Nunes; (Fonte: ata de 11/10/1983 e Informativo CRTA-3ª Região);.
- 5/11/1983 - Realização em Brasília de mais uma edição da Assembleia de Presidentes dos Conselhos
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Regionais junto ao CFTA, ocasião em que foi colocada em pauta a escolha da sede do V ENBRA. Mediante
a apresentação de anteprojeto, o presidente do CRTA 3ª Região pleiteou e mereceu a aprovação para
sediar o referido evento em Fortaleza, no período de 22 a 24 de agosto de 1984. O temário básico seria
apresentado ao CFTA até 15/12/1983 e com a sua realização envolvendo, necessariamente, o apoio
institucional de todos os Conselhos Regionais além do apoio financeiro do CFTA. Embora a maioria
do plenário do CRTA 3ª Região tenha comemorado bastante tal conquista, o Conselheiro José Alves
de Oliveira manifestou seu protesto a respeito, considerando arbitrária a condução do assunto pelo
presidente por julgar que o Regional não dispunha de condições para levar avante tal empreitada;
- Registrado, na referida Assembleia de Presidentes, que o Técnico em Administração Ilaílson Silveira
de Araújo, do Ceará, obteve o segundo lugar, no concurso de monografia sobre Estágio Supervisionado,
de âmbito nacional, promovido pelo CFTA. Ainda nessa Assembleia, o registro de que os Técnicos em
Administração do Estado do Maranhão formalizaram documento solicitando ao Conselho Federal o
desmembramento do CRTA 3ª Região e a consequente instalação de seu Conselho Regional, proposta
essa que contou com o total apoio do Presidente do Regional: (Fonte: ata de 8/11/1983);
- 9 e 11/11/1983 - Nessas datas, comissão do CRTA 3ª Região, liderada pelo presidente, esteve em
visitas aos formandos dos cursos de Administração das Universidades de Fortaleza e Estadual do Ceará,
levando-lhes informações sobre o Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais, assim como sobre
a legislação pertinente à profissão, com vistas a conscientizá-los quanto à necessidade e à importância
de imediatos registros na instituição, para que possam exercer legalmente a profissão; (Fonte: ata de
22/11/1983);
- 22/11/1983 - O presidente César Cláudio Rabelo Cavalcante, juntamente com o Presidente da
APTA/E, Técnico em Administração Luís Carlos Aires Barreira Nanan, o Presidente do Conselho
Regional de Estatística Luiz Gonzaga Lopes e a representante do Conselho Regional de Economia
Maria de Jesus Sales estiveram em visita à redação dos jornais Diário do Nordeste e Tribuna do
Ceará para expressarem publicamente apoio ao Projeto de Lei nº 1.529/83, de autoria do Deputado
gaúcho Siegfried Hauser, que propõe alterações nos artigos 3º e 4º da Lei nº 6.994/82, artigos esses
que resultariam em vultosos prejuízos para os Conselhos de fiscalização profissional, retirando dos
mesmos a autonomia para gerir os recursos arrecadados pelas referidas instituições uma vez que são
todos eles provenientes do pagamento de anuidades de seus filiados e vinculando-os às diretrizes
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Igualmente, as entidades em questão se dirigiram aos
parlamentares cearenses, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, solicitando-lhes apoio ao
Projeto de Lei do Deputado gaúcho referido. A propósito, em 30/6/83, o Presidente do CRTA 3ª Região
já houvera participado de reunião na sede do CREA-CE com os Presidentes de vários outros conselhos
quando o assunto em questão foi amplamente debatido, ficando decidido que, a partir de então, os
conselhos profissionais passariam a atuar de forma conjunta na defesa dos interesses comuns, como
ora acontecido. (Fonte: Recortes dos Jornais DN e Tribuna do Ceará, de 22/11/1983 e Informativo
CRTA 3ª Região);
- Ata de 29/11/1983 - Registra que o Técnico em Administração Ronaldo Santiago Nunes, candidato
do CRTA 3ª Região, foi eleito Conselheiro Suplente do CFTA obtendo 37 (trinta e sete) votos dos
44 (quarenta e quatro) possíveis, para mandato de três anos, passando a se constituir no terceiro
representante do Regional no Conselho Federal, todos como Suplentes. Registra, ainda, essa ata a
obtenção pelo CRTA, junto ao CFTA, da ajuda financeira de CR$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
destinada ao custeio de despesas operacionais da instituição;
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- No exercício de 1983, foram realizadas pelo CRTA 3ª Região 45 (quarenta e cinco) reuniões plenárias.

1984
- 31/1/1984 - Posse dos conselheiros eleitos no pleito realizado em 7/10/1983, para mandato de três
anos (1984 a 1986): Efetivos – Stênio Rocha Carvalho Lima, José Vilemar Barreira Rocha e Osvaldo de
Sousa Araújo; e Suplentes – Duaran Leão Duarte, Flávio Lima Oliveira e Cristóvam Colombo Matos de
Areia Leão;
- 14/2/1984 - Às 18h30min – Reunião para a eleição da diretoria do CRTA-3ª Região para o exercício
de 1984. Concorreram ao cargo de presidente os Conselheiros César Cláudio Rabelo Cavalcante e
Vicente de Paulo Pereira, saindo vencedor o primeiro por cinco votos contra quatro. O restante da
Diretoria teve a seguinte composição: Vice-presidente – Vicente de Paulo Pereira; 1º Secretário –
Edilberto Braga de Sousa; 2ª Secretária – Cláudia Feitosa Peixoto Mota; 1ª Tesoureira – Maria José
Afonso Macedo. 2º Tesoureiro – Osvaldo de Sousa Araújo; Conselheiros Efetivos: Stênio Rocha
Carvalho Lima, José Alves de Oliveira e José Vilemar Barreira Rocha; Conselheiros Suplentes: Duaran
Leão Duarte, Flávio Lima Oliveira, Cristóvam Colombo Matos Areia Leão, José Milton Ferreira Lima,
Nair Caracas de Moura, Roberto Landim Alves de Oliveira, Francisco Zamenhof de Oliveira, José Carlos
Ribeiro e Rommel Aníbal Nunes de Castro;
- O exercício de 1984, internamente, se caracterizou por um ambiente de muitas polêmicas em razão
da discordância por parte de quatro conselheiros com relação à realização do V ENBRA em Fortaleza;
(Fonte: depoimentos pessoais);
- Ata de 21/2/1984 - Registro de que a EMCETUR confirmou a reserva do Centro de Convenções para
o período de 22 a 24 de Agosto/1984 e destinado à realização do V ENBRA. A mesma ata registrou,
igualmente, que o Governo do Estado autorizou ao Stúdio Chacon providenciar as fotografias dos expresidentes do CRTA-3ª Região para fins de instalação da respectiva galeria; (Fonte: ata dessa reunião);
- Ata de 17/4/1984 - Informação de que, em Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto
ao CFTA, realizada em Brasília, os Presidentes César Cavalcante do CRTA e Luís Carlos Aires Barreira
Nanan da APTA/CE apresentaram ao plenário esboço da programação do V ENBRA, solicitando
na oportunidade, com a maior brevidade, sugestões dos diversos Regionais para a elaboração da
programação definitiva do evento. Ainda na referida Assembleia, o presidente do CRTA-3ª Região
obteve ajuda financeira destinadas ao V ENBRA, do CFTA, no montante de CR$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil cruzeiros) e da Federação Nacional dos Administradores – FENAE no valor
de CR$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros); (Fonte: ata dessa data);
- 7/5/1984 - Protocolado no CFTA correspondência enviada pelos Conselheiros Vicente de Paulo
Pereira – Vice-presidente, Edilberto Braga de Sousa – 1º Secretário, Osvaldo de Sousa Araújo – 2º
Tesoureiro e José Alves de Oliveira – Conselheiro, na qual se manifestam contrários à realização do V
ENBRA; (Fonte: cópia da referida correspondência)
- 9/5/1984 - Até essa data, estavam inscritos no CRTA 3ª Região um mil, oitocentos e noventa e três
Técnicos em Administração e sessenta e quatro pessoas jurídicas; (Fonte: ata de 12/6/1984);
- Ata de 12/6/1984 - Registro das seguintes informações de relevância: a) a King Processamento de
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Dados concluiu a elaboração do cadastro dos Inscritos – pessoas física e jurídica – no CRTA 3ª Região,
assim como o controle de pagamento dos filiados, por meio eletrônico; b) o Conselheiro Stênio Rocha
Carvalho Lima, juntamente com o Conselheiro Federal Luís Carlos Barreira Nanan e o Presidente da
FENAE Nilson Souto, estiveram em visita ao Exmo Sr. Governador Luís Gonzaga Mota solicitando
apoio para a realização do V ENBRA, tendo obtido a cessão gratuita do Centro de Convenções, a
assunção pelo Estado das despesas com hospedagem de autoridades e de conferencistas convidados e
a dispensa do ponto dos Técnicos em Administração do Estado que participaram do Evento;
- 26/06/1984 – Por ato do Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, dessa data, foi concedida a Carta
Sindical para o Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará, coroando assim os esforços de há
muito desenvolvidos pelos profissionais em Administração do Ceará que passaram a dispor de seu
órgão reivindicatório apropriado. A entrega formal da Carta Sindical aconteceu durante a realização
do V NBRA; (Fonte: “Informativo CRTA 3ª Região - set/1984)
- Ata de 24/7/1984 - Registro da ajuda financeira conseguida junto ao Banco do Estado de São Paulo
– BANESPA, então presidido pelo Técnico em Administração Carlos Mauro Cabral Benevides, para a
realização do V ENBRA, resultante de contato mantido pelo conselheiro suplente Francisco Zamenhof
de Oliveira que, igualmente, obteve na capital paulista o apoio de divulgação do jornal Gazeta Mercantil;
(Fonte: ata dessa data);
- 22/8/1984 - 9 às 16 horas - Realização da Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais Junto
ao CFTA, na sede do CRTA 3ª Região, na Rua Dona Leopoldina, nº 935. Às 10 horas, a Assembleia foi
suspensa para a efetivação das seguintes solenidades: inauguração da nova sede do CRTA 3ª Região,
que foi denominada Casa do Administrador Guilherme Quintanilha de Almeida, cuja placa de bronze,
referente ao evento, foi afixada no plenário; - inauguração do plenário, que recebeu o nome de Plenário
Luís Carlos Aires Barreira Nanan, em letras de bronze, também afixadas. E Inauguração da Galeria de
Ex-Presidentes do CRTA-3ª Região CE/PI/MA - com fotos individuais e constando o respectivo nome
e o período do mandato - sendo composta pelos Técnicos em Administração: Francisco Cláudio de
Almeida Santos, Ilaílson Silveira de Araújo, Reynaldo Bezerra de Miranda Leão, Maria Carmem Barroso,
Luís Carlos Aires Barreira Nanan, Stênio Rocha Carvalho Lima e César Cláudio Rabelo Cavalcante.
Várias autoridades se fizeram presentes, dentre as quais: o Proº Francisco Cláudio de Almeida Santos
- ex-Presidente da Junta Executiva do CRTA 3ª Região, os Técnicos em Administração Nilson Souto
Cardoso – Presidente da FENAE, Guilherme Qiuintanilha de Almeida - Presidente do CFTA, Belmiro
Siqueira - Vice-presidente do CFTA, Conselheiros do Federal e dos Regionais, o Padre Tito de Alencar,
que procedeu à benção das instalações da nova sede, além de membros da APTA/CE. A Assembleia
teve continuidade com a discussão dos demais assuntos em pauta;
- 22 a 25/8/1984 - Realização, no Centro de Convenções de Fortaleza, do V Encontro Brasileiro de
Administradores – V ENBRA que teve como tema central: “Alternativa para a crise: um modelo brasileiro
de Administração”. Não obstante todos os sérios problemas enfrentados pelas diretorias do CRTA 3ª
Região e da APTA/CE, o evento revestiu-se do maior sucesso alcançando um mil cento e quarenta e
duas Inscrições, quando o auditório principal do Centro de Convenções continha somente um mil e
cem poltronas, ficando, assim, pessoas sentadas nas escadarias, como mostraram diversas fotografias.
Outro detalhe da maior relevância é que no âmbito da 3ª Região, na época, existiam apenas cinco
cursos de Administração: três em Fortaleza – UECE, UNIFOR e UFC; um em Parnaíba – UFPI; e um em
São Luís – UFMA. Em paralelo ao V ENBRA e como parte de sua programação, foi realizado o Encontro
Nacional dos Secretários Estaduais de Administração, coordenado pelo Secretário do Ceará, Antonio
dos Santos; o II Encontro brasileiro sobre estágio supervisionado para estudantes de Administração; e a
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I Expotécnica, além de vasta programação social. Dois outros detalhes que merecem o maior destaque,
no tocante ao V ENBRA. 1. No final de maio/1984, a Gerência Regional da Cia. de Cigarros Sousa Cruz que houvera assumido o patrocínio de todo o material tipográfico e de divulgação do evento – desistiu
de fazê-lo em razão de atritos de comunicação acontecidos entre a empresa e um conselheiro do CRTA.
Diante disso, o Presidente César Cláudio Cavalcante buscou, de imediato, apoio junto ao Técnico em
Administração Benedito (Beni) Clayton Veras, Vice-presidente da empresa Confecções Guararapes.
No entanto, toda a verba publicitária daquela organização já estava comprometida, o que levou o
colega Beni Veras, que era Presidente do Centro Industrial do Ceará, a manter contato com o Técnico
em Administração Tasso Ribeiro Jereissati, naquele momento, tão somente empresário o qual, de
pronto, assumiu a referida responsabilidade de patrocínio. 2. Naquela época, dois jovens Governadores
eram as maiores revelações políticas do País: Luís Gonzaga da Fonseca Mota, do Ceará, e Esperidião
Hellou Amim Filho, de Santa Catarina, por sinal Técnico em Administração. Os presidentes do CRTA
3ª Região e da APTA/CE conseguiram audiência com o Governador Gonzaga Mota e solicitaram a sua
intercessão para a vinda do Governador Esperidião Amim. De imediato, o governante cearense ligou
para o catarinense que aceitou prontamente o convite e, não obstante Santa Catarina encontrar-se em
situação de calamidade pública devido às enchentes, aqui veio na aeronave de seu Estado, no dia 25/8,
retornando logo após a sua participação no evento, coroando assim o grande sucesso do V ENBRA;
(Fontes: Informativo CRTA 3ª Região - set/1984 e noticias veiculadas no jornal O Povo);
- 20/9/1984 - Foram registradas três chapas para concorrerem à renovação de 1/3 do plenário do CRTA
3ª Região para mandato de três anos, assim como três candidaturas individuas para o Conselho Federal
nas eleições que se realizaram em 30 de outubro. Eis a composição: chapa 1 – Efetivos: Duaran Leão
Duarte, Geraldo Batista de Freitas e Vicente de Paulo Pereira; Suplentes: Célia Pereira de Sousa, Maria
Gláucia Carvalho Viana e Ubaldina Pinheiro Gurgel; chapa 2 – Efetivos: Carlos Rossas Mota, Francisco
Zamenhof de Oliveira e Minervino de Castro Neto; Suplentes: João Batista Marques dos Santos,
Maria do Socorro Almeida Vieira e Rita Nóbrega de Melo Ribeiro; e chapa 3 – Efetivos: José Ilton Lima
Moreira, Maria Solange Bezerra e Roberto Correia São Thiago; Suplentes: Antonio Ferreira da Silva,
Luis Fernando Sayão Filgueira e Robson Edward Bitu Moreira. Candidaturas ao Conselho Federal:
Heloísa Oliveira de Barros Leal, Luís Carlos Aires Barreira Nanan e Manoel Messias de Sousa. Houve
a tentativa de impugnação da chapa 3 ao CRTA, sob a alegação de atraso na entrega de documento de
um de seus membros mas, como tal atraso se deu por apenas um minuto além do horário estipulado, o
presidente do CRTA determinou o recebimento da referida documentação. A escolha dos Delegados
para a eleição do CFTA recaiu nos nomes dos Conselheiros Stênio Rocha de Carvalho Lima e César
Cláudio Rabelo Cavalcante, Titular e Suplente, respectivamente; (Fonte: ata dessa data);
- 29/9/1984 - Realizou-se em São Paulo, na sede do CRTA 8ª Região, a 19ª Sessão Plenária Ordinária
da Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA, ocasião em que foram debatidos
vários assuntos de interesse do Sistema CFTA/CRTA. O CRTA 3ª Região se fez representar por seu
Presidente César Cláudio Cavalcante que, na oportunidade, solicitou ao Presidente do CFTA examinar
a possibilidade de instalação do Conselho Regional do Maranhão, em razão dos inúmeros pedidos que
tem recebido de profissionais daquele Estado. Em resposta, o Presidente Guilherme Quintanilha deu
conhecimento de que o assunto já estava sendo estudado no CFTA pelo Conselheiro Ruy Xavier de
Almeida, aproveitando o ensejo para solicitar ao colega que desse prioridade à análise do referido
processo; (Fonte: ata da referida Assembleia);
- 24/10/1984 - Em solenidade simples e descontraída foi Instalada, às 19h30min dessa data, na sala
220 do Palácio do Trabalhador, em São Luís, e em cumprimento à Resolução Normativa CRTA 3ª Região
nº 24/84, de 24/10/1984 - a Delegacia do CRTA 3ª Região no Estado do Maranhão, como embrião
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do futuro Regional. Referido evento, que contou com a presença de vários profissionais da categoria,
foi presidido pelo Presidente do Conselho Regional, César Cláudio Rabelo Cavalcante, sediado em
Fortaleza, o qual nomeou como Delegado o Técnico em Administração Pedro Carlos dos Santos, em
substituição ao até então representante Técnico em Administração Rommel Aníbal Nunes de Castro
que solicitara demissão; (Fontes: ata de 26/10/1984 e matéria publicada no Jornal de Hoje, de São
Luís, nessa mesma data);
- Ata de 26/10/1984 - Registrou que os Conselheiros José Alves de Oliveira, Osvaldo de Sousa Araújo e
Edilberto Braga de Sousa retiraram-se da reunião plenária, acontecida nessa data, como protesto pela
não convocação do Suplente Duaran Leão Duarte para compor a mesa do plenário, tendo o presidente
alegado que isso não se deu pelo fato de que o Conselheiro Efetivo poderia chegar a qualquer momento
e, a exemplo do acontecido anteriormente, isto causaria um mal estar para com o titular que, mesmo
se fazendo presente, não mais poderia participar oficialmente dos trabalhos da reunião; (Fonte: ata
dessa data);
- 30/10/1984 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRTA 3ª Região, conforme
Editais de Convocação publicados nos Diários Oficiais dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Três
chapas concorreram, compostas conforme detalhado em 20/09 , sendo que as chapas 1 e 2 para o
Regional obtiveram maior votação, o que resultou na necessidade de uma nova eleição entre estas
duas chapas, acontecida em 7/12/1984, nos mesmos locais. Já para o Conselho Federal, foi eleito o
Técnico em Administração Luís Carlos Aires Barreira Nanan;
- Ata de 6/11/1984 - Registra o indeferimento, pelo presidente, do pedido de prorrogação da licença da
1ª Tesoureira Maria José Afonso Macedo por se constituir no único membro diretivo com competência
legal para com ele, conjuntamente, assinar documentos de pagamentos da movimentação normal do
Conselho, assim como do projeto do V ENBRA, cujo relatório contábil/financeiro de encerramento e
respectiva documentação se encontram sob a responsabilidade dela e com o prazo de apresentação
prestes a se esgotar. Ademais, considerou o presidente que a alegação apresentada pela 1ª Tesoureira
não se justificava, por se tratar tão somente “de ingerência indevida e de um capricho pessoal” por
parte da mesma, para atender a interesses particulares de terceiros. Foi, ainda, no ensejo lhe concedido
o prazo de trinta dias, para que apresentasse o balancete final do V ENBRA;
- 16/11/1984 - Oficio do Técnico em Administração Pedro Carlos dos Santos, representante do CRTA
3ª Região em São Luís/MA e endereçado ao coordenador da chapa 1, contestando a divulgação indevida
de seu nome como apoiador da referida chapa; (Fonte: cópia do referido Ofício);
- 7/12/1984 - Realização do 2º turno das eleições para a renovação de 1/3 para o Regional, que teve
o seguinte resultado: chapa 1 - seiscentos e trinta e três votos, chapa 2 - quatrocentos e nove votos;
votos em Branco - vinte e nove e votos nulos - sessenta e oito, totalizando um mil, cento e trinta e
nove votos. A chapa vencedora tinha a seguinte composição: Efetivos – Duaran Leão Duarte, Geraldo
Batista de Freitas e Vicente de Paulo Pereira; Suplentes - Ubaldina Pinheiro Gurgel, Célia Pereira de
Sousa e Maria Gláucia Carvalho Viana;
- Ata de 19/12/1984 - Constou que, pela Resolução CRTA 3ª Região nº 31/84, dessa data, o presidente,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.769/65, de 9/9/1965, pelo Decreto nº
61.934/67, de 22/12/1987, como igualmente pela legislação complementar pertinente, decidia
concretizar a perda automática de mandato da Conselheira Efetiva Maria José Afonso Macedo e
ocupante do cargo de 1ª Tesoureira do Conselho pelo fato de a mesma haver faltado, sem qualquer
justificativa, no decurso do exercício de 1984, a sete reuniões plenárias ordinárias acontecidas nas
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respectivas datas de 21/2, 17/4, 5/6, 3/7, 9/10, 26/10 e 19/12, assim como, convocar para substituí-la
pelo restante do mandato que terá que cumprir o Conselheiro Suplente José Milton Ferreira Lima. Foi
ressaltado ainda, na referida Resolução, que a Conselheira em questão estaria sujeita à apuração de
responsabilidades que lhe são cometidas, quer como Conselheira quer como 1ª Tesoureira, durante o
período em que permaneceu no exercício de tais funções. A RN-31/84 foi publicada no Diário Oficial
do Ceará na data de 28/12/1984;
-No exercício de 1984, o plenário do CRTA 3ª Região realizou 26 (vinte e seis) reuniões ordinárias.

1985
- Ata de 8/1/1985 - Última reunião presidida pelo Técnico em Administração César Cláudio Rabelo
Cavalcante, que aproveitou a oportunidade para fazer um breve relato sobre as principais realizações
de sua gestão de dois anos, destacando: a aquisição da sede da Rua Dona Leopoldina, nº 935; a
realização da VI Semana do Administrador; a informatização da contabilidade, do cadastro de filiados e
do controle de pagamentos do CRTA por carnê; a intensificação da fiscalização, resultando no aumento
de inscrição de empresas em 290%, que passou de vinte e uma para oitenta e duas e de 28% no número
de pessoas físicas; a realização do V Encontro Brasileiro de Administradores – V ENBRA. A seguir,
deu posse aos eleitos para mandato de três anos - (1985 a 1987), conformes eleições realizadas em
20/10/1984. Finalizando, agradeceu aos conselheiros que colaboraram com a sua gestão, desejou
sucesso aos novos dirigentes e passou a presidência dos trabalhos ao Conselheiro Stênio Rocha
Carvalho Lima, retirando-se em seguida; (Fonte: ata dessa data);
- O Técnico em Administração Stênio Rocha Carvalho Lima comandou o processo de eleição da
diretoria para o exercício de 1985, que ficou assim composta: Presidente – Duaran Leão Duarte;
Vice-presidente - Vicente de Paulo Pereira; 1º Secretário – Edilberto Braga de Sousa; 2º Secretário
- Geraldo Batista de Freitas; 1ª Tesoureira – Maria José Afonso Macedo; 2º Tesoureiro – Osvaldo
de Sousa Araújo; Conselheiros Efetivos: Stênio Rocha Carvalho Lima, José Alves de Oliveira e José
Vilemar Barreira Rocha; Conselheiros Suplentes: - Célia Pereira de Sousa, Maria Gláucia Carvalho
Viana, Ubaldina Pinheiro Gurgel, Flávio Lima de Oliveira, Cristovám Colombo Matos de Areia Leão,
José Milton Ferreira Lima, Nair Caracas de Moura e Roberto Landim Alves de Oliveira, ficando um
cargo vago, em razão do suplente com mandato – Duaran Leão Duarte - ter sido eleito como efetivo;
(Fonte: ata de 8/1/1985). Na mesma reunião, o Conselheiro José Alves de Oliveira apresentou ao
plenário requerimento de autoria da Técnica em Administração Maria José Afonso Macedo pleiteando
anulação da RN-31/84 do CRTA, datada de 19/12/1984, e a sua recondução como Conselheira. O
Conselheiro Stênio Rocha Carvalho Lima se manifestou favorável ao pleito e o assunto foi submetido à
votação pelo plenário, que determinou a anulação da referida Resolução Normativa, por unanimidade,
permanecendo a Conselheira em questão com seu mandato vigente. Em seguida, o Conselheiro
Stênio Carvalho Lima passou a condução da reunião ao Presidente eleito, Duaran Leão Duarte, o qual
externou a sua satisfação pela eleição ao referido cargo, conclamando a todos pela união para que se
torne possível o alcance de resultados favoráveis para a categoria. Ainda no ensejo, o novo presidente
propôs e teve a aprovação do plenário para o retorno do Técnico em Administração Alfeu Silva de
Vargas ao cargo de Diretor Executivo do Regional;
- Aprovada, pelo novo plenário, a concessão de anistia para todos os devedores com débitos vencidos
até 12/11/1981, no valor original igual ou inferior a CR$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), nos termos do
que determina o Decreto Lei nº 1.889, de 12/11/1981; (Fonte: ata de 22/1/1985);
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- Ata de 12/3/1985 - Registra que Pedro Eudes Pinto foi o primeiro Administrador Hospitalar a se
registrar no CRTA 3ª Região. Na mesma ata, o registro da visita realizada por conselheiros do CRTA ao
Superintendente do INAMPS no Ceará, Dr. Francisco Mendes Adeodato, para a entrega de documento
de apoio do Conselho aos Técnicos em Administração funcionários do citado órgão e em defesa de seus
direitos profissionais;
- 5/6/1985 - O Técnico em Administração Orivaldo Limeira Lima foi contratado para Diretor Executivo
do CRTA-3º Região, com carga horária de um expediente;
- Em companhia do Conselheiro Federal Luis Carlos Aires Barreira Nanan, o Presidente Duaran Leão
Duarte esteve em visita à Delegacia de São Luís e no retorno se detiveram em Teresina, estudando as
condições para a instalação de idêntica unidade na capital do Piauí; (Fonte: ata de 5/6/1985);
- 19/6/1985 - Telex Circular nº 1.385, do CFTA, dessa data, informando sobre a mudança - pela Lei nº
7.321 de 13/6/1985 - dos nomes de Conselhos Federal e Regionais em Técnicos de Administração –
CFTA/CRTA para Conselhos Federal e Regionais de Administração – CFA/CRA e, para Administrador,
como a nova denominação da categoria profissional de Técnico em Administração; Presidente: José
Sarney; Ministro do Trabalho: Eros Antonio de Almeida (DOU de 14/6/1985 – Pág. 1); (Fonte: telex
citado);
- 2/7/1985 - O Administrador José Maria de Barros Pinho assumiu como novo Prefeito Municipal
de Fortaleza, com mandato até 1º/1/1986. O Prefeito recebeu em visita os Presidentes do CRA e do
SINDAECE, respectivamente, Administradores Duaran Leão Duarte e Luís de Melo Andrade Filho,
oportunidade em que lhe desejaram sucesso em sua gestão ao mesmo tempo em que solicitaram o
apoio dele às reivindicações da categoria no âmbito do governo municipal; (Fonte: Informativo CRA 3ª
Região - set/1985);
- Ata de 3/7/1985 - Consta o registro do sucesso do Forró do Administrador, promovido pelo Clube do
Administrador e sob a coordenação da Administradora Ubaldina Pinheiro Gurgel, realizado na Vivenda
Gurgel, de propriedade da família dela; (Fonte: ata da reunião);
- 31/7/1985 - Publicação nos Diários Oficiais dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão do Edital de
Convocação para a eleição de renovação de 1/3 do plenário do CRA 3ª Região, a acontecer no dia
19/10/1985, com a apresentação das chapas sendo possível até 6/9/1985;
- 7/8/1985 - O Administrador Francisco Zamenhof de Oliveira, por ofício, comunica que assumiu a
chefia do escritório da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE - no Estado do
Ceará;
- Ata de 21/8/1985 - Registrou que o CRA concedeu ajuda de CR$ 1.900.000,00 (um milhão e
novecentos mil cruzeiros) ao SINDAECE, para a cobertura das despesas com o projeto Pesquisa sobre
Administradores;
- 4 a 7/9/1985 - Aconteceu nesse período, em Belo Horizonte, sob a coordenação do CRA 6ª Região
– MG, o VI Encontro Brasileiro de Administradores – VI ENBRA cujo tema central foi “O campo
profissional do Administrador: um exame crítico e perspectivas”;
- Ata de 10/9/1985 - O registro de que no dia 9/9 o Presidente Duaran Leão Duarte participou da
solenidade de hasteamento do Pavilhão Nacional no Palácio da Abolição. E, na mesma ata, o registro da
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eleição dos delegados eleitores para o pleito do CFA: Adm. Duaran Leão Duarte como Efetivo e Adm.
Vicente de Paulo Pereira como Suplente;
- 25 a 27/9/1985 - Realização, em Fortaleza, do I Encontro Regional de Administradores – I ERAD,
tendo como temas centrais “Perspectivas do mercado de trabalho do Administrador em face das novas
políticas econômicas” e “Estratégias de ação dos órgãos de classe dos Administradores”. O evento
contou com a participação de ilustres convidados, tais como: Dr. Paschoal Savastano, representando o
Admistrador e Deputado Federal Mauro Benevides, Adm. Belmiro Siqueira, representando o Ministro
Aloísio Alves, o sociólogo Pedro Demo, representando o Ministro e Administrador Paulo Lustosa, o
Adm. Rui Xavier de Almeida, representante do CFA e o Adm. Álvaro Cunha, representante da FENAE.
Como parte da programação, o Prefeito Municipal, Administrador José Maria de Barros Pinho, ofereceu
um coquetel aos Administradores no Paço Municipal; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região, nº 20);
- 17/10/1985 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA. A chapa eleita para
mandato de três anos teve como Efetivos – Adm. Augusto Sérgio Câmara Cardoso, Adm. Minervino
de Castro Neto e Adm. Ubaldina Pinheiro Gurgel, e como Suplentes – Adm. José Furtado Girão, Adm.
Maria José Tabosa e Silva e Adm. Walmick de Oliveira Cunha. Foi igualmente eleito como Suplente,
para mandato de um ano, o Adm. Roberto Lúcio Maciel Lourinho;
- Ata de 19/10/1985 - Aprovação, pelo plenário, de gratificação no valor de CR$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros) para ser rateado entre os funcionários que trabalharam na realização do I ERAD.
Constava na mesma ata que a Conselheira Maria José Afonso Macedo, 1ª Tesoureira, solicitou licença
até o final de seu mandato; (Fonte: ata dessa data);
- 17/12/1985 - Decreto Estadual nº 17.522, dessa data, altera no âmbito do Serviço Público do Estado
do Ceará a denominação do cargo de Técnico de Administração para Administrador;
- 16/12/1985 - Realização, na Churrascaria Parque Recreio, em Fortaleza, do jantar de Confraternização
dos Administradores do Ceará, que contou com a presença de 105 (cento e cinco) profissionais; (Fonte:
Informativo CRA 3ª Região - dez/1985);
- No exercício de 1985, foram realizadas pelo plenário do CRA 26 (vinte e seis) reuniões ordinárias.

1986
- Ata de 14/1/1986 - Reunião de posse dos conselheiros eleitos em 19/10/1985: - Para mandato de
três anos: Efetivos – Augusto Sérgio Câmara Cardoso, Minervino de Castro Neto e Ubaldina Pinheiro
Gurgel; Suplentes – José Furtado Girão, Maria José Tabosa e Silva e Walmick de Oliveira Cunha; e
Suplente, para mandato de um ano – Roberto Lúcio Maciel Lourinho;
- Em seguida, realizou-se sob a coordenação do Adm. Stênio Carvalho Lima a eleição da diretoria para
o exercício de 1986, que ficou assim composta: - Presidente: Duaran Leão Duarte; Vice-presidente:
Ubaldina Pinheiro Gurgel; 1º Secretário: Geraldo Batista de Freitas; 2º Secretário: Augusto Sérgio
Câmara Cardoso; 1º Tesoureiro: Osvaldo de Sousa Araújo; 2º Tesoureiro: Minervino de Castro Neto;
Conselheiros Efetivos: José Vilemar Barreira Rocha, Stênio Rocha de Carvalho Lima e Vicente de Paulo
Pereira; Conselheiros Suplentes: Flávio Lima de Oliveira, Cristovam Colombo Matos de Areia Leão,
Roberto Lúcio Maciel Lourinho, Célia Pereira de Sousa , Maria Gláucia Carvalho Viana, José Furtado
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Girão, Maria José Tabosa e Silva e Walmick Oliveira Cunha; (Fonte: ata dessa data);
- Ata de 4/2/1986 - Registrou a inscrição no CRA do bacharel em Administração de Empresas e Ministro
da Desburocratização Paulo de Tarso Lustosa da Costa. Na mesma ata, consta que o Conselheiro Flávio
Lima de Oliveira, alegando motivos de ordem pessoal, formulou seu afastamento em definitivo do CRA
3ª Região, sendo convocado para substituí-lo o suplente Roberto Lúcio Maciel Lourinho; (Fonte: ata
dessa data);
- Ata de 18/2/1986 - Por sugestão do Conselheiro Augusto Sérgio Câmara Cardoso foram criadas
pelo plenário as seguintes Comissões, com os respectivos componentes: de Fiscalização: Augusto
Sérgio Câmara Cardoso, Roberto Lúcio Maciel Lourinho, Ubaldina Pinheiro Gurgel e Vicente de Paulo
Pereira; de Ética: Geraldo Batista de Freitas, Minervino de Castro Neto, Roberto Lúcio Maciel Lourinho
e Vicente de Paulo Pereira;
- 4/3/1986 - Realização de evento de treinamento sobre fiscalização no CRA, que contou com a
participação do Adm. Pedro Carlos dos Santos, Delegado do Regional no Estado do Maranhão;
- Ata de 29/4/1986 - Registra que o Adm. Guilherme Quintanilha de Almeida, até então Presidente do
CFA, assumiu em Brasília o cargo de Secretário da Receita Federal, sendo substituído na presidência do
Conselho Federal pelo Vice-presidente, Adm. Belmiro Siqueira; (Fonte: ata dessa data);
- Ata de 5/6/1986 - Registrou a viagem realizada pelo Presidente Duaran Leão Duarte, juntamente
com o Conselheiro Federal Luís Carlos Aires Barreira Nanan, às cidades de Teresina e São Luís onde
visitaram as respectivas Delegacias do CRA e mantiveram contato com os delegados Manoel Teófilo
Maia e Pedro Carlos dos Santos. A mesma ata informou a decisão do plenário de contratar uma empresa
para proceder à cobrança aos devedores do CRA; (Fonte: ata dessa data);
- 13/6/1986 - O Presidente da República José Sarney sancionou a Lei nº 7.321 que alterou definitivamente
a denominação, instituindo o nome Administrador e não mais Técnico em Administração, assim como
de Conselhos Federal e Regional de Administração em substituição a Conselhos Federal e Regionais
de Técnicos em Administração;
- 3 a 5/7/1986 - Realização, na cidade de São Luís/MA, no auditório do Centro de Formação de Líderes
e sob a coordenação da Delegacia do CRA 3ª Região, do II Encontro Regional de Administração – II
ERAD, tendo como tema central “A constituinte e seu reflexo na sociedade brasileira”. A abertura
solene do evento foi feita pela Exma. Prefeita Municipal de São Luís, Sra. Gardênia Gonçalves e
contando com a presença dos Secretários Municipais da Administração e da Fazenda. O evento teve
cento e oitenta profissionais inscritos, sendo vinte e cinco do Piauí, quarenta e cinco do Ceará e cento
e dez do Maranhão. Além do Presidente Duaran Leão Duarte, se fizeram presentes os Conselheiros
Augusto Sérgio Câmara Cardoso, Geraldo Batista de Freitas, Osvaldo de Sousa Araújo e Vicente de
Paulo Pereira; (Fonte: atas de 24/6 e 8/7/1986 e folder do evento);
- 19/8/1986 - Eleitos pelo plenário os Delegados do CRA para a eleição do CFA: Adm. Duaran Leão
Duarte, como Efetivo, e Adm. Augusto Sérgio Câmara Cardoso, como Suplente;
- 5/9/1986 - Comemorado nesta data - em razão da realização do VII ENBRA e nas dependências do
Náutico Atlético Cearense - o Dia do Administrador, que constou de uma palestra do Adm. Antonio
Frota Neto sob o tema “O aumento da produção depois do plano cruzado”, seguindo-se de uma justa
homenagem ao Adm. Ruy de Castro e Silva, membro da Junta Interventora, no período de 1970 a 1976,
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após o que os participantes se confraternizaram em um jantar; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região set/1986);
- 9 a 12/9/1986 - Realização, na cidade do Rio de Janeiro, sob a coordenação do CRA 7ª Região RJ/ES,
do VII Encontro Brasileiro de Administradores – VII ENBRA, com o tema central “Os Administradores
e a Constituinte”. Foi aprovada a transformação do ENBRA em Congresso para que se possa melhor
avançar nas discussões e no encaminhamento de propostas. Foi aprovada, igualmente, no encontro,
a “Carta do Rio de Janeiro”. O Presidente Duaran Duarte foi indicado para presidir os trabalhos da
palestra “O jovem e o contexto empresarial”, no dia 9/9 às 17h15min, como parte da programação
do evento. O CRA-3ª Região se fez presente com uma delegação de quarenta e cinco profissionais do
Ceará, Piauí e Maranhão; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região - set/1986);
- 10/10/1986 - Realização nessa data do ato de posse dos dirigentes da recém criada Associação dos
Administradores do Estado do Piauí, que contou com a presença do Presidente do CRA, Adm. Duaran
Leão Duarte; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região - out/1986);
- 14/10/1986 - Realização de eleição para a renovação de 1/3 do plenário do CRA para mandatos de
três anos, que foi prestigiada por um mil trexentos e vinte e quatro colegas votantes. Concorreram
duas chapas: chapa 1 - Efetivos - José Airton de Oliveira, Antonio Gaspar Bezerra de Meneses e Maria
do Socorro Ferreira de Miranda; Suplentes – Ana Lúcia Bitencourt Vieira, Rita de Cássia Fernandes
Távora e Cincinato Furtado Leite Filho; e Suplente para mandato de um ano – Tânia Maria Almeida
Ribeiro. Chapa 2: Efetivos - Francisco Nogueira Camelo, Oceano Vilagran Pinheiro e Luiz Gonzaga
Belmont; Suplentes - Aurinete Chaves, Célio Oliveira Santos e Jussemy Cavalcante. Venceu a chapa 1,
que obteve 909 contra 230 votos. Para o Conselho Federa, venceu o Adm. José Alves de Oliveira, com
752 votos; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região - out/1986);
- 29/11/1986 - Nessa data, o Adm. Luís Carlos Aires Barreira Nanan, que ocupava a Diretoria
Administrativa e Financeira do CFA, assumiu a Presidência do Conselho Federal em virtude do
falecimento do então Presidente Profº Belmiro Siqueira, ocorrido em 29/11/1986 na cidade de Porto
Velho/RO – com seu mandato se prolongando até 8/1/1987;
- Ata de 16/12/1986 - a) Dado ciência ao plenário do falecimento do Presidente do CFA, Adm. Belmiro
Siqueira, conforme referido no item anterior. O Conselheiro Minervino de Castro Neto solicitou o
registro de um voto de pesar pelo lamentável acontecimento, o que foi aprovado; b) O Presidente
Duaran Duarte informou que, na Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao CFA, realizada nos
dias 8 e 9/12, em Brasília, propôs que fosse feita a distribuição aos CRA de foto oficial do Dr. Belmiro
Siqueira e que o mesmo fosse eleito pós-mortem como o Patrono da categoria dos Administradores - o
que foi aprovado por unanimidade; c) Registro, segundo informação do Adm. Duaran Duarte, de que o
Governo Federal por meio do Decreto nº 93.617, de 21/11/1986, decidiu não mais manter os Conselhos
Profissionais sob a tutela do Ministério do Trabalho e Previdência Social; d) O Presidente comunicou
a instalação de um aparelho Telex, na sede do CRA e a devolução à Teleceará da linha telefônica nº
221.68.67; (Fonte: ata dessa data. Na mesma Ata - balancete do II ERAD, realizado em São Luís/MA:
receita – Cz$ 90.410,00 (noventa mil, quatrocentos e dez cruzados); despesas – Cz$ 87.757,40 (oitenta
e sete mil, setecentos e cinquenta e sete cruzados e quarenta centavos); saldo positivo: Cz$ 2.652,60
(dois mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzados e sessenta centavos);
- 20/12/1986 - Com a presença de cento e setenta colegas e sob a coordenação do CRA 3ª Região,
realizou-se nessa data o segundo jantar de confraternização dos Administradores, na pérgola da piscina
do Náutico Atlético Cearense; Constou a pauta: a) que o Adm. Antonio Frota Neto, formado pela ex55
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Escola de Administração do Ceará, foi nomeado em Brasília Porta Voz do Presidente da República,
José Sarney; b) que no exercício 372 (trezentas e setenta e duas) pessoas físicas e 34 (trinta e quatro)
pessoas jurídicas se registraram no CRA;
- No exercício de 1986, o plenário do CRA realizou 27 (vinte e sete) reuniões ordinárias.

1987
- 6/1/1987 – Posse dos novos conselheiros eleitos em 14/10/1986 para a renovação de 1/3 do Regional,
com mandato de três anos: Efetivos: José Airton de Oliveira, Antonio Gaspar Bezerra de Meneses
e Maria do Socorro Ferreira de Miranda; Suplentes: Ana Lúcia Bitencourt Vieira, Rita de Cássia
Fernandes Távora e Cincinato Furtado Leite Filho; e Suplente para mandato de um ano – Vânia Maria
Almeida Ribeiro. Em seguida, aconteceu a eleição da diretoria do CRA para o exercício de 1987, por
consenso, a qual ficou com a seguinte composição: Presidente – Duaran Leão Duarte, Vice-presidente
– Ubaldina Pinheiro Gurgel, 1º Secretário – Geraldo Batista de Freitas, 2º Secretário - Antonio Gaspar
Bezerra de Meneses, 1ª Tesoureira – Maria do Socorro Ferreira de Miranda, 2º Tesoureiro – José
Airton de Oliveira; Conselheiros Efetivos: Augusto Sérgio Câmara Cardoso, Minervino de Castro Neto
e Vicente de Paulo Pereira; - Conselheiros Suplentes: Ana Lúcia Bitencourt Vieira, Célia Pereira de
Sousa, Cincinato Furtado Leite Filho, José Furtado Girão, Maria Gláucia Carvalho Viana, Maria José
Tabosa e Silva, Rita de Cássia Fernandes Távora, Vânia Maria Almeida Ribeiro e Walmick de Oliveira
Cunha. Ainda na mesma ata, o Presidente Duaran Leão Duarte deu ciência ao plenário da criação do
CRA da 16ª Região, com jurisdição nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, assim como da
determinação instituída pelo CFA quanto à obrigatoriedade do Administrador de assinar os projetos
que executa e colocar seu respectivo número de registro no CRA a que pertence; (Fonte: registros
dessa data);
- 9/1/1987 - Em Brasília, posse dos conselheiros eleitos para o CFA e eleição da diretoria executiva,
sendo vitorioso para a Presidência o Adm. Heroni de Assunção Jacques. O Presidente do CRA 3ª
Região, Adm. Duaran Leão Duarte, se fez presente;
- Ata de 17/2/1987 - Oficio do CRA endereçado ao novo Governador do Ceará, Adm. Tasso Ribeiro
Jereissati, dando-lhe ciência da importância da categoria dos Administradores e da disponibilidade
para cooperar com o governo dele; (Fonte: ata dessa data);
- Ata de 24/3/1987 - Registrou que será realizada em Brasília, no dia 7/4/87, a Assembleia de
Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA, tendo o Presidente Duaran Duarte apresentado
como sugestão para a pauta do evento a discussão sobre “A definição precisa do campo de atuação do
Administrador”; (Fonte: ata dessa data);
- 27/3/1987 - O Presidente Duaran Leão Duarte esteve na cidade de Teresina, em visita ao Secretário
da Administração do Estado do Piauí, Dr. Murilo Paes Landim, oportunidade em que solicitou e obteve
o apoio para a realização em julho, naquela Capital, do III Encontro Regional de Administradores - III
ERAD; (Fonte: Informativo CRA 3ª Região – jan/abr/1987);
- 23/4/1987 - Registro na ata dessa data feito pelo Conselheiro José Airton de Oliveira alertando
quanto à invasão que vem acontecendo no mercado de trabalho no tocante à área de Organização &
Métodos – que é privativa do Administrador – por parte dos Analistas de Sistemas em Processamento
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de Dados que, pelo fato de dominarem a tecnologia de operação dos computadores, se consideram
profissionais superiores a ponto de defenderem ser o exercício da atividade de O&M privativa de tal
categoria; (Fonte: ata dessa data);
- 15/5/1987 – Realização, nessa data, da Assembleia Geral de fundação do Clube do Administrador do
Ceará, sendo eleita a Diretoria que ficou assim composta: Presidente - Maria do Socorro Ferreira de
Miranda; Vice-presidente - Ubaldina Pinheiro Gurgel; Diretor Administrativo - Raul Alves Sobrinho;
Diretor Financeiro - Walmick de Oliveira Cunha; Diretora Social - Rita de Cássia Fernandes Távora;
Diretor de Esportes e Promoção - Iratan Lira Feitosa; Diretor Artístico e Cultural - José Hermes de
Oliveira Júnior; Diretora de Secretaria - Célia Pereira; (Fonte: Tribuna do Administrador - jul/1987);
- Ata de 19/5/1987 - O Conselheiro Efetivo Antonio Gaspar Bezerra de Meneses, alegando não dispor
de tempo para tanto, solicitou renúncia de seu cargo no CRA;
- 2/6/1987 - O também Conselheiro Efetivo Augusto Sérgio de Câmara Cardoso, em razão de haver
assumido cargo no Governo do Estado, solicitou licença pelo prazo 90 dias: (Fonte: ata dessa data);
- 26/6/1987 - Registro de que, nessa data, o Adm. Luís de Melo Andrade Filho, Presidente do SINDAECE,
foi eleito Diretor Tesoureiro da Federação Nacional dos Administradores - FENAE, em pleito realizado
em Brasília/DF; (Fonte: Tribuna do Administrador - set/1987);
- Ata de 7/7/1987 - Registrou que o Presidente Duaran Leão Duarte recebeu convite do CRA - 2ª
Região, para participar do VIII ENBRA, a realizar-se em Belém/PA, como membro de seu Conselho
Consultivo;
- 14/7/1987 - O Informativo do CRA 3ª Região passará a ser editado mensalmente no jornal Tribuna
do Ceará, em uma página encartada, ao custo mensal de Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados), que
será custeado pelos patrocinadores. Essa ata registrou também que o III Encontro Regional de
Administração - III ERAD, realizado em Teresina/PI, conforme depoimentos dos Conselheiros Vicente
de Paulo Pereira, Ubaldina Pinheiro Gurgel e Geraldo Batista de Freitas deixou bastante a desejar
por falta de adequada organização, de espírito de coleguismo e de receptividade condigna para com
a categoria. Consideraram a temática atual, porém carente de um maior aprofundamento dos temas
expostos; (Fonte: ata dessa data);
- 27/7/1987 - Realizado encontro dos presidentes do CRA, do SINDAECE e do Clube do Administrador,
respectivamente, Adm. Duaran Leão Duarte, Luís de Melo Andrade Filho e Maria do Socorro Ferreira
de Miranda com o Governador Tasso Ribeiro Jereissati, quando lhe foi entregue documento contendo
os pleitos da categoria no tocante ao âmbito do governo estadual;
- 30/7/1987 - Publicado, nessa data, nos Diários Oficiais dos Estados do Ceará e do Piauí, assim como
na Tribuna do Administrador de julho/1987, o Edital de Convocação para as eleições de 1987, a
acontecerem no próximo dia 14 de outubro, com vistas à renovação de 1/3 de efetivos e suplentes para
mandato de três anos e mais uma vaga especial de efetivo para mandato de dois anos para o Conselho
Regional e de uma vaga para conselheiro federal efetivo e suplente; (Fonte: Tribuna do Administrador
- jul/1987);
- 21/8/1987 - Realização, em São Luis, do 10º Encontro dos Administradores do Maranhão, sob a
coordenação da Associação dos Administradores do Maranhão e que contou com a presença do
Presidente Duaran Leão Duarte o qual, em seu retorno, visitou a Delegacia de Teresina/PI; (Fonte: ata
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de 25/8/1987);
- 25/8/1987 – A ata dessa data registrou a eleição para os Delegados do CRA, ao pleito do CFA, sendo
eleitos: Adm. Augusto Sérgio Câmara Cardoso como Efetivo e Adm. José Alves de Oliveira como
Suplente;
- 1º e 2/9/1987 - Aconteceu nesse período, em paralelo ao VIII ENBRA, a realização da 24ª Assembleia
de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA. O CRA 3ª Região se fez representar por seu
Presidente;
- 1º a 5/9/1987 - Realizado, na cidade de Belém/PA, sob a coordenação do CRA 2ª Região – PA, o VIII
Encontro Brasileiro de Administradores – VIII ENBRA, tendo como tema central “O Administrador e
os momentos da crise”;
- Ata de 8/9/1987 - Contém os seguintes registros: a) os Conselheiros Augusto Sérgio Câmara,
Ubaldina Pinheiro Gurgel e Walmick de Oliveira Cunha fizeram muitas críticas quanto à promoção do
VIII ENBRA, realizado em Belém/PA, em razão das muitas falhas acontecidas em todos os aspectos; b)
o Conselheiro Vicente de Paulo Pereira protestou contra o critério adotado na reunião de 25/8 para
a eleição do Delegado Eleitor ao CFA; c) divergência acontecida entre o Presidente Duaran Duarte
e o 1º Secretário Geraldo Batista de Freitas em razão deste, que cumulativamente exercia a função
de Diretor Executivo do CRA 3ª, haver sido afastado do cargo pelo Presidente, que o substituiu pela
Adm. Lucinda Pimentel Gomes. Este fato mereceu protestos, além do Conselheiro Geraldo Batista,
também do Conselheiro Vicente de Paulo Pereira; d) o Presidente do SINDAECE Luís de Melo
Andrade Filho contestou a pretensa intervenção do Conselho nas atividades do Sindicato, por não
considerá-la legítima e por ser este uma instituição independente; e) o Presidente Duaran Duarte
apresentou documento solicitando licença do Regional até 15/10/1986, assumindo a presidência a
Vice Adm. Ubaldina Pinheiro Gurgel; f) a Conselheira Maria do Socorro Miranda, Presidente do Clube
do Administrador, deu ciência de que houvera feito a entrega ao Governador Tasso Jereissati do
Título de Sócio Honorário nº 1, do referido Clube; g) o Adm. Domingos Sávio Normando, sediado em
Teresina, esteve participando da presente reunião e informou sobre a realização, no dia 9/9, do jantar
de confraternização dos Administradores de Teresina, em comemoração ao Dia do Administrador;
- 14/10/1987 - Realização de eleições para o CRA 3ª Região: renovação de 1/3 de efetivos e suplentes
para mandato de três anos e de uma vaga especial de efetivo para mandato de dois anos; e para o
CFA de uma vaga para efetivo e suplente, com mandatos de três anos. Ao Regional, concorreram:
chapa 1 - para três anos: Efetivos - Alfeu Silva de Vargas, Aurila Ribeiro Teixeira e Domingos Sávio
de Almeida Normando; Suplentes - Francisco Pereira da Silva, Rosangela Rabelo Barbosa e Sieglinde
Pontes Medeiros Beltrão; Efetivo para dois anos - Roberto Lúcio Maciel Lourinho. chapa 2 - para
três anos: Efetivos - João Barbosa Pinheiro Sobrinho, João Marinho de Andrade Neto e Luís Carlos
Aires Barreira Nanan; Suplentes - Célio Oliveira Santos, Francisco Camelo Nogueira e Godofredo de
Castro Maia; Efetivo para dois anos - Maria Aurinete Chaves. Para o CRA saiu vencedora a chapa 1,
que obteve novecentos e vinte e sete votos contra quinhentos e vinte e um votos da chapa 2. Para
o Conselho Federal, quatro candidatos disputaram como Efetivos obtendo as seguintes votações:
Duaran Leão Duarte – oitocentos e sessenta e um votos, Roberto Correia São Thiago – noventa e um,
Stênio Rocha Carvalho Lima - trezentos e oitenta e sete Tetsuo Seichi - dezoito, sendo eleito o primeiro.
Votaram nesse pleito exatamente um mil e quinhentos Administradores, o que corresponde a 2/3 dos
profissionais registrados; (Fonte: Tribuna do Administrador - out/1987);
- 1º/12/1987 - Realização nessa data e no horário das 8 às 18 horas de eleições para o Sindicato dos
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Administradores do Estado do Ceará - SINDAECE, tendo por local a sede do CRA. Concorreu uma única
chapa assim constituída: Efetivos - Diretoria: Luiz de Melo Andrade Filho, Lourival Almeida de Aguiar,
Maria Aglaís Gadelha Pessoa, Haroldo de Almeida e Nadya Fontenele Ferreira Duarte; Conselho Fiscal:
Francisco Geraldo Figueiredo, José Edilson Soares Frota e Lucinda Pimentel Gomes: Delegados: Luís
de Melo Andrade Filho e Lourival Almeida de Aguiar; (Fonte: Tribuna do Administrador - dez/1987);
- 22/12/1987 - Na Mansão Aldeota Buffet realizou-se nessa data e por adesão o 3º Jantar de
Confraternização Natalina promovido pelo Clube do Administrador do Ceará, que foi bastante
concorrido; (Fonte: Tribuna do Administrador - dez/1987);
- No exercício de 1987, foram realizadas pelo CRA 29 (vinte e nove) reuniões plenárias, sendo 26 (vinte
e seis) ordinárias e 3 (três) extraordinárias;

1988
- Ata de 12/1/1988 - Posse dos Conselheiros eleitos em 14/10/1987: Efetivos: para mandato de
três anos: Alfeu Silva de Vargas, Aurila Ribeiro Teixeira e Domingos Sávio de Almeida Normando;
para mandato de dois anos: Roberto Lúcio Maciel Lourinho; - Suplentes: para mandato de três anos:
Francisco Pereira da Silva, Rosângela Rabelo Barbosa e Sieglinde Pontes Medeiros Beltrão. Eleição da
Diretoria do CRA 3ª Região CE/PI para o exercício de 1988: Presidente – José Airton de Oliveira; Vicepresidente – Ubaldina Pinheiro Gurgel; 1º Secretário – Alfeu Silva de Vargas; 2ª Secretária – Aurila
Ribeiro Teixeira; 1º Tesoureiro – Roberto Lúcio Maciel Lourinho; 2ª Tesoureira – Maria do Socorro
Ferreira de Miranda; Conselheiros Efetivos – Augusto Sérgio de Câmara Cardoso, Domingos Sávio de
Almeida Normando e Minervino de Castro Neto; Conselheiros Suplentes: Ana Lúcia de Bittencourt
Vieira, Cincinato Furtado Leite Júnior, Francisco Pereira da Silva Filho, José Furtado Girão, Maria José
Tabosa e Silva, Rita de Cássia Fernandes Távora, Rosângela Rabelo Barbosa, Sieglinde Pontes Medeiros
Beltrão e Walmick de Oliveira Cunha; (Fonte: ata da reunião de 12/1/1988 e folder editado pelo CRA);
- O Presidente José Airton de Oliveira elegeu como foco principal de sua gestão a implantação do
projeto “Profissionalização - não abra mão dessa idéia” como forma “de combate ao amadorismo, à
corrupção e ao anacronismo de nossas Instituições”, objetivando caracterizar a atividade a ser exercida
pelo Administrador de uma maneira absolutamente profissional, com vistas ao alcance da eficiência, da
eficácia e da efetividade como resultantes de sua prática. O principal objetivo foi discutir e estimular
a profissionalização como forma de criar uma consciência crítica no âmbito da comunidade. Seu
Plano de Ação constou dos seguintes projetos: a) administrativo; b) de valorização profissional; c) de
fiscalização; d) político; (Fonte: ata de 2/2/1988 e Tribuna do Administrador;
- Diversas reuniões e palestras com Administradores e estudantes foram realizadas em vários locais
direcionadas para a conscientização desse público sobre a essência do projeto “Profissionalização não abra mão dessa idéia”, assim como uma bem estruturada campanha publicitária foi elaborada com
anúncios veiculados nos jornais O Povo e Diário do Nordeste;
- 22/1/1988 - Realizou-se nessa data, no sítio da colega Maria José Tabosa e Silva, um churrasco
promovido pelo Clube do Administrador que contou com a presença maciça de profissionais da
categoria; (Fonte: Tribuna do Administrador, de 9/2/1988);
- 9/2/1988 - a) O CRA 3ª Região CE/PI contava, nessa data, com três mil e vinte profissionais registrados,
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sendo o registro de nº 3.000 (três mil) pertencente ao Adm. José Airton Martins, Gerente Geral da Caixa
Econômica Federal no Ceará; b) A Adm. Ubaldina Pinheiro Gurgel, Vice-presidente do CRA assumiu, na
Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRAS - o cargo de Diretora Administrativo-Financeira;
(Fonte: Tribuna do Administrador dessa data);
- Ata de 4/3/1988 - Registrou que o Juiz Federal da 4ª Vara da 5ª Região, em decisão proferida em
29/2/1988, julgou procedente a ação impetrada pelo CRA 3ª Região CE/PI contra o DNER para
impedir o exercício ilegal em cargos privativos dos Administradores, por parte de três Engenheiros
e um Estatístico - funcionários não habilitados para tanto. Os cargos em questão foram preenchidos
pelos profissionais que a eles fazem jus por lei: os Administradores;
- 8/3/1988 - Depois de cinco anos de luta e muitas campanhas pertinentes, foi publicado no Diário
Oficial da União dessa data o processo de reconhecimento do curso de Administração da Universidade
Federal do Ceará, cujos bacharéis, a partir de então, poderiam se credenciar à habilitação profissional
para a obtenção dos respectivos registros no CRA 3ª Região CE/PI; (Fonte: Informação prestada pelo
Adm. e Professor do curso de Administração da UFC Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e pela
Tribuna do Administrador - abr/1988);
- 12/4/1988 - A diretoria do CRA-3ª Região contratou o jornalista Miguel Macedo para ser o
responsabilizável pela área de comunicação social da entidade, com ênfase na Campanha de Valorização
Profissional; (Fonte: Tribuna do Administrador - abr/1988);
- Ata de 3/5/1988 - Constou o registro do Ofício CFA-022/88 de que as contas do CRA 3ª Região CE/
PI, relativas ao exercício de 1986, tinham sido aprovadas; (Fonte: ata dessa data);
- 15/5/1988 - Um ano depois de sua criação, o Clube do Administrador conseguiu transformar o que
existia no campo das idéias em realidade. Mesmo sem espaço físico estabelecido obteve, ao longo do
ano, conquistas significativas. Órgão de vanguarda, com a tarefa de unir os Administradores cearenses
vinculados ao CRA e ao SINDAECE, já atingiu algumas metas entre elas a venda da primeira série de
títulos de Sócios Fundadores; (Fonte: Tribuna do Administrador - mai/1988);
- 18/5/1988 - O ex-presidente do Instituto Dr. José Frota, médico Mário Mamede, ministrou nessa data
palestra no auditório da Escola de Administração da UECE sobre a reforma administrativa verificada em
sua gestão no referido hospital, o que possibilitou o resgate da caótica situação em que se encontrava
o IJF até transformá-lo em uma Instituição prestadora de serviços de saúde para a população, com
eficiência. Relatou o ex-Presidente que, buscando princípios na ciência administrativa, desenvolveu no
IJF um trabalho que pode ser visto como um exemplo vivo de transformação de inércia, do descaso, da
incompetência, do amadorismo presente no serviço público, em comprometimento com a eficiência e
a eficácia administrativas; (Fonte: Tribuna do Administrador - mai/1988);
- 14/6/1988 - Realização de reunião extraordinária do plenário do CRA, ocasião em que foram tratados
como principais assuntos, os seguintes: a) contratação da empresa PROJUR para prestar assessoria
jurídica ao Regional; b) indicação do Adm. José Pio Porto Belém para o cargo de Coordenador de
Fiscalização; c) programada para 24/6, no Ponta Mara Hotel, evento sobre “Profissionalização - não
abra mão dessa idéia”;
- 18/6/1988 - Realização no Clube da Petrobrás, na Praia do Futuro, do Forró do Administrador,
promovido pelo Clube do Administrador presidido pela Adm. Maria do Socorro Ferreira de Miranda e
com a presença de mais de setecentas pessoas; (Fonte: Tribuna do Administrador de 4/jul/1988);
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- 23/6/1988 - Tendo por local o auditório da Bolsa de Valores Regional, na Av. Dom Manuel e muito
prestigiada pela presença de representantes de entidades públicas e privadas - inclusive do Presidente
da FIEC, Sr. Luís Esteves - o CRA e o SINDAECE lançaram a Campanha “Profissionalização - não abra
mão dessa idéia”. O material de promoção e divulgação da referida campanha consistia das seguintes
mídias: selo para correspondências, “bottons”, adesivos, folder para mala direta, cinco cartazes e
cinco anúncios, sendo três com ilustrações e apelos voltados para as instruções e dois de apelo ao
aprimoramento dos profissionais; (Fonte: Jornal Tribuna do Administrador - jun/1988);
- 24 e 25/6/1988 - No auditório do Ponta Mar Hotel foi realizado painel que contou com a participação
de membros do CFA e versando sobre o tema “Profissionalização - não abra mão dessa idéia”, do
qual participaram como debatedores os Administradores de Teresina - Domingos Sávio Normando e
Cristovam Colombo Leão;
- 2/8/1988 - O Coordenador de Fiscalização do CRA 3ª Região, José Pio Porto Belém participou, em
Brasília, na sede do CFA, de curso sobre Fiscalização;
- Ata de 26/8/1988 - Informação de que foi alugada a sala nº 414 do edifício Piauí, situado na Rua
Rui Barbosa, 146-N, em Teresina, para a instalação da Delegacia do CRA, assim como da designação
do Adm. Cristovam Colombo Matos de Areia Leão para Delegado na referida cidade. Na ocasião, a
Diretoria do Regional inaugurou a sede da Delegacia, realizando no local, no dia 24/08, a 1ª reunião
ordinária acontecida no Estado do Piauí e que contou com a presença dos Conselheiros: José Airton de
Oliveira, Ubaldina Pinheiro Gurgel, Maria do Socorro Ferreira de Miranda, Domingos Sávio Normando,
Augusto Sérgio Câmara Cardoso e Maria José Tabosa e Silva, além do Delegado Cristovam Colombo
Leão e profissionais de Administração convidados;
- 9/9/1988 - Realização, nessa data, do IV Encontro Regional de Administração - IV ERAD, comemorativo
à passagem do Dia do Administrador e tendo como tema central “Os novos rumos da Administração” e
que se revestiu de amplo sucesso com a participação de aproximadamente seiscentas pessoas. O local
de realização foi o Centro de Convenções do Banco do Nordeste do Brasil e o evento teve a seguinte
programação: 9 horas - palestra “Postura pessoal e profissional: a visão do profissional” proferida pelo
Adm. Fernando Coutinho Garcia; - 10h45min - painel “Qualidade do ensino e mercado de trabalho:
a visão da universidade” tendo por expositor o Reitor da UNIFOR, Prof. Carlos Alberto Batista
Mendes de Sousa, como debatedores os professores e Administradores Fernando Coutinho Garcia e
Maria José Tabosa e Silva e como moderador o Adm. Carlos Manta Pinto de Araújo; 14 horas - painel
“Evolução das exigências de qualificação profissional do mercado de trabalho: a visão da empresa”
exposto pelos Empresários - Luiz Esteves Neto, Byron Costa de Queiroz e Francisco José Lima Matos,
tendo como debatedores o Adm. Benedito Clayton Veras Alcântara, o empresário Joaquim Costa Filho
e como moderador o Engº Antonio Balhmann Cardoso Filho; 16h15min- painel “O papel profissional
do Administrador” exposto pelo Adm. George Rodrigo de Camargo Biller, sendo debatedores os
Administradores José Aírton de Oliveira, Luiz de Andrade Melo Filho e Maria do Socorro Ferreira de
Miranda e como moderador o Adm. Duaran Leão Duarte; (Fonte: folder do evento);
- 13/9/1988 - Eleição dos Delegados Eleitores ao CFA: Efetivo – Adm Alfeu Silva de Vargas e Suplente
– Adm. Minervino de Castro Neto;
- 28 a 30/9/1988 - Na cidade de Natal/RN, tendo por local o Centro de Convenções, foi realizado
o IX Encontro Brasileiro de Administradores - IX ENBRA, sob a coordenação do CRA-16ª Região
- RN/PB cujo avanço mais significativo dentre os temas debatidos foi a criação da “Tribuna Livre”,
que representou um ato de coragem da atual direção do CFA pois através da manifestação livre e
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democrática do plenário a autarquia poderia analisar e consultar, de forma mais abrangente, vários
pontos que suscitam questionamentos; (Fonte: Tribuna do Administrador - nov/1988);
- Ata de 11/10/1988 - Registra a prorrogação do contrato de assessoria da Projur até 31/12/1988;
- 18/10/1988 - Eleição para a renovação de 1/3 do plenário do CRA com mandato de três anos,
sendo eleita a única chapa registrada constituída pelos Administradores: Efetivos – Francisco Sérgio
de Vasconcelos Bezerra, Maria José Tabosa e Silva e Ubaldina Pinheiro Gurgel ; Suplentes – Antonio
Eldair da Cunha, Carlos Manta Pinto de Araújo e Fernando Menezes Xavier;
- 13/12/1988 - Realização, na sede do CRA-3ª Região CE/PI, de Assembleia Geral Ordinária do Clube
do Administrador do Ceará para a eleição da diretoria executiva e do conselho superior para o biênio
1989/1990; (Fonte: Edital publicado na Tribuna do Administrador - nov/1988);
- Ata de 15/12/1988 - Registrou a preocupação dos conselheiros no tocante ao elevado número de
pedidos de cancelamento de registros, decidindo-se por adotar maior rigor na análise de referidos
processos. Na mesma Ata consta a informação de que o Presidente José Airton de Oliveira e a Vicepresidente Ubaldina Pinheiro Gurgel estiveram em Teresina participando da solenidade de posse da
diretoria da Associação dos Administradores do Piauí – ADAP, presidida pelo Adm. Domingos Sávio de
Almeida Normando, o qual elegeu como principal meta de sua gestão o desenvolvimento do projeto
“Conversando com o Administrador”, mediante a promoção de reuniões periódicas com os profissionais
da categoria ali sediados; (Fonte: ata dessa data);
-16/12/1988 - O Clube do Administrador, presidido pela Adm. Maria do Socorro Ferreira de Miranda,
promoveu um jantar de confraternização tendo por local o Clube da Petrobrás, o qual foi bastante
concorrido;
- No exercício de 1988, o plenário do CRA realizou 15 (quinze) reuniões, sendo 14 (quatorze) ordinárias
e 1 (uma) extraordinária.

1989
- Ata de 6/1/1989 - Posse dos conselheiros eleitos, em 18/10/1988, para mandato de três anos - 1989
a 1991: Efetivos - Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Maria José Tabosa e Silva e Ubaldina
Pinheiro Gurgel; Suplentes – Antonio Eldair da Cunha, Carlos Manta Pinto de Araújo e Fernando
Menezes Xavier. Eleição da Diretoria do CRA-3ª Região CE/PI para o exercício de 1989, que ficou
assim constituída: - Presidente: Ubaldina Pinheiro Gurgel; Vice-Presidente - Maria do Socorro Ferreira
de Miranda; 1º Secretário – Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra; 2º Secretário – Domingos Sávio
Almeida Normando; 1ª Tesoureira - Maria José Tabosa e Silva; 2º Tesoureiro – José Airton de Oliveira;
Conselheiros Efetivos: Alfeu Silva de Vargas, Aurila Ribeiro Teixeira e Roberto Lúcio Maciel Lourinho;
Conselheiros Suplentes: Antonio Eldair da Cunha, Carlos Manta Pinto de Araújo, Fernando Menezes
Xavier, Francisco Pereira da Silva, Rosângela Rabelo Barbosa, Sieglinde Pontes Medeiros Beltrão, Ana
Lúcia Bitencourt Vieira, Cincinato Furtado Leite Filho e Rita de Cássia Fernandes Távora;
- Caracterizou a gestão da Presidente Ubaldina Pinheiro Gurgel a implantação de ações direcionadas
para o fortalecimento da fiscalização, da divulgação e da valorização da profissão, bem assim dos
órgãos da categoria;
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- Ata de 23/1/1989 - Registro de que foi abordada a venda da sala 438 do Edifício Palácio Progresso
em razão de se encontrar alugada por valor considerado irrisório e para possibilitar com o produto de
sua alienação investir na ampliação da sede da Rua Dona Leopoldina. Houve aprovação da proposta,
ficando decidido que será enviado ofício à Secretaria de Obras do Estado do Ceará – SOEC - solicitando
que seja feita uma avaliação do imóvel. Da mesma ata consta a informação de que o Juiz do Tribunal da
5ª Região determinou a execução da sentença relativa à ação contra o DNER; (Fonte: ata dessa data);
- 21/2/1989 - A Adm. Maria Helena de Ávila Motta foi nomeada Gerente de Fiscalização do CRA;
- 25/2/1989 - A Presidente Ubaldina Pinheiro Gurgel participou, em Brasília, da Assembleia de
Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA;
- 15/3/1989 - O plenário recebeu a visita da Adm. Josélia Borges Viana, Presidente do CRA 17ª Região
– MA;
- 17/5/1989 - A Presidente Ubaldina Gurgel definiu os seguintes projetos como metas a serem
alcançadas em sua gestão: a) aperfeiçoamento da fiscalização; b) recadastramento dos filiados para
fins de atualização; c) melhoria do jornal informativo; d) cadastro dos Administradores do Ceará e do
Piauí, a ser feito pela empresa do Sr. Lima Aguiar. Esse último projeto mereceu contestação por parte
da Conselheira Maria José Tabosa e Silva. Na ata da mesma reunião, eleição de Delegados Eleitores
ao CFA: Titular – Ubaldina Pinheiro Gurgel e Suplente – Alfeu Silva de Vargas; (Fonte: ata dessa data);
- Ata de 2/6/1989 - Contém os seguintes registros de relevância: a) posse do Administrador
Provisionado e ex-Presidente da Junta Executiva deste Regional Francisco Cláudio de Almeida Santos
como Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília; b) definida a realização do V ERAD para
1º/9/1989, tendo por local o auditório do BNB, no Passaré ; c) estipulado em NCr 10.500,00 (dez mil
e quinhentos cruzados novos) o preço de venda da sala 438 do Palácio Progresso, conforme avaliação
procedida pela SOEC. Os conselheiros consideraram este valor muito baixo; d) informação de que o
Administrador provisionado Antonio de Pádua Ramos foi nomeado Secretário de Estado no Piauí;
(Fonte: ata dessa data);
- 22/8/1989 - A Conselheira e Vice-presidente Maria do Socorro Ferreira de Miranda solicitou
afastamento do Regional por tempo indeterminado, enquanto a Conselheira e 1ª Tesoureira Maria
José Tabosa e Silva solicitou licença por noventa dias. A mesma ata dá ciência ainda de que: a) o V
ERAD recebe apoio do BNB, DNOCS e das empresas COAD e SOLATAS; b) a presidente Ubaldina
Pinheiro Gurgel e o Conselheiro Federal Duaran Leão Duarte estiveram em visita, nos dias 10 e 11/8,
às Delegacias de Teresina e Parnaíba, em ambas realizando palestras para profissionais da categoria; c)
pelo Ofício nº 869/89, o Governo do Estado do Ceará informou sobre o abono do ponto dos funcionários
estaduais que viessem a participar do V ERAD; (Fonte: ata dessa data);
- 12 a 16/9/1989 - Aconteceu nesse período, na cidade Manaus/AM, a realização do X Encontro
Brasileiro de Administradores – X ENBRA, sob a coordenação do CRA 11ª Região – AM/RO e tendo
como tema central “A reorganização nacional”. O CRA-3ª Região CE/PI se fez presente com uma
delegação composta por trinta e seis Administradores;
- 20/9/1989 - Em face das licenças solicitadas pelas Conselheiras Maria do Socorro Ferreira de Miranda
e Maria José Tabosa e Silva houve a necessidade de ser recomposta a diretoria do CRA 3ª Região CE/
PI, que ficou assim reconstituída: Presidente – Ubaldina Pinheiro Gurgel; Vice-presidente – Francisco
Sérgio de Vasconcelos Bezerra; 1º Secretário – Domingos Sávio de Almeida Normando; 2ª Secretária
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– Rita de Cássia Fernandes Távora; 1º Tesoureiro – José Airton de Oliveira; 2º Tesoureiro – Alfeu Silva
de Vargas. Ainda na ata de 20/9/1989 constam os seguintes registros: a) o V ERAD realizado no BNB/
Passaré teve quinhentos e vinte participantes entre profissionais e estudantes de Administração,
resultando em uma receita de NCz 10.960,00 (dez mil, novecentos e sessenta cruzados novos) uma
despesa de NCz 8.663,64 (oito mil,seiscentos e sessenta e três cruzados novos e sessenta e quatro
centavos) e um saldo positivo de NCz 2.196,36 (dois mil, cento e noventa e seis cruzados novos e trinta
e seis centavos); b) as Administradoras Nadya Duarte, Lucinda Pimentel, Rita Fernandes Távora e
Sieglinde Beltrão foram parabenizadas pelo plenário em razão do trabalho por elas desenvolvido no V
ERAD, que resultou no pleno sucesso do evento; c) pelo Ofício CFA-063/89 é comunicada a aprovação
das contas do Regional relativas ao exercício de 1987; (Fonte: ata dessa data);
- 9/10/1989 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA, para mandato de
três anos, sendo vencedora a chapa formada pelos Administradores: Efetivos – Augusto Sérgio Câmara
Cardoso, Francisco Zamenhof de Oliveira e Maria Aleuda Fernandes; Suplentes – José Benevides
Medeiros, Luciano da Silva Rodrigues e Maria Gláucia Uiaba Barrocas Paiva. Para o Conselho Federal,
eleito o único candidato registrado Adm. Vicente de Paulo Pereira;
- 24/10/1989 - Os Conselheiros Suplentes Antonio Eldair da Cunha e Rita de Cássia Fernandes Távora
assumiram como efetivos em substituição, respectivamente, a Maria do Socorro Ferreira de Miranda e
Maria José Tabosa e Silva, então Conselheiras Titulares, que se licenciaram da instituição;
- 25/10/1989 - Realizado o lançamento, nessa data, em evento acontecido na sede da Bolsa de Valores,
do Cadastro do Administrador, publicação editada pelo CRA-3ª Região CE/PI;
- Na Ata de 22/11/1989 constou a informação de que a Delegacia de Teresina/PI realizou com boa
receptividade e em parceria com a Associação dos Administradores do Piauí – ADAP - mais uma edição
do projeto História empresarial piauiense; (Fonte: ata dessa data);
- 19/12/1989 - Lançamento de edição especial do jornal do CRA Tribuna do Administrador, como
encarte do jornal Tribuna do Ceará;
- 21/12/1989 - Realização no Restaurante Búfalo Bill do jantar do Administrador, por adesão e sob a
coordenação do Clube do Administrador;
- Ata de 27/12/1989 - Contém o registro de que a Presidente Ubaldina Pinheiro Gurgel foi parabenizada
pelos conselheiros em razão de sua disposição, coragem, dedicação e abnegação para com a instituição.
A presidente agradeceu e encerrou a reunião citando frase de autoria do Chanceler Édson Queiroz:
“Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida,
de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho.” (Fonte: ata dessa data);
- Dezembro/1989 - Realizado, pelo CFA, o lançamento da 1ª edição da Revista Brasileira de
Administração - RBA, com veiculação trimestral;
- Foram realizadas pelo plenário, em 1989, 17 (dezessete) reuniões, sendo 14 (quatorze) de caráter
ordinário e 3 (três) extraordinárias.
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1990
- 4/1/1990 - Posse dos Conselheiros eleitos em 9/10/1989 para a renovação de 1/3 do plenário do
CRA, com mandato de três anos - 1990 a 1992: Efetivos – Augusto Sérgio Câmara Cardoso, Francisco
Zamenhof de Oliveira e Maria Aleuda Fernandes; Suplentes – José Benevides Medeiros, Luciano da
Silva Rodrigues e Maria Gláucia Uiaba Barrocas Paiva. Na 2ª reunião, na mesma data, às 19h30min,
inicialmente presidida pelo Conselheiro Alfeu Silva de Vargas, foi eleita a diretoria para o exercício
de 1990, ficando assim composta: Presidente – Augusto Sérgio de Câmara Cardoso; Vice-presidente
– Maria Aleuda Fernandes; 1º Secretário – Alfeu Silva de Vargas; 2º Secretário – Francisco Sérgio
de Vasconcelos Bezerra; 1ª Tesoureira – Aurila Ribeiro Teixeira; 2ª Tesoureira – Ubaldina Pinheiro
Gurgel; Conselheiros Efetivos: Domingos Sávio de Almeida Normando, Francisco Zamenhof de
Oliveira e, Maria José Tabosa e Silva; Conselheiros Suplentes: José Benevides Medeiros, Luciano da
Silva Rodrigues, Maria Gláucia Uiaba Barrocas Paiva, Antonio Eldair da Cunha, Carlos Manta Pinto de
Araújo, Fernando Menezes Xavier, Francisco Pereira da Silva, Rosângela Rabelo Barbosa e Sieglinde
Pontes Medeiros Beltrão;
- No exercício 1990, o CRA-3ª Região CE/PI teve dois presidentes: de 4 de janeiro a 2 de agosto, o Adm.
Augusto Sérgio Câmara Cardoso, e de 2 de agosto de 1990 a 8 de janeiro de 1991, a Adm. Maria Aleuda
Fernandes, então Vice-presidente. Isso em razão de o Adm. Augusto Sérgio Cardoso ter inicialmente se
licenciado da presidência por haver assumido elevado cargo no Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Ceará e, posteriormente, por questões internas, ter renunciado à presidência;
- 8/1/1990 - O Conselheiro Federal Efetivo pela 3ª Região CE/PI, Adm. Duaran Leão Duarte se
candidatou e foi eleito como 5º Presidente do Conselho Federal de Administração – CFA, com mandato
se prolongando até 9/1/1991;
- 31/1/1990 - Acordado entre o Presidente do CRA-3ª Região, Augusto Sérgio Cardoso e o Presidente
do CFA, Duaran Leão Duarte, a cessão de uma sala nas dependências da sede do Regional para servir
como apoio ao presidente do Federal durante os dias em que se encontrar em Fortaleza; (Fonte: ata
dessa data);
- 7/3/1990 - Realização, no auditório do Escritório local da SUDENE, de seminário, para definir as
metas da gestão 1990 do CRA;
- 2/4/1990 - Resolução Normativa CFA-100/90: Alterou a denominação dos 20 (vinte) Conselhos
Regionais de Administração existentes: o até então Conselho Regional da 3ª Região Ceará e Piauí CRA-3ª Região CE/PI, passou a denominar-se Conselho Regional de Administração do Ceará e do Piauí
- CRA-CE/PI; Adm. Duaran Leão Duarte – Presidente do CFA (DOU de 10/4/1990 – Seção I);
- 11/5/1990 - O plenário do CFA, sob a presidência do Adm. Duaran Leão Duarte, aprovou o nome do
Adm. Belmiro Siqueira como o Patrono da categoria dos Administradores;
- 19/5/1990 - Realização de reunião de grupo de trabalho com vistas a identificar possíveis reduções
de despesas no CRA-CE/PI, face à crise financeira existente no seio da instituição. Na oportunidade,
o Presidente Augusto Sérgio Cardoso conclamou por maior participação dos conselheiros por se
encontrar “sentindo-se muito só”. (Fonte: ata dessa data);
- 22/6/1990 - Realização de reunião extraordinária que tratou da constituição de várias comissões
técnicas, conforme a seguir: de Fiscalização: Alfeu Silva de Vargas, Nadya Fontenele Ferreira Duarte e
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Ubaldina Pinheiro Gurgel; de Ética: Alfeu Silva de Vargas e José Benevides Medeiros; de Divulgação e
Eventos: Francisco Zamenhof de Oliveira, José Benevides Medeiros, Judite Carvalho da Ponte, Luciano
da Silva Rodrigues, Maria Gláucia Uiaba Barrocas Paiva, Nadya Fontenele Ferreira Duarte e Ubaldina
Pinheiro Gurgel; de Supervisão de Estágios: Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Maria Aleuda
Fernandes e Maria José Tabosa e Silva; de Acompanhamento de Ações Parlamentares: Francisco
Zamenhof de Oliveira e Maria Aleuda Fernandes; (Fonte: ata dessa data);
- 31/7/1990 - Publicado no jornal Tribuna do Ceará edital de convocação para as eleições de renovação
de 1/3 do plenário CRA-CE/PI, que veio a acontecer no dia 16/10/1990;
- 2/8/1990 – O Presidente Augusto Sérgio Câmara Cardoso renunciou ao cargo;
- 7/8/1990 - Registros na ata dessa data: a) a Vice-presidente Maria Aleuda Fernandes assumiu, em
2/8/1990, a presidência do CRA-CE/PI em razão da renúncia do Presidente Augusto Sérgio Câmara
Cardoso. Por conseguinte, ficou vago o cargo de Vice-presidente, tornando-se necessário recompor o
restante da diretoria que ficou assim constituída: Vice-presidente – Alfeu Silva de Vargas; 1º Secretário
– Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra; 2º Secretário – José Benevides Medeiros; 1ª Tesoureira
– Aurila Ribeiro Teixeira; 2ª Tesoureira – Ubaldina Pinheiro Gurgel; b) foi homologada a constituição
das comissões técnicas, conforme anteriormente definidas; c) o presidente do CFA, Adm. Duaran
Duarte, decidiu que a partir dessa data não mais utilizará a sala que ocupava na sede do CRA-CE/PI
tendo, inclusive, determinado o pagamento pelo CFA do valor de Cr$ 53.000,00 (cinquenta e três mil
cruzeiros) relativo ao aluguel pelo tempo em que foi utilizada;
- 9/9/1990 - Comemoração, na data, em todos os CRA, dos 25 anos de criação da profissão de
Administrador pela Lei nº 4.769/65;
- Ata de 12/9/1990 - Eleição do Delegado Eleitor ao CFA, cujo pleito aconteceu em 24/11/199: Efetivo
– Adm. Augusto Sérgio Câmara Cardoso e Suplente – Adm. Maria Aleuda Fernandes. Nessa mesma
data, firmado contrato com a Empresa Well’s Restaurantes para fornecimento de refeições para os
funcionários do CRA-CE/PI;
- 17 a 20/9/1990 - Em Brasília, o CRA-DF coordenou a realização do XI Encontro Brasileiro de
Administradores – XI ENBRA, cujo tema central versou sobre “Brasil 90: administrar é preciso”. Até
esse ano, o referido evento vinha sendo realizado anualmente. A partir de então, sua realização passou
a ser bianual;
- 16/10/1990 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA-CE/PI, para
mandato de três anos, concorrendo e sendo eleita a chapa única constituída pelos Administradores:
Efetivos – Aurila Ribeiro Teixeira, Duaran Leão Duarte e Francisco Guilherme Vasconcelos Alves;
Suplentes – Clóvis Matoso Vilela Lima, Geralda Juraci de Oliveira e Raimundo Carlos Alves Pereira.
Para o Conselho Federal concorreu o Adm. Alfeu Silva de Vargas;
- 30/10/1990 - Realização da 6ª reunião extraordinária: o tema central dessa e das demais reuniões
extras” antes realizadas disse respeito às discussões acontecidas com vistas à solução dos problemas
contábeis vivenciados pelo Regional, pela não apresentação da prestação de contas e do balanço do
exercício de 1989, assim como dos balancetes, de janeiro a novembro, do exercício, como ainda da
inadimplência das quotas partes devidas ao CFA, o que resultou no Processo 735/90 contra o Regional
e com ameaça de sérias sanções por parte do CFA e do Tribunal de Contas da União. Toda essa situação
aconteceu em razão de divergências entre o ex-Presidente - Augusto Sérgio Câmara Cardoso - e o
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então Contador, Sr. Edson Celedônio, pelo fato de este ter descumprido o contrato firmado com o
CRA-CE/PI. Referido Contador, posteriormente, foi convocado pela Presidente que assumiu, Maria
Aleuda Fernandes, a fim de que concluísse o trabalho iniciado sob a alegação de ser ele conhecedor
da realidade então existente, o que facilitaria, sobremaneira, a solução do impasse para atender às
exigências do CFA e do TCU, no curto prazo estabelecido. (Fonte: ata dessa reunião);
- 13/11/1990 - Constou da ata a lavratura de Auto de Infração contra o CRA-CE/PI, no valor de Cr$
39.601,31 (trinta e nove mil, seiscentos e um cruzeiros e trinta e um centavos), como consequência de
auditoria realizada pelo MTPS em função de não recolhimento dos encargos sociais relativos aos meses
de julho a dezembro de 1987; b) renúncia da Diretora Executiva do Regional, Adm. Lucinda Pimentel
Gomes, por considerar não mais existir clima de confiança recíproca ente ela e a direção do Conselho;
- 26/11/1990 - Registro, na ata dessa data, do Ofício Circular CFA-106/90 pelo qual foi comunicada
a suspensão temporária da Assembleia dos Delegados Eleitores antes programada para acontecer
em 24/11 em razão de problemas existentes no seio da autarquia perante o Ministério do Trabalho.
Também constou da mesma ata o pedido de renúncia do cargo de 1ª Tesoureira da Admª Aurila Ribeiro
Teixeira, alegando motivos de natureza particular, assumindo como titular desse cargo a então 2ª
Tesoureira, Adm. Ubaldina Pinheiro Gurgel;
- Aconteceram, no exercício, 20 (vinte) reuniões plenárias, sendo 14 (quatorze) ordinárias e 6 (seis)
extraordinárias.

1991
- 8/1/1991 - Posse dos Conselheiros eleitos em 16/10/1990 para a renovação de 1/3 do plenário do
CRA-CE/PI, com mandato de três anos (1991 a 1993): Efetivo – Francisco Guilherme Vasconcelos Alves;
Suplentes – Clóvis Matoso Vilela Lima, Geralda Juraci de Oliveira e Raimundo Carlos Alves Pereira. Os
conselheiros efetivos que faltaram foram empossados posteriormente. Após, eleição da diretoria para
o exercício 1991: Presidente - Francisco Zamenhof de Oliveira; Vice-presidente – Francisco Guilherme
Vasconcelos Alves; 1º Secretário – Augusto Sérgio da Câmara Cardoso; 2º Secretário – Francisco Sérgio
de Vasconcelos Bezerra; 1ª Tesoureira – Maria Aleuda Fernandes; 2ª Tesoureira – Maria José Tabosa e
Silva; Conselheiros Efetivos: Aurila Ribeiro Teixeira, Duaran Leão Duarte e Ubaldina Pinheiro Gurgel;
Conselheiros Suplentes: Clóvis Matoso Vilela Lima, Geralda Juraci de Oliveira, Raimundo Carlos Alves
Pereira, Antonio Eldair da Cunha, Carlos Manta Pinto de Araújo, Fernando Meneses Xavier, José
Benevides Medeiros, Luciano da Silva Rodrigues e Maria Gláucia Uiaba Barrocas Paiva;
- O Presidente Zamenhof de Oliveira teve como preocupação básica em seu mandato a modernização
operacional do CRA-CE/PI, mediante a aquisição de equipamentos como o primeiro computador,
aparelho de fax, televisor e vídeo cassete para a instituição. Outra ação de sua gestão foi a obtenção,
junto à Secretaria de Finanças do Município - após persistente trabalho, registre-se, da relação das
empresas atuantes em nossa área e cadastradas no ISS, conquista essa que contribuiu sobremaneira
para o aumento dos registros de pessoas jurídicas no Regional, à época;
- 8/1/1991 - Ofício endereçado ao governador recém-eleito, Dr. Ciro Ferreira Gomes com vistas a
observar os direitos dos Administradores funcionários estaduais em concedendo-lhes os cargos que
são privativos dos profissionais da categoria, conforme preconiza a Lei nº 4.769/65;
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- Na ata da reunião plenária de 8/1/1991, constou o convite feito pela Administradora Magnólia
Cavalcante Martins aos Conselheiros do CRA para comparecerem à posse dela como Presidente do
SINDAECE, a acontecer às 18h30min do mesmo dia; (Fonte: ata dessa data);
- 30/1/1991 - Na reunião plenária dessa data deu-se a posse dos Conselheiros Efetivos Aurila Ribeiro
Teixeira e Duaran Leão Duarte. Ainda na mesma ata, a informação de que as reuniões plenárias deverão
acontecer quinzenalmente, nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês; (Fonte: ata dessa
data);
- Ata de 18/2/1991 - Registrou que o Administrador provisionado Carlos Mauro Cabral Benevides,
registrado no CRA-CE/PI, foi eleito Presidente do Senado Federal; (Fonte: ata dessa data);
- 18 a 22/2/1991 – Realização, no Centro Administrativo do Cambeba, dos Encontros Setoriais do Plano
de Governo 91/94, sob a direção do Governador Ciro Ferreira Gomes, o qual convidou representantes
do CRA para participarem do evento. Representaram o Regional o Presidente Francisco Zamenhof de
Oliveira e o Conselheiro Augusto Sérgio de Câmara Cardoso; (Fonte: ata de 18/2/1991);
- 8/3/1991 - Foi estabelecido pelo Presidente do CRA-CE/PI, com plena aprovação do plenário, o
expediente único de funcionamento do Regional: de 2ª a 6ª feiras – das 12h30min às 18h30min;
- 26/3/1991 - Realização de reunião extraordinária para a aprovação da prestação de contas e do
balanço, relativos ao exercício de 1990; (Fonte: ata dessa data);
-19/4/1991 - Em solenidade acontecida no Náutico Atlético Cearense, por ocasião de jantar de
confraternização, o Clube do Administrador do Ceará, presidido pela Adm. Maria do Socorro Ferreira
de Miranda, concedeu a comenda de Sócio Honorário nº 2 ao Adm. João Alves de Melo, então, Secretário
da Administração do Município de Fortaleza;
- Ata de 6/5/1991 - Constam as seguintes informações: a) em ofício resposta endereçado ao Presidente
do CRA, o Governador Ciro Ferreira Gomes se comprometeu, dentro do que lhe for possível, colocar
Administradores nos cargos que lhe são privativos por lei; b) o Presidente Zamenhof de Oliveira, pela
importância do seu conteúdo, autorizou a compra de cem exemplares do livro “Contexto e étIca – o
perfil do novo Administrador”, editado pelo CRA-RS para distribuição aos conselheiros e a outros
profissionais interessados no assunto; c) o Adm. Ademar Pessoa de Azevedo foi nomeado Assistente
de Coordenação Administrativa do CRA; (Fonte: ata dessa data);
- 2/5/1991 - Por haver assumido o cargo de Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Estado, o
Conselheiro Augusto Sérgio de Câmara Cardoso solicitou renúncia do cargo de 1º Secretário que até
então ocupava na diretoria do CRA-CE/PI e também como Conselheiro Efetivo. Ainda nessa data,
a Conselheira Maria José Tabosa e Silva solicitou licença pelo período de cento e vinte dias. Para
substituir a ambos, foram respectivamente convocados os Conselheiros Suplentes: José Benevides
Medeiros, que igualmente assumiu como 1º Secretário, e Geralda Jurací de Oliveira, que assumiu como
2ª Tesoureira;
- 20/5/1991 - Constou de ata desse dia a informação de que a prestação de contas relativa ao exercício
de 1989 não foi aprovado pelo TCU; (Fonte: ata dessa data);
- 3/6/1991 - O Presidente do CRA-CE/PI, com concordância do plenário, concedeu ajuda no valor de
Cr$ 5.560,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) para custear a confecção dos Certificados
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do II Encontro Regional de Estudantes de Administração, acontecido nos dias 14 e 15/6 no auditório
do Hotel Praia Centro. O Vice-Presidente Francisco Guilherme Vasconcelos Alves foi designado para
representar o Regional no evento;
- 1º/7/1991 - Registro, na ata dessa data, de que o CRA-CE/PI conseguiu obter junto à Secretaria das
Finanças do Município de Fortaleza a relação das empresas de serviços que atuam na área profissional
da Administração, o que possibilitou uma maior fiscalização sobre a atuação delas. Da mesma
ata, constou ainda a informação de que o Conselheiro Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra foi
nomeado Diretor-Adjunto do CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento, órgão vinculado
à Universidade Federal do Ceará, instituição da qual o conselheiro é professor; (Fonte: ata dessa data);
- 11/7/1991 - A reunião extraordinária realizada nessa data teve como temas centrais: a) o debate sobre
a regularização contábil relativa à prestação de contas e ao balanço do exercício de 1989, desaprovados
pelo TCU. Foram mantidos contatos com os contadores então responsáveis pela elaboração de tais
documentos - Raimundo Édson Celedônio e Olavo Felipe Cavalcante – os quais cobraram o valor
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para realizar o referido trabalho, o que provocou reação por
parte dos conselheiros uma vez que já lhes havia sido pago à época, valor então acordado para tanto.
Diante de tal situação, o CRA-CE/PI oficiou ao Conselho Regional de Contabilidade formalizando
denúncia contra os referidos profissionais; b) ante consulta formulada pelo CFA pelo Ofício nº 55/91,
o plenário do Regional optou pela manutenção do regime jurídico da CLT para seu quadro de pessoal
por considerar impraticável o enquadramento dos empregados dos CRA no Regime Jurídico Único,
que regulava o funcionalismo público federal. Tal opção se fundamentava no fato de ser o Sistema
CFA/CRA uma Autarquia Especial, possuidora de fonte própria de receita, não percebendo qualquer
subsídio financeiro do Governo Federal; (Fonte: ata dessa data);
- 9/8/1991 - O plenário do CRA-CE/PI aprovou a contratação do Contador Frederico Jorge de Castro
Brito, com comprovada experiência em contabilidade de conselhos profissionais, para a realização da
regularização das pendências relativas à prestação de contas de 1989, desaprovada e em obediência
ao que é exigido pelo TCU. Também elaborou a prestação de contas e o balanço do exercício/1990;
- 28 a 31/8/1991 - O presidente Francisco Zamenhof de Oliveira participou, no período, em
Florianopólis/SC, da realização do II Fórum Internacional de Administração - II FIA, evento patrocinado
pelo CFA e sob a coordenação do CRA/SC, o qual revestiu-se de amplo sucesso;
- 4/9/1991 - Realização, nessa data, no auditório da Teleceará do painel que abriu a Semana do
Administrador 1991, tendo como palestrante o Adm. Sérgio Fortes – técnico do BNB e doutorando
em Administração pela FGV, sob o tema “O papel do Administrador no novo enfoque da economia
brasileira”. Atuaram como debatedores, os Administradores João Alves de Melo – Secretário do
Trabalho e da Ação Social da PMF e Francisco José Lima Matos – ex-Secretário da Fazenda do Estado
do Ceará;
-16/9/1991 - Eleição para Delegado Eleitor ao CFA, sendo eleitos: Efetivo – José Benevides Medeiros
e Suplente – Francisco Guilherme Vasconcelos Alves;
- 1º/10/1991 - O plenário, por proposição do Presidente Zamenhof de Oliveira, aprovou o fornecimento
gratuito de um jogo de etiquetas dos filiados a este Regional para as chapas concorrentes à renovação
de 1/3 do plenário do CRA. A mesma ata registra a realização da pintura da sede do Regional, como
forma de conservação do imóvel; (Fonte: ata dessa data);
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- 16/10/1991 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA e candidato ao
CFA. Duas chapas foram registradas para o Regional, tendo sido eleita, a chapa composta pelos
Administradores: Efetivos – Edirson Soares, Honor Torres Filho e Rita de Cássia Fernandes Távora; e
Suplentes – Antonio Eldair da Cunha, Joel Hermes de Oliveira Júnior e Valquíria Oliveira;
- 6/11/1991 - O contador contratado, Frederico Jorge de Castro Brito, apresentou nessa data a
conclusão, de forma satisfatória, do trabalho de regularização da prestação de contas do exercício de
1989 que de imediato foi encaminhada ao TCU, via CFA;
- Ata de 2/12/1991 - Contém os seguintes registros: a) foi efetuada a compra de equipamentos
de informática e comunicação à firma PRODATA: computador marca Prológica SP-62.286/202,
impressora marca MB-DRAM-Paraleca e telefax Milmar-3.000; b) o CRA formulou solicitação ao
órgão competente da Prefeitura Municipal de Fortaleza para murar o terreno anexo à sede do Regional,
visando a proporcionar maior segurança ao imóvel; (Fonte: ata dessa data);
- 16/12/1991 - A ata dessa data registra: a) o Clube do Administrador, presidido pelo Adm. Duaran
Duarte, realizou festa de confraternização no Náutico Atlético Cearense a qual foi bastante concorrida;
b) duas auditorias foram realizadas pela CISET no CRA-CE/PI, cujos resultados estão sendo aguardados;
(Fonte: ata dessa data);
- 30/12/1991 - Realização da 8ª reunião extraordinária do plenário com os seguintes destaques: a)
o Conselheiro Suplente José Benevides Medeiros foi efetivado na vaga do Conselheiro Augusto
Sérgio Cardoso, que houvera renunciado; b) a Admª Conceição de Maria dos Santos foi contratada
como funcionária da Delegacia de Teresina; c) pelo Ofício 86/91, o Delegado de Teresina solicitou
intercessão do presidente do Regional com vistas à formulação de pleito de ajuda financeira junto ao
CFA objetivando a compra de uma sala para a sede da referida Delegacia; d) ofício do CFA informando
que a documentação referente à correção da prestação de contas de 1989 foi encaminhada ao TCU;
- No exercício de 1991, foram realizadas 25 (vinte e cinco) reuniões plenárias no CRA, sendo 17
(dezessete) ordinárias e 8 (oito) extraordinárias.

1992
- 7/1/1992 - Posse dos conselheiros eleitos em 16/10/1991 para a renovação de 1/3 do CRA, com
mandato de três anos (1992 a 1994): Efetivos – Edirson Soares, Honor Torres Filho e Rita de Cássia
Fernandes Távora; Suplentes – Antonio Eldair da Cunha, Joel Hermes de Oliveira Júnior e Valquíria
Oliveira. Em seguida, eleição da diretoria para o exercício 1992: Presidente - Edirson Soares; Vicepresidente - Francisco Zamenhof de Oliveira; 1º Secretário - José Benevides Medeiros; 2ª Secretária
- Maria Aleuda Fernandes. 1º Tesoureiro - Francisco Guilherme Vasconcelos Alves; 2º Tesoureiro - o
cargo permaneceu vago; Conselheiros Efetivos: Aurila Ribeiro Teixeira, Duaran Leão Duarte, Honor
Torres Filho e Rita de Cássia Fernandes Távora; Conselheiros Suplentes: Antonio Eldair da Cunha,
Joel Hermes de Oliveira Júnior, Valquíria Oliveira, Luciano da Silva Rodrigues, Maria Gláucia Uiaba
Barrocas Paiva, Clóvis Matoso Vilela Lima, Geralda Juraci de Oliveira e Raimundo Carlos Alves Pereira;
- 20/1/1992 - Definido que as reuniões plenárias acontecerão quinzenalmente, nas 1ª e 3ª terças-feiras
do mês, com início às 18h30min;
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- 11/3/1992 - Constam da ata da reunião realizada nessa data: a) aprovação da prestação de contas
do exercício de 1991, que será encaminhada ao CFA; b) reativação do Informativo do CRA-CE/PI, que
terá veiculação quadrimestral; c) decisão de processar a negociação de débitos de forma amigável,
convocando-se os devedores por correspondência para tal finalidade; d) por solicitação do Conselheiro
Honor Torres Filho foi procedido levantamento das empresas que detêm Responsável Técnico: trinta
e sete empresas para vinte e quatro Responsáveis Técnicos, a constatar existirem RT com acúmulo de
até onze empresas; (Fonte: ata dessa data);
- 19/3/1992 - Realização, em Fortaleza, no Praiano Palace Hotel, de reunião plenária do Conselho
Federal de Administração - CFA;
- 20/3/1992 - Realizada mais uma Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA,
acontecida igualmente em Fortaleza, no Praiano Palace Hotel;
- 31/3/1992 - Reunião extraordinária na qual foram tratados os assuntos seguintes: a) aprovação da
ata da reunião anterior e coleta de assinaturas dos conselheiros na prestação de contas de 1991, para
que possa ser enviada ao CFA; b) conforme informações obtidas na Assembleia de Presidentes dos
Regionais, ficou decidido que cada Responsável Técnico poderá responsabilizar-se por, no máximo,
três empresas; (Fonte: ata dessa data);
- 22/4/1992 – Em face de os bons serviços prestados, o Contador Frederico Jorge Castro Brito teve
renovado o seu contrato com o CRA-CE/PI;
- 11/5/1992 - Realizada, nessa data, licitação para a aquisição de uma motocicleta de 125 cilindradas,
marca Honda, modelo TODAY, no valor de Cr$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de cruzeiros),
sendo fornecedora a empresa Comercial UNIMAQ Ltda.;
- 26/5/1992 - Decidido em reunião que a escolha do Delegado Eleitor junto ao CFA recairá somente
sobre o candidato mais votado, deixando de existir a figura do suplente;
- 3/6/1992 - Constituídas as seguintes Comissões: de fiscalização - Francisco Guilherme Vasconcelos
Alves, Francisco Zamenhof de Oliveira e Rita de Cássia Fernandes Távora; de ética - Antonio
Eldair da Cunha, José Benevides Medeiros e Maria Aleuda Fernandes; de relações universitárias Francisco Guilherme Vasconcelos Alves, José Benevides Medeiros e Maria Aleuda Fernandes; de
acompanhamento de ações parlamentares - Francisco Zamenhof de Oliveira, Honor Torres Filho e
José Benevides Medeiros. de divulgação de eventos e de tomada de contas - Francisco Zamenhof de
Oliveira, José Benevides Medeiros e Rita de Cássia Fernandes Távora; (Fonte: ata dessa data)
- A Conselheira Rita de Cássia Távora realizou reunião com os Fiscais com vistas a intensificar os
trabalhos da unidade de fiscalização;
- 16/6/1992 - Consta da ata: a) o Conselheiro Honor Torres Filho solicitou licença de 1º/7 a 5/10/1992
em razão de sua candidatura à Câmara Municipal de Fortaleza; b) o Senador e Adm. Carlos Mauro
Cabral Benevides foi convidado e aceitou presidir a reunião de abertura do XII ENBRA, a acontecer em
Porto Alegre, no dia 9/9/1992; (Fonte: ata dessa data);
- 25 a 27/6/1992 - Realização, em Vitória/ES, de mais uma Assembleia de Presidentes Regionais junto
ao CFA, com o CRA 3ª Região sendo representado pelo seu Presidente Adm. Edirson Soares. Entre os
principais temas debatidos destacou-se a negativa do CFA e dos CRA de adotarem o Regime Jurídico
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Único para seus respectivos funcionários;
- 26/6/1992 - Realização, na Barraca do Alberto, na Praia do Futuro, do Forró do Administrador,
promovido pelo Clube do Administrador;
- Ata de 6/7/1992 - a) O Conselheiro Antonio Eldair da Cunha foi convocado para assumir como Efetivo,
durante o período de licença do Conselheiro Honor Tôrres Filho: b) O Conselheiro e 1º Secretário José
Benevides Medeiros foi designado pelo presidente, com aprovação do plenário, para também assumir
o cargo de 2º Tesoureiro, que estava vago; c) O CFA encaminhou mensagem, via fax, ao Ministro da
Educação solicitando a não aprovação do processo de reconhecimento na modalidade de 3º grau do
curso de Administrador Postal; (Fonte: ata dessa data);
- 23/7/1992 - Nessa data, encontravam-se registrados no CRA-CE/PI três mil cento e trinta e três
Administradores e trezentas e dezenove pessoas uurídicas que atuavam na área profissional de
Administração;
- Ata de 23/7/1992 - O Presidente Edirson Soares informou ao plenário que estaria providenciando
a elaboração do Plano de Cargos e Salários do Regional, com previsão de conclusão em dois meses;
também nessa ata, a informação da negociação para a contratação de assessoria jurídica do escritório
Advocacia Associada Ltda., que tem por titular o Advogado Josemar Viana Aguiar, mediante o
pagamento de dois salários mínimos mensais mais dez por cento sobre o valor das ações ganhas;
- 28/7/1992 - Realizada, em Recife/PE, reunião dos Presidentes de CRA do Nordeste que contou com
a participação do Presidente Edirson Soares e na qual foram tratados assuntos do direto interesse dos
conselhos sediados na região;
- 17/8/1992 - Realizada reunião extraordinária em homenagem ao Adm. Lauro de Andrade Correia,
Delegado por vários anos do CRA-CE/PI em Parnaíba e que nessa oportunidade solicitou renúncia, em
razão de seus múltiplos afazeres - o que foi aceita - tendo indicado para substituí-lo o Adm. e professor
universitário Adilson Farias de Castro, que foi empossado na ocasião. Por solicitação do Presidente
Edirson Soares, o 1º Secretário José Benevides Medeiros discorreu sobre a vida profissional do Dr. Lauro
Correia que exerceu os cargos de Prefeito Municipal de Parnaíba, Diretor do curso de Administração
da Universidade Federal do Piauí, tendo atuado ainda como advogado, engenheiro, empresário, líder
empresarial e professor universitário - em todos se destacando por sua honorabilidade, modéstia e
comprovada competência. Em seguida, o Presidente Edirson Soares passou a condução da referida
reunião ao Dr. Lauro Correia, como forma simples mas expressiva, de homenageá-lo. Após o evento,
todos os participantes da reunião se fizeram presentes a um jantar de confraternização; (Fonte: ata
dessa data);
- 1º/9/1992 - Realizada a entrega do cadastro do CRA-CE/PI às duas chapas concorrentes à eleição
para a renovação de 1/3 do plenário do Regional e aos três candidatos ao CFA. Na mesma reunião, foi
constituída a Comissão Eleitoral que ficou composta pelos Administradores: Edirson Soares, Duaran
Leão Duarte e Rita de Cássia Fernandes Távora;
- 9 a 12/9/1992 - O CRA-RS coordenou a realização, em Porto Alegre, no período em questão, do
XII Encontro Brasileiro de Administradores - XII ENBRA, que teve como tema central: “Perspectiva
gerencial na administração pública brasileira”. Representando o CRA-CE/PI se fizeram presentes:
Edirson Soares - Presidente e os Conselheiros - José Benevides Medeiros, Maria Aleuda Fernandes e
Rita de Cássia Fernandes Távora;
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- 13/9/1992 - Resolução Normativa CFA-128/92: aprovação do Código de Ética de Profissional
Administrador - CEPA;
- 28/9/1992 - Realizada eleição para Delegado Eleitor ao CFA, recaindo a escolha no Adm. Francisco
Zamenhof de Oliveira. Na mesma reunião, foi dada ciência de que, pelo ofício CFA-383/92, o Conselho
Federal informou que as prestações de contas dos exercícios 1989 e 1991 foram julgadas regulares,
com ressalvas no tocante a erros de controle, a serem corrigidos oportunamente;
- 28/10/1992 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA, tendo sido eleita
a chapa 2 composta pelos Administradores: Efetivos – Francisco Rogério Cristino, Raimundo Carlos
Alves Pereira e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; Suplentes – Édna Monteiro Moreira, Francisco
Fernandes Moreira e Ward Demétrio de Sousa Júnior. Para o Conselho Federal, mandato de dois anos,
foi eleita a Adm. Lucinda Pimentel Gomes como Efetiva e o Adm. Alfeu Silva de Vargas como Suplente;
- 12/11/1992 - Por solicitação do Conselheiro Francisco Zamenhof de Oliveira, o CRA-CE/PI
apresentou congratulações aos Administradores Paulo de Tarso Lustosa da Costa por sua nomeação
como Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional e João Alves de Melo por haver
assumido a Presidência do Banco do Nordeste do Brasil;
- 16/11/1992 - Aprovado o orçamento do Regional para o exercício de 1993 - com a receita estimada
em Cr$ 4.484.807.864,00 (quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e sete
mil, oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros); (Fonte: ata desta data);
- 23/11/1992 - Em razão de calúnias consideradas desairosas e inverídicas feitas à diretoria do CRA-CE/
PI pela Adm. Sandra Maria Socorro de Oliveira, em nota inserida na coluna “A cidade é sua” do Jornal O
Povo, edição de 5/10/1992, o plenário decidiu, em reunião extraordinária realizada nessa data, mover
ação contra a referida Administradora. Da mesma ata, constam informações sobre a reforma que está
acontecendo na sede do CRA com vistas a melhorar as condições de trabalho da equipe de apoio e a
proporcionar atendimento mais compatível aos filiados; (Fonte: ata dessa data);
- 27/11/1992 - Realizada, em Brasília, mais uma Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao
CFA, sendo o CRA representado por seu Presidente, Adm. Edirson Soares;
- 26 e 27/12/1992 - Com Missa de Ação de Graças realizada na Capela do Hospital Geral de Fortaleza,
jantar de confraternização no Buffet Magnificat e churrasco na Estância Bangu, em Messejana - a
turma Pioneira de bacharéis em Administração de Empresas, formada pela ex-Escola de Administração
do Ceará, comemorou seus vinte e cinco anos de formatura; (Fonte: Informativo do CRA-CE/PI
dezembro/1992);
-No exercício de 1992, o plenário do CRA realizou 30 (trinta) reuniões, sendo 17 (dezessete) ordinárias
e 13 (treze) extraordinárias.

1993
- 13/1/1993 - Reunião ordinária, inicialmente presidida pelo Adm. Edirson Soares, que deu posse aos
conselheiros eleitos no pleito realizado em 28/10/1992, para mandato de três anos (1993 à 1995):
- Efetivos – Francisco Rogério Cristino, Raimundo Carlos Alves Pereira e Roberto Lúcio Maciel
Lourinho; - Suplentes – Édna Monteiro Moreira, Francisco Fernandes Moreira e Ward Demétrio de
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Sousa Júnior. Também empossada, a Conselheira Suplente do CFA para mandato de dois anos Admª
Lucinda Pimentel Gomes. Na mesma data, eleição para a composição da diretoria do CRA-CE/PI, no
exercício de 1993: na disputa para o cargo de Presidente, concorreram os Administradores Duaran
Leão Duarte e Honor Torres Filho, saindo vencedor o primeiro por cinco votos a favor contra quatro. O
restante da diretoria ficou assim composta: Vice-presidente – Francisco Rogério Cristino; 1º Secretário
– Roberto Lúcio Maciel Lourinho; 2º Secretário – o cargo ficou vago; 1º Tesoureiro – Raimundo Carlos
Alves Pereira; 2ª Tesoureira – Aurila Ribeiro Teixeira; Conselheiros Efetivos: Edirson Soares, Francisco
Guilherme Vasconcelos Alves, Honor Torres Filho e Rita de Cássia Fernandes Távora; Conselheiros
Suplentes: Edna Monteiro Moreira, Francisco Fernandes Moreira, Ward Demétrio de Sousa Júnior,
Antonio Eldair da Cunha, Joel Hermes de Oliveira Júnior, Valquíria Oliveira, Clóvis Matoso Vilela Lima,
Geralda Juraci de Oliveira e Raimundo Carlos Alves Pereira;
- 19/1/1993 – O Presidente Duaran Duarte expediu ofício circular aos Administradores externando o
compromisso da diretoria que preside de cumprir rigorosamente os objetivos do Regional no tocante
à fiscalização, divulgação e valorização profissional; (Fonte: cópia do referido ofício);
- 26/1/1993 - Além das comissões criadas na gestão anterior, foi igualmente constituída a comissão
eleitoral, composta pelos Administradores: Antonio Eldair da Cunha - Presidente e, como membros,
Alfeu Silva de Vargas, André Teles de Meneses, Lucinda Pimentel Gomes e Magnólia Cavalcante
Martins. As demais comissões tiveram nova constituição, ficando assim formadas: de fiscalização
- Roberto Lúcio Maciel Lourinho como Presidente e membros: Alfeu Silva de Vargas, Aurila Ribeiro
Teixeira, Célio Oliveira Santos, Fátima Maia, Fátiima Marrocos, Joel Hermes de Oliveira Júnior, Lucinda
Pimentel Gomes e José Xavier de Oliveira; de ética - Raimundo Carlos Alves Pereira - Presidente e
como membros: Alexandre Oliveira Filho, Arivaldo Siqueira de Andrade, Aurila Ribeiro Teixeira, Edna
Monteiro Moreira, Ilailson Silveira de Araújo, José Caminha de Oliveira e Maria de Lourdes Barsi; de
assuntos universitários: Presidente - Francisco Rogério Cristino e como membros: Antonio Eldair
da Cunha, Francisco de Assis Moreira Araripe, Geraldo Gonçalves, Joel Hermes de Oliveira Júnior,
Reginaldo Carvalho e Roberto Correia São Thiago; e de assuntos legislativos: Francisco Rogério
Cristino - Presidente e como membros: Clóvis Matoso Vilela Lima, José Caminha de Oliveira, Raimundo
Carlos Alves Pereira e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; (Fonte: ata dessa data);
- 9/2/1993 - A ata registrou: a) o Conselheiro Edirson Soares solicitou licença por noventa dias para
tratar de assuntos particulares; b) o jornal do CRA-CE/PI terá edição de duas páginas, sendo encartado
no jornal Tribuna do Ceará, com circulação bimestral; c) está sendo dada continuidade à reforma
da sede do Regional para proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários e melhor
atendimento aos profissionais; (Fonte: ata dessa data);
- 11 a 13/2/1993 - Por designação do presidente e aprovação do plenário, o Conselheiro Francisco
Rogério Cristino esteve, nesse período, representando o CRA-CE/PI na Assembleia de Presidentes dos
Regionais junto ao CFA, acontecida em Belém/PA;
- Ata de 25/2/1993 - Contém os seguintes registros de maior importância: a) o CRA deverá realizar
licitação para a contratação de assessoria de imprensa; b) conforme Acórdão Normativo do TRT da 2ª
Região - SP, os funcionários dos conselhos de categorias profissionais não estão albergados no Regime
Único de que trata da Lei 8.112/90; c) definida a realização de um seminário sobre o planejamento das
ações do CRA para o exercício de 1993, a acontecer em um dia de sábado, em data a ser definida; d)
contratação à Sul-América Seguros de uma apólice de seguro em grupo por morte natural ou acidental
para 30 (trinta pessoas), entre conselheiros e funcionários; (Fonte: ata dessa data);

CRACEARÁ

74

- 9/3/1993 - a) O Presidente da Comissão de Fiscalização, Roberto Lourinho, apresentou relato
das atividades desenvolvidas pelo Setor de Fiscalização; b) O Conselheiro Rogério Cristino deu
conhecimento ao plenário, das principais ações acontecidas na Assembléia de Presidentes dos
Regionais junto ao CFA, acontecida em Belém/PA e na qual representou o CRA-CE/PI - constituição
de comissão no CFA para a elaboração do Manual de Fiscalização; Discussão sobre a Reforma
Curricular dos cursos de Administração; Veiculação quadrimestral, a partir dessa data, da revista
Administrando; c) A Conselheira Edna Monteiro solicitou que fosse noticiado no jornal do CRA-CE/PI
a comemoração dos 25 Anos de formatura da 1ª turma de Administração de Empresas do Ceará pela
Escola de Administração do Ceará, acontecida em 16/12/1992; d) 0 Conselheiro Raimundo Carlos
Alves Pereira afirmou que o Presidente anterior, Edirson Soares, houvera deixado o Regional com o
passivo a descoberto; (Fonte: ata dessa data);
- 21/3/1993 a) O Conselheiro Honor Tôrres Filho alertou ao Presidente Duaran Duarte sobre
a proibição, por lei vigente, de aplicações financeiras em RDB e CDB por autarquias públicas; b)
Por proposta da Conselheira Aurila Teixeira foi aprovada pelo plenário a liberação do número de
responsabilidades técnicas para cada Administrador; (Fonte: ata de 23/3/1993);
- 6/4/1993 - Realizado no Colonial Praia Hotel o seminário sobre “Metas e ações programadas do
CRA-CE/PI, para o exercício de 1993, com a participação de quarenta Administradores de empresas
privadas e órgãos públicos;
- 19/4/1993 - A ata dessa data dá ciência da denúncia, conforme publicações nos jornais O Povo e
Tribuna do Ceará, de 17/4/1993, que dois Diretores do IPEC - Instituto de Previdência do Estado do
Ceará - Francisco Cláudio Patrício Moura e José Gerardo Aguiar Nogueira, não sendo Administradores,
eram portadores de Carteira Profissional do CRA-CE/PI. Os dois foram inscritos no Regional de
forma irregular, mediante diplomas falsificados feitos por montagem em uma diploma legal emitido
pela UNIFOR em nome do Administrador Frederico Leitão Crisóstomo. Os registros em questão
ocorreram nas datas de 31/1/1991 e 20/5/1991, na gestão do Adm. Francisco Zamenhof de Oliveira.
Ante tal fato comprovado, o plenário decidiu pelo cancelamento dos respectivos registros, cassando
as referidas Carteiras Profissionais e procedendo de imediato comunicação pertinente ao Governador
Ciro Gomes, ao Procurador Geral do Estado e ao Secretário Estadual de Administração para a adoção
de providências cabíveis. A intermediação junto aos falsários houvera sido feita, supostamente, pelo
funcionário fiscal do CRA-CE/PI, à época, de nome Francisco Guilherme Albuquerque Lima. Mas a
suspeita, indevidamente e conforme divulgado pela imprensa, recaiu sobre o Conselheiro Francisco
Guilherme Vasconcelos Alves em razão da coincidência do seu nome com o do funcionário citado. O
plenário do CRA, no entanto, se solidarizou integralmente com o Conselheiro Guilherme Vasconcelos
Alves isentando-o completamente de qualquer envolvimento com as referidas falsificações, fato que
também foi realizado pelos dois falsos Administradores que, inclusive, se comprometeram a publicar
uma nota de retratação e de esclarecimento ao público nos mesmos jornais. Igualmente, o plenário
decidiu que o Regional publicará notificação pertinente na imprensa. O Conselheiro Roberto Lourinho
propôs e foi aprovado fazer constar em ata um voto de solidariedade e de apoio ao Conselheiro
Francisco Guilherme Vasconcelos Alves; (Fonte: ata dessa data);
- 22/4/1993 - Publicada no jornal O Povo dessa data de nota oficial do CRA em desagravo ao
envolvimento indevido do Conselheiro Francisco Guilherme Vasconcelos Alves, no caso da falsificação
dos diplomas por diretores do IPEC, conforme descrito no item anterior;
- 27/4/1993 - a) A sala nº 438, do Edifício Palácio Progresso, até então pertencente ao CRA, foi vendida

75

CRACEARÁ

ao Sr. Carlos Gonçalves Sucupira pelo valor à vista de Cr$ 155.000.000,00 (cento e cinqüenta e cinco
milhões de cruzeiros); b) Na mesma ata, foi feita a leitura da nota publicada pela Diretoria do IPEC,
no jornal O Povo, edição de 27/4/1993, sobre o assunto “falsificação de diplomas”; c) O Conselheiro
Guilherme Vasconcelos Alves solicitou que a partir de então se proceda a uma análise mais rigorosa
em relação aos processos submetidos à aprovação, proposta que mereceu a concordância unânime
dos conselheiros; d) Estabelecida a exigência de registro no CRA-CE/PI do Administrador que venha a
ser designado Perito Administrativo em causas trabalhistas, devendo o Tribunal Regional do Trabalho
exigir a comprovação de quitação da anuidade do respectivo exercício; (Fonte: ata dessa data); (Fonte:
ata dessa data);
- 11/5/1993 - Destaques da ata dessa data: a) determinado que os processos somente serão analisados
se na documentação constar o carimbo “confere com o original”, assinado por funcionário do CRA-CE/
PI ou autenticado por cartório, sendo esse procedimento extensivo aos processos procedentes das
Delegacias de Parnaíba e de Teresina; b) na viagem que realizou a Florianópolis para participar da
Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao CFA, o presidente Duaran Duarte, em seu retorno,
esteve em São Paulo onde manteve contato com o industrial Émerson Kapaz, que está modificando as
bases empresariais em São Paulo para convidá-lo a participar do VII ERAD, cujo convite foi aceito; c) o
Presidente deu ciência da polêmica envolvendo o CRA-RS e o Sindicato das Empresas de Conservação
e Asseio daquele Estado, em razão de um Juiz ter dado ganho de causa a uma empresa desobrigando-a
de registrar-se no referido CRA. O CFA recorreu de tal decisão; d) o CRA contratou dois estagiários
e um Fiscal para a Delegacia de Teresina, com o objetivo de incrementar as ações de cobrança e de
fiscalização naquela cidade; (Fonte: ata dessa data);
- 25/5/1993 - O Presidente Duaran Duarte esteve em Teresina onde manteve contato com o Vicegovernador pleiteando a doação de um imóvel do Estado para sediar a Delegacia e o futuro CRA/PI,
recebendo a promessa de possível ajuda futura. Também esteve inspecionando o desempenho do
trabalho da equipe contratada para a Delegacia local, constatando que oitenta Administradores se
regularizaram com o CRA-CE/PI como resultado das ações de cobrança então desenvolvidas;
- 8/6/1993 - Pela Resolução CRA-CE/PI nº 11/93 foi constituída Comissão de Inquérito para apurar
sobre as denúncias contra Francisco Cláudio Patrício Moura e José Gerardo Aguiar Nogueira,
falsificadores dos diplomas junto ao Regional, a fim de convalidar e ratificar subsídios para a Polícia
Federal. Teve-se notícia de que o IPEC igualmente instaurou comissão para acompanhar o desenrolar
do referido inquérito; (Fonte: ata dessa data):
- 22/6/1993 - a) Definido que o VII ERAD será realizado no Ponta Mar Hotel, no período de 8 a 10
de setembro/1993, contando com o apoio da Unimed, Secrel, IOB, Corpus Segurança, Transbrasil e
SEBRAE cuja programação técnica foi distribuída aos conselheiros; b) O Informativo do CRA-CE/PI
estará circulando até o dia 10/7 em anexo ao jornal Tribuna do Ceará; c) Comissão do Regional esteve
em visita ao Prefeito e Adm. Antonio Elbano Cambraia, convidando-o para participar da solenidade de
abertura do VII ERAD, o que foi aceito, assim como comprometeu-se o Edil a autorizar a inscrição de
um bom número de Administradores funcionários da Prefeitura no referido evento; (Fonte: ata dessa
data);
- 13/7/1993 - a) A Polícia Federal notificou o Presidente do CRA-CE/PI e o funcionário Francisco
Guilherme Albuquerque Lima a comparecerem para prestar depoimentos sobre a falsificação dos
diplomas; b) O plenário, por votação, elegeu o delegado eleitor e seu suplente para a eleição do CFA
no próximo mês de novembro, respectivamente os Administradores Raimundo Carlos Alves Pereira e
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Duaran Leão Duarte; (Fonte: ata da respectiva data);
- 27/7/1993 - Constaram da ata, como informações mais relevantes: a) que o Conselheiro Francisco
Rogério Cristino foi nomeado para um cargo na diretoria da Central de Artesanato Luíza Távora; b) que
o Presidente Duaran Duarte e a Conselheira suplente Edna Monteiro Moreira estiveram em Parnaíba
participando da solenidade comemorativa dos 20 anos de colação de grau da 1ª turma do curso de
Administração da Universidade Federal do Piauí; c) que ficou definido para 22/10 a realização da
eleição para a renovação de 1/3 do plenário do CRA; (Fonte: ata dessa data);
- 10/8/1993 - O Conselheiro suplente Francisco Fernandes Moreira, sediado em Parnaíba, realizou
visita à sede do CRA participando da reunião plenária acontecida nessa data, sendo saudado por vários
conselheiros;
- 24/8/1993 - O Presidente Duaran Leão Duarte esteve em visita ao Governador Ciro Gomes pleiteando
o apoio do Estado para a realização do VII ERAD. Na mesma data, o plenário do Regional criou a outorga
Administrador Notável, expressa por um diploma e uma placa, que deverá ser inicialmente concedida
aos Administradores Antonio Elbano Cambraia, João Soares Neto e Francisco de Assis Moura Araripe;
- 8 a 10/9/1993 - Realizado no Ponta Mar Hotel, com quatrocentos e trinta participantes, muito
sucesso e boa cobertura da imprensa o VII ERAD, que contou com a presença do Prefeito Antonio
Cambraia na solenidade de abertura e de renomados conferencistas, tais como o empresário Émerson
Kapaz, Lívio Giosa, Israel Broder e Marco Antonio Carvalho, acontecendo também show do humorista
Paulo Diógenes;
- 11/9/1993 - A Câmara Municipal de Coreaú, presidida pelo Adm. Raimundo Queiroz, realizou sessão
especial pela passagem do Dia do Administrador, sendo na ocasião prestada homenagem a vários
colegas sediados naquela cidade;
- 15/9/1993 - Apenas uma chapa se inscreveu para participar da eleição para renovação de 1/3 do
plenário do CRA-CE/PI, sendo composta pelos Administradores: Efetivos - Duaran Leão Duarte, José
Livino Pinheiro Lopes e Vera Rita Sales Vieira e Suplentes - Francisco Fábio de Amorim Lemos, José
Xavier de Oliveira e Paulo Roberto Mendonça Façanha. Candidatos independentes ao CFA: Alfeu Silva
de Vargas e Edirson Soares. Por proposta do presidente, foi aprovada pelo plenário a validade de votos
por correspondência também para as cidades de Fortaleza, Parnaíba e Teresina, desde que os votantes
se encontrem quites para com a instituição; (Fonte: ata dessa data);
- 21/9/1993 - O Deputado Estadual Cid Ferreira Gomes fez constar em ata da Assembleia Legislativa
voto de congratulação pela realização do VII ERAD:
- 13/10/1993 a) O Presidente Duaran Duarte deu ciência ao plenário do sucesso do III FIA - Fórum
Internacional de Administração, realizado na cidade do Rio de Janeiro, sob a coordenação do CRA-RJ,
com a presença de cerca de dois mil Administradores; b) O Conselheiro Francisco Rogério Cristino
entrou com pedido de licença até 31/12/1993, o que foi concedido; (Fonte: ata dessa data);
- 22/10/1993 - Eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA para mandato de três anos, com
chapa única e que contou com seiscentos e cinquenta e nove votantes de um universo aproximado
de três mil. Foram eleitos: Efetivos – Duaran Leão Duarte, José Livino Pinheiro Lopes e Vera Rita
Sales Vieira; Suplentes – Francisco Fábio de Amorim Lemos, José Xavier de Oliveira e Paulo Roberto
Mendonça Façanha;
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- 13/11/1993 - O Presidente Duaran Duarte esteve em Teresina onde proferiu palestra para estudantes
e profissionais que lotaram o auditório, por ocasião da realização da V Semana do Administrador do
Piauí;
- 7/12/1993 - O Adm. Duaran Leão Duarte esteve em Brasília onde, juntamente com os presidentes
dos demais Regionais, do CFA e de Conselheiros Federais, realizou visita ao Senador Beni Veras para
solicitar o empenho dele na apreciação do Projeto de Lei nº 2.239/89, que trata da realização de
eleições diretas nas bases, para membros do CFA;
- 22/12/1993 - Promovido pelo Clube do Administrador, realizou-se nessa data, no Náutico Atlético
Cearense, o jantar do Administrador que contou com a presença de quarenta colegas, a culminar com
emotiva homenagem ao aniversariante maior do mês de dezembro: JESUS CRISTO; (Fonte: Tribuna do
Administrador de 11/1/1994);
- 30/12/1993 - Consta da ata dessa data: a) que o Delegado de Parnaíba/PI, Adm. Adilson Farias de
Castro compareceu à reunião plenária; b) que por proposta do Conselheiro Guilherme Vasconcelos
Alves o plenário aprovou por sete votos a favor e um contra o limite máximo de três empresas para cada
Responsável Técnico; c) que o Juiz da 1ª Vara da Justiça Federal concedeu liminar a favor do CRA-CE/
PI no tocante à Ação Cautelar Inominada contra o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Estado do Ceará; (Fonte: ata dessa data);
- 31/12/1993 – a) O Conselheiro Guilherme Vasconcelos Alves deu ciência ao plenário que a Comissão
de Tomada de Contas do Regional decidiu por não aprovar os balancetes de julho a novembro/1993
e a prestação de contas do VII ERAD em razão, segundo ele, de uma série de supostas irregularidades
passíveis de comprovação; b) O Adm. José Caminha de Oliveira se fez presente à reunião plenária
sendo parabenizado pelos conselheiros por sua eleição para o cargo de Presidente do Sindicato dos
Administradores do Estado do Ceará - SINDAECE. C) Conselheiro Edirson Soares solicitou explicação
sobre o que foi constado na ata de 9/3/1993, por declaração do Conselheiro Raimundo Carlos Alves
Pereira, que afirmara naquela ocasião que ele houvera deixado o passivo do CRA-CE/PI a descoberto.
O Adm. Edirson Soares comprovou, com documentação apresentada, que encerrou o seu mandato
com o Regional acusando superavit financeiro, tendo o Conselheiro Raimundo Carlos Alves Pereira
reconsiderado a sua afirmação anterior; (Fonte: ata dessa data);
- No exercício de 1993, foram realizadas pelo CRA 27 (vinte e sete) reuniões plenárias, sendo 25 (vinte
e cinco) ordinárias e 2 (duas) extraordinárias.

1994
- 14/1/1994 - Posse dos Conselheiros eleitos em 22/10/1993 para a renovação de 1/3 do plenário
para mandato de três anos (1994 a 1996): Efetivos – Duaran Leão Duarte, José Livino Pinheiro Lopes e
Vera Rita Sales Vieira; Suplentes – Francisco Fábio de Amorim Lemos, José Xavier de Oliveira e Paulo
Roberto Mendonça Façanha. A seguir, houve eleição para a composição da diretoria para o exercício
de 1994. Concorreram à presidência os Conselheiros - Francisco Rogério Cristino, que obteve cinco
votos, e Duaran Leão Duarte que recebeu quatro votos e Raimundo Carlos Alves Pereira que não
foi votado. O restante da diretoria ficou assim: Vice presidente – Honor Tôrres Filho; 1º Secretário
- Edirson Soares; 2º Secretário – vago; 1º Tesoureiro – Roberto Lúcio Maciel Lourinho; 2ª Tesoureira
– Rita de Cássia Fernandes Távora; Conselheiros Efetivos: Duaran Leão Duarte, José Livino Pinheiro
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Lopes, Vera Rita Sales Vieira e Raimundo Carlos Alves Pereira; Conselheiros Suplentes: Francisco Fábio
Amorim Lemos, José Xavier de Oliveira, Paulo Roberto Mendonça Façanha, Edna Monteiro Moreira,
Francisco Fernandes Moreira, Ward Demétrio de Sousa Júnior, Antonio Eldair da Cunha, Joel Hermes
de Oliveira Júnior e Valquíria Oliveira. Em seguida, o Presidente eleito, Francisco Rogério Cristino, fez
um pronunciamento erguendo “seu pensamento inicialmente a Deus para suplicar-Lhe as graças para
exercer de forma competente e honrada o mandato que lhe foi conferido”, assim como conclamou a
colaboração de todos para, através de um trabalho em equipe, tornar possível proporcionar melhorias
à categoria dos Administradores;
- 20/1/1994 - a) O Adm. Geraldo Batista de Freitas foi contratado como Diretor Administrativo do
CRA; b) O Conselheiro Raimundo Carlos Alves Pereira solicitou licença por cento e oitenta dias; c) O
expediente do Regional, a partir de 2/2/1993, passará a ser das 13 às 19 horas; d) A Resolução CRACE/PI 001/94 estabelece que cada Administrador somente poderá ser responsável técnico por até
três empresas; e) O plenário decidiu, por cinco votos contra quatro, pela não aprovação dos balancetes
de julho a novembro/1993 e da prestação de contas do VII ERAD; f) O Conselheiro Duaran Duarte
solicitou cópia da ata de 31/12/1993, com vistas a proceder a sua defesa em relação à desaprovação
dos balancetes e da prestação de contas; g) O Adm. Duaran Duarte apresentou relatório de sua gestão
- 1993 - segundo o qual as contas do Regional se encontravam rigorosamente em dia, conforme
publicado no jornal Tribuna do Ceará de 11/1/1994; h) Ofício CFA-021/94 cobrando as quotas-partes
relativas aos meses de julho a novembro de 1993; (Fonte: ata da 1ª reunião extraordinária de 1994,
dessa data);
- 1º/2/1994 - Na 2ª reunião extraordinária, foram destaques: a) a Conselheira Suplente Edna Monteiro
Moreira assumiu como Efetiva em substituição ao Conselheiro licenciado Raimundo Carlos Pereira;
b) foi estabelecida a exigência de apresentação, a partir dessa data, do Título de Eleitor quando da
inscrição do profissional e acompanhado do respectivo comprovante de votação; c) mais uma vez
submetidos à votação os balancetes de julho a novembro/1993 e a prestação de contas de 1993, sendo
quatro votos pela não aprovação, três pela aprovação e uma abstenção. Decidiu-se que o resultado da
votação seria encaminhada ao Conselho Federal de Administração; d) o Conselheiro Duaran Duarte
informou que estará solicitando ao CFA uma comissão de auditoria especial para proceder à análise da
documentação questionada; (Fonte: ata dessa data);
- 8/2/1994 - Foram constituídas, as seguintes comissões, sempre presididas pelo primeiro membro:
- de Fiscalização: - Honor Tôrres Filho, José Xavier de Oliveira e Vera Rita Sales Vieira; - de Ética: Roberto Lúcio Maciel Lourinho, Antonio Eldair da Cunha e José Xavier de Oliveira; -dDe Divulgação
de Eventos: - Rita de Cássia Fernandes Távora, Edirson Soares, Édna Monteiro Moreira e Honor Tôrres
Filho; - de Supervisão de Estágios: - Roberto Lúcio Maciel Lourinho, Antonio Eldair da Cunha e Rita
de Cássia Fernandes Távora; de Acompanhamento de Ações Parlamentares: - Honor Tôrres Filho,
Edirson Soares e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; e de Tomada de Contas: - Honor Tôrres Filho, José
Livino Pinheiro Lopes e Rita de Cássia Fernandes Távora; ( Fonte: ata dessa data);
- 28/2/1994 - O Bispo de Itapipoca, D. Benedito Francisco de Albuquerque, ex-Diretor da Escola de
Administração do Ceará, foi homenageado pelo CRA-CE/PI, por seus quarenta anos de sacerdócio;
- 8/3/1994 - a) O Conselheiro Duaran Leão Duarte solicitou licença por cento e oitenta dias, o que
lhe foi concedido, sendo substituído pelo Suplente Adm. José Xavier de Oliveira; b) A Conselheira
Edna Monteiro Moreira deu conhecimento ao plenário que o Adm. Benedito Clayton Veras Alcântara,
formado pela 1ª turma de Administração de Empresas da ex-Escola de Administração do Ceará, fora
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nomeado pelo Presidente Itamar Franco como Ministro do Planejamento e solicitou que na próxima
edição do Jornal do Administrador fosse veiculada matéria a respeito; (Fonte: ata dessa data);
- 10 e 11/3/1994 - O Presidente Francisco Rogério Cristino e o vice Honor Tôrres Filho participaram
em São Luís/M, de mais uma Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao CFA;
- 22/3/1994 - O Conselheiro José Xavier de Oliveira propôs que os pedidos de cancelamento de
inscrições fossem devidamente fundamentados com documentos que comprovassem tal fato, o que
mereceu aprovação do plenário; (Fonte: ata dessa data);
- 12/4/1994 - O balancete do mês de janeiro/1994, por cinco votos contra três, foi desaprovado pelo
plenário em razão de despesas desse mês ter sido incluídas no balancete do mês seguinte. Segundo o
Contador, tal fato se deu para evitar a contabilização de documentos do exercício de 1994 juntamente
com documentos do ano anterior, em função de pendências ali existentes. Por sua vez, o balancete do
mês de fevereiro de 1994 foi devidamente aprovado por quatro votos a favor, três abstenções e um
voto contra; (Fonte: ata dessa data);
- 26/4/1994 - Dos oitocentos e cinquenta e quatro Administradores colocados na Dívida Ativa pela
gestão anterior, até essa data, cento e quatorze regularizaram os respectivos débitos; (Fonte: ata
respectiva);
- 26/4/1994 - Lei nº 8.873/94 - Altera o número de componentes dos Conselhos Regionais de
Administração, o prazo de mandato e o de renovação do plenário:
Art.1º. Os artigos 9º, 11 e 13 da Lei nº 4.769/65, de 9 de Setembro de 1965, passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 9º. O Conselho Federal de Administração compor-se-á de brasileiros natos ou naturalizados,
que satisfaçam as exigência desta lei, e será constituído por tantos membros efetivos e respectivos
suplentes quantos forem os Conselhos Regionais, eleitos, em escrutínio secreto, por maioria simples
de votos nas respectivas Regiões:”
Art. 11. Os Conselhos Regionais de Administração, com até doze mil Administradores inscritos,
em gozo de seus direitos profissionais, serão constituídos de nove membros efetivos e respectivos
suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida para o Conselho Federal;
§ 1º. Os Conselhos Regionais de Administração com número de Administradores inscritos superior
ao constante no caput deste artigo poderão, através de deliberação da maioria absoluta do Plenário
e em sessão específica, criar mais uma vaga de Conselheiro efetivo e respectivo suplente para cada
contingente de três mil Administradores excedente de doze mil, até o limite de vinte e quatro mil;”
Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais
de Administração serão de quatro anos, permitida uma reeleição;
§ Único. A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos referidos no caput deste artigo será
de um terço e dois terços, alternadamente, a cada biênio.” - Presidente: Itamar Franco; - Ministro do
Trabalho: Mozart de Abreu e Lima;
- 10/5/1994 - O Conselheiro e Vice-presidente Honor Tôrres Filho solicitou desligamento de todas as
Comissões das quais participava em razão de problemas de saúde sendo substituído em todas elas pelo
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Conselheiro Edirson Soares:
- 24/5/1994 - O Adm. José Benevides Medeiros, Presidente da Comissão de Sindicância sobre as
prestações de contas do exercício anterior, desaprovadas, solicitou ao plenário a prorrogação do
prazo para apresentar o relatório conclusivo. O assunto foi repassado ao CFA que estabeleceu: até
31/5/1994 o Contador deverá, impreterivelmente, apresentar toda a documentação pertinente: até
10/6/1994, a Comissão de Sindicância deverá apresentar ao presidente do CRA-CE/PI um relatório
final; até 19/6/1994, o presidente do CRA-CE/PI deverá apresentar ao CFA o relatório final com as
devidas recomendações; (Fonte: ata dessa data);
- 9 e 10/6/1994 - O presidente Rogério Cristino e o Conselheiro Edirson Soares se fizeram presentes
à Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao CFA, realizada na cidade de Foz do Iguaçu/
PR, quando foram discutidas e esclarecidas as alterações relativas às eleições do Sistema CFA/CRA
conforme a Lei nº 8.873/94;
- 14/6/1994 - Em resposta ao convite feito pelo presidente do Regional pelo Jornal do Administrador,
seis colegas se fizeram presentes à reunião plenária realizada nessa data mantendo contato com
os conselheiros e tomando conhecimento do funcionamento operacional do Conselho. Na mesma
reunião, a Conselheira Edna Monteiro Moreira lavrou protesto em razão de não haver sido publicada,
na última edição do Jornal do Administrador, a matéria por ela solicitada na plenária de 8/3/1994 sobre
a nomeação do Adm. Beni Veras para Ministro do Planejamento; (Fonte: ata dessa data);
- 21/6/1994 - Na reunião extraordinária realizada nessa data, o Presidente Rogério Cristino deu
conhecimento ao plenário das ações desenvolvidas na primeira etapa da Comissão de Sindicância: a)
conclusão da fase interrogatória; encaminhamento formal do documento ao ex-presidente Duaran
Leão Duarte, notificando-o e concedendo-lhe o prazo de dez dias para apresentar a defesa, por
escrito; b) colocação de toda a documentação pertinente à disposição do Adm. Duaran Duarte; c) após
concluído o prazo acima, o ex-presidente deverá encaminhar a sua defesa ao presidente da Comissão
de Sindicância, que disporá de quarenta e oito horas, após o recebimento, para elaborar o relatório
final; d) a seguir, o relatório será submetido à consideração do plenário do CRA-CE/PI e, qualquer que
seja a decisão, será encaminhada ao CFA, juntamente com o relatório da Comissão de Sindicância; e) o
Presidente da Comissão de Sindicância, Adm. José Benevides Medeiros, deu conhecimento de que, na
fase de interrogatório, todos os conselheiros efetivos e suplentes, servidores do CRA-CE/PI e outras
pessoas convocadas pela Comissão prestaram depoimentos na presença do Conselheiro Duaran Leão
Duarte ou de seu representante legal; (Fonte: ata da data acima);
- 29/6/1994 - Firmado Convênio entre o CRA, SINDAECE e o curso Positivo, pelo qual os filhos dos
Administradores filiados farão jus ao desconto de 50% nas mensalidades;
- 21/7/1994 - O Presidente da Comissão de Sindicância, Adm. José Benevides Medeiros e o membro
Adm. Francisco das Chagas Carneiro, estiveram na reunião extraordinária dessa data informando
que o relatório final da comissão ainda não estava concluído, contrariando o que fora determinado
pelo CFA e que somente seria dado conhecimento de seu conteúdo quando tudo estivesse terminado;
(Fonte: ata dessa data);
- 26/7/1994 - Foram destaques na reunião ordinária dessa data: a) eleições programadas para o dia
27/10/1994 para a renovação de 2/3 do plenário do CRA com mandatos de dois e quatro anos para
conselheiro efetivo e Suplente do CFA para mandato de quatro anos; b) ofício do Governador Ciro
Gomes informando que autorizou colocar na base dos contra-cheques do Estado do mês de agosto/94
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a mensagem “9 de Setembro - Dia do Administrador”; c) no presente exercício, até essa data, foram
inscritas no CRA cento e oitenta e três pessoas físicas e quarenta e cinco pessoas jurídicas. E canceladas
quarenta e duas pessoas físicas e duas pessoas jurídicas; d) O Adm. Roberto Capelo Feijó, Presidente
da Junta Comercial do Ceará, esteve em visita ao CRA por ocasião da plenária; e) o Presidente Rogério
Cristino foi convidado pelo Presidente do CRA-MG, pelo Ofício 005/94, de 14/7/1994, para compor a
mesa diretora do tema “Critérios na apuração de custos e de rentabilidade agrícola”, por ocasião do XIII
ENBRA, a acontecer em Belo Horizonte;
- 9/8/1994 - a) O plenário decidiu transferir para o dia 31/10/1994 a realização das eleições no âmbito
do Regional; b) O Comitê da Cidadania, que congrega todos os Conselhos Profissionais, convidou
o CRA-CE/PI para participar de reunião, a acontecer em 10/8/1994: c) Realizada licitação para a
aquisição das fotos dos ex-Presidentes destinadas à respectiva galeria; d) O Conselheiro Honor Tôrres
Filho contestou a não adoção de sua sugestão, constante em ata do exercício de 1993, para que o valor
arrecadado com a venda da sala do Palácio Progresso fosse aplicado na aquisição de um imóvel em
Teresina/PI, para sediar a Delegacia local do CRA-CE/PI; (Fonte: ata dessa data);
- 16 e 17/8/1994 - O Presidente Francisco Rogério Cristino e o Conselheiro Roberto Lúcio Maciel
Lourinho estiveram em visita às Delegacias de Parnaíba e de Teresina;
- 23/8/1994 - Os Conselheiros Duaran Leão Duarte e Raimundo Carlos Alves Pereira solicitaram
prorrogação de suas licenças até 31/12/1994, o que foi aprovado;
- 5/9/1994 - Na reunião plenária dessa data, o Conselheiro José Livino Pinheiro Lopes contestou os
procedimentos contábeis ora adotados pelo Regional após análise que realizou nos balancetes de
abril, maio e junho/1994, nos quais identificou inúmeras incorreções, sugerindo a sua reformulação. O
Presidente afirmou que iria convocar o Contador para um contato com o conselheiro em questão, com
vistas a solucionar tais pendências; (Fonte: ata dessa data);
- 9/9/1994 - Reinaugurada, em solenidade que contou com a presença dos homenageados e de vários
Administradores, a galeria de ex-Presidentes do CRA, desde a Junta Executiva para a instalação do
Regional até o presente, como sejam os Administradores: Francisco Cláudio de Almeida Santos, Ilaílson
Silveira de Araújo, Maria Carmem Barroso, Luis Carlos Aires Barreira Nanan, Stênio Rocha Carvalho
Lima, César Cláudio Rabelo Cavalcante, Duaran Leão Duarte, José Airton de Oliveira, Ubaldina
Pinheiro Gurgel, Augusto Sérgio de Câmara Cardoso, Maria Aleuda Fernandes, Francisco Zamenhof
de Oliveira e Edirson Soares;
- 11 a 13/9/1994 - Realizou-se em Belo Horizonte, no período, sob a coordenação do CRA-MG, o XIII
Encontro Brasileiro de Administradores – XIII ENBRA;
- 13/9/1994 - O Conselheiro José Xavier de Oliveira manifestou insatisfação quanto a forma como o
Presidente Rogério Cristino vem conduzindo as reuniões e, no caso presente, se recusando a assinar a
ata da reunião plenária anterior, o que o levou a formular um documento de repúdio que foi transcrito
na ata dessa data e no qual considera o comportamento do presidente como anti-democrático; (Fonte:
ata dessa data):
- 27/9/1994 - a) Registro de que a passagem do Dia do Administrador foi muito divulgado na imprensa
falada, televisada e escrita (jornais O Povo e Diário do Nordeste; b) O Contador Frederico Jorge
de Castro Brito foi convocado e compareceu à plenária informando que todos os questionamentos
levantados pelo Conselheiro José Livino Pinheiro foram esclarecidos no documento por ele elaborado
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e datado de 17/9/1994, o qual foi encaminhado à presidência. Após a leitura do referido documento
pelo presidente, os balancetes em questão foram aprovados por cinco votos a favor e quatro contra. Por
sugestão do Conselheiro Honor Tôrres Filho, os documentos do Conselheiro José Livino e do Contador
foram anexados aos balancetes; c) O Conselheiro José Livino Pinheiro Lopes solicitou afastamento da
Comissão de Tomada de Contas o que, embora de forma lamentada, foi aprovado pelo plenário; (Fonte:
ata dessa data);
- 25/10/1994 - Foram destaques na ata dessa data: a) o Vice-presidente Honor Tôrres Filho, juntamente
com o Conselheiro Roberto Lourinho, estiveram representando o CRA-CE/PI em mais uma Assembleia
dos Presidentes de Conselhos Regionais junto ao CFA, realizada em Bombinhas/SC, cujos temas
principais debatidos na ocasião foram: estipulado para até 15/11/1994 o prazo para a apresentação
de reformulação orçamentária; b) decidido que o IV Fórum Internacional de Administração - IV FIA
terá a sua realização prevista para Porto Alegre, sob a coordenação do CRA-RS e que o XIV Encontro
Brasileiro de Administradores - XIV ENBRA deveria acontecer em setembro de 1995, em Aracaju,
coordenado pelo CRA-SE; c) programada reunião nos dias 14 e 15/12/1994, em Brasília, quando será
debatida a Pesquisa institucional sobre o fortalecimento da integração internacional; d) os conselheiros
do CRA CE/PI, marcaram presenças na palestra “Readministração x Reengenharia” proferida pelo Adm.
Geraldo Caravantes; e) a Conselheira Vera Rita Sales Vieira solicitou ao presidente dar conhecimento
aos conselheiros das licitações realizadas pelo Regional, ao que o Presidente Rogério Cristino
contestou, informando que tais licitações se encontram disponíveis na Secretaria e quem por elas se
interessar deverá procurar o referido setor; c) o CRA-CE/PI entrou com Mandado de Segurança com
Pedido de Liminar de Urgência contra o Reitor da UFC, objetivando preservar a participação exclusiva
do Administrador Hospitalar no Edital nº 85/94, da UFC, datado de 5/10/1994;
- 31/10/1994 - Realização de eleições para a renovação de 2/3 do plenário do CRA CE/PI sendo 1/3
para mandato de quatro anos e 1/3 para mandato de três anos. Em ambas as situações, concorreram
duas chapas. Para o Regional: mandato de quatro anos (1995 a 1998): chapa 1 - efetivos – Adm. João
Marinho de Andrade Neto, Roberto Correia São Thiago e Vicente de Paulo Pereira; suplentes - Adm.
Elisabeth Vasconcelos de Sousa, Jorge Oliveira Aires e Luis Anísio de Lima; chapa 2 - Efetivos - Adm.
Clóvis Matoso Vilela Lima, Daniel Alberto de Oliveira Silva e Arivaldo Siqueira de Andrade; Suplentes
– Adm. Christiane Sobreira Lopes, Edivaldo Sousa Bezerra e Ricardo Antonio Caminha Walraven. Para
mandato de três anos (1996 a 1998): chapa 1 - Efetivos - Adm. Manoel Teófilo Maia de Lima, Danielle
Lyra Barreira e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; suplentes - Adm. Adilson Farias de Castro, Francisco
Zamenhof de Oliveira e Manoel Rodrigues de Sousa; chapa 2 - Efetivos - Adm. Carloto Pinheiro Maia.
Francisco Arnoudo Alves e Francisco Fábio de Amorim Lemos; suplentes - Ads. Ihvna Saboia Chacon,
Isana do Nascimento Silva e Itamar Rodrigues Lyra. Três chapas foram registradas para concorrer á
eleição para o CFA, com mandato de quatro anos: chapa 1 - Adm. Honor Tôrres Filho como efetivo
e Adm. Edirson Soares como suplente: chapa 2 - Efetivo Adm. Luis Carlos Aires Barreira Nanan e
Suplente Adm. Minervino de Castro Neto; chapa 3 - Adm Ubaldina Pinheiro Gurgel como Efetiva e
Adm. Lucinda Pimentel Gomes como Suplente. Foram eleitas: a chapa 1 para o CFA e também a chapa
1 para o Regional, com mandatos de quatro e três anos, respectivamente; (Fonte: folders das chapas);
- 8/11/1994 - Para representar o CFA, por solicitação que lhe foi endereçada e o próprio Regional,
em evento no Campus Reis Veloso da Universidade Federal do Piauí - Seminário sobre a formação
profissional do Administrador de Empresas - o Presidente Rogério Cristino e o Professor Manoel
Messias, da UECE, estiveram em Parnaíba;
- 10/11/1994 - a) A Admª Nair Caracas de Moura fez doação de livros para a futura Biblioteca do CRA-
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CE/PI; b) Por solicitação do CFA, o Presidente Rogério Cristino submeteu à apreciação do plenário o
parecer da Comissão de Tomada de Contas relativo à prestação de contas do exercício de 1993, que
havia sido desaprovada. Colocado em votação, referido parecer foi aprovado por cinco votos a favor
e três abstenções; c) O presidente Rogério Cristino informou que o processo relativo ao relatório da
Comissão de Sindicância foi concluído e encaminhado ao CFA para as providências pertinentes; (Fonte;
ata dessa data);
- 21/11/1994 - a) O balancete de janeiro de 1994, após revisto pelo Contador e analisado pela
Comissão de Tomada de Contas, foi submetido ao plenário e aprovado por quatro votos a favor e duas
abstenções; b) Os balancetes de julho a setembro/1994, após a implantação nos mesmos do sistema
orçamentário, igualmente foram aprovados; c) O Conselheiro José Livino Lopes pediu vistas do
balancete de outubro/1994, ação esta que mereceu elogios do presidente Rogério Cristino em razão
da colaboração que referido Conselheiro vem prestando ao analisar os balancetes e documentos afins
com bastante critério; d) O presidente solicitou ao Contador Frederico Jorge de Castro Brito que
procedesse também a colocação dos saldos orçamentários nos balancetes de janeiro a junho/1994;
e) Submetida à votação a 1ª reformulação do orçamento de 1994, sendo aprovada por quatro votos
a favor e duas abstenções; f) também foi colocado em votação o Orçamento Programa para 1995,
merecendo aprovação por cinco votos a favor e uma abstenção; (Fonte: ata da reunião extraordinária
dessa data);
- 22/11/1994 - O CRA realizou licitação para a aquisição de materiais para as Delegacias de Teresina
e de Parnaíba, conforme a seguir: para Teresina - um aparelho de ar condicionado, uma mesa para
máquina de escrever, um arquivo de aço com quatro gavetas, uma mesa para reuniões, quatro cadeiras,
uma geladeira frigobar, uma máquina calculadora e um flanelógrafo. E para Parnaíba: um armário de
aço com duas gavetas, uma máquina de escrever elétrica, uma mesa para máquina de escrever, um
bureau de aço com quatro gavetas e uma cadeira de palhinha; (Fonte: ata dessa data):
- 14/12/1994 - A ata informa que: a) o Presidente Rogério Cristino esteve em Brasília para fazer a
entrega ao CFA do Relatório Final da Comissão de Sindicância, instituída pela Resolução CRA-CE/PI nº
6/1994, para a devida apreciação e julgamento pelo plenário do Conselho Federal; b) pelo ofício CFA519/94, o CFA devolveu o referido processo para que fosse primeiro julgado pelo plenário do CRACE/PI, com os conselheiros fundamentando os respectivos votos; c) o plenário do Regional procedeu
conforme recomendado, submetendo à votação, com a aprovação por cinco votos a favor e três contra,
após o que foi o processo reenviado ao CFA; (Fonte: ata dessa data);
- 27/12/1994 - a) Presenças na reunião dos futuros Conselheiros Adm. Manoel Teófilo Maia de Lima
e Roberto Correia São Thiago, este sendo parabenizado por haver assumido como Diretor da Divisão
de Materiais e Patrimônio da Fundação de Ação Social do Estado do Ceará; b) Registro de que o
Adm. Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior foi nomeado para o cargo de Secretário da Administração
do Estado do Ceará; c) igualmente, o Adm. Carlos Alberto Teles de Sousa foi nomeado Secretário da
Administração do Estado do Piauí; d) Informação de que, dos oitocentos e dezoito Administradores
colocados na Dívida Ativa pela gestão de 1993, cerca de trezentos e quatorze regularizaram a situação,
duzentos e setenta e seis não foram localizados e os restantes duzentos e vinte e oito continuam sendo
contatados e em negociação; e) até 27/12/1994, encontravam-se inadimplentes 43,19% das pessoas
físicas; f) o Presidente Rogério Cristino declarou que está entregando o CRA-CE/PI ao seu sucessor,
com tudo pago e com superávit; f) posse programada para o dia 13/1/1995; (Fonte: ata dessa data);
- O plenário do CRA realizou, no exercício, 32 (trinta e duas) reuniões, sendo 25 (vinte e cinco) ordinárias
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e 7 (sete) extraordinárias.

1995
- 13/1/1995 - Reunião de posse dos conselheiros eleitos em 31/10/1994 para mandato de quatro anos
- 1995 a 1998 - comandada pelo Presidente Francisco Rogério Cristino: Efetivos - João Marinho de
Andrade Neto, Roberto Correia São Thiago e Vicente de Paulo Pereira; Suplentes - Luiz Anísio de Lima,
Elizabete Vasconcelos de Souza e Jorge de Oliveira Aires. O suplente eleito ao Conselho Federal, Adm.
Edirson Soares, não se fez presente para ser empossado; (Fonte: Termo de posse dessa data); - Ainda na
1ª reunião plenária ordinária do exercício de 1995, que foi inicialmente presidida pelo Adm. Francisco
Rogério Cristino, este empossou os novos Conselheiros e designou os Adm. Alfeu Silva de Vargas e
Francisco Guilherme Vasconcelos Alves para coordenarem as ações com vistas à eleição da diretoria,
a qual ficou assim composta: Presidente - Vicente de Paulo Pereira; Vice-presidente - Roberto Lúcio
Maciel Lourinho; 1º Secretário - Roberto Correia São Thiago; 2º Secretário - vago; 1º Tesoureiro - João
Marinho de Andrade Neto; 2º Tesoureiro - Francisco Rogério Cristino; Conselheiros Efetivos: Duaran
Leão Duarte, José Livino Pinheiro Lopes, Raimundo Carlos Alves Pereira e Vera Rita Sales Vieira;
Conselheiros Suplentes: Édna Monteiro Moreira, Francisco Fernandes Moreira, Ward Demétrio de
Sousa Júnior, Francisco Fábio de Amorin Lemos, José Xavier de Oliveira, Paulo Roberto de Mendonça
Façanha, Elizabete Vasconcelos de Souza, Jorge de Oliveira Aires e Luiz Anízio de Lima. Ainda na
referida ata, constou a conclamação aos Conselheiros feita pelo novo Presidente Vicente de Paulo
Pereira para o desenvolvimento de um trabalho conjunto objetivando a conquista de melhorias para a
categoria, assim como a marcação da solenidade de posse para o dia 14/1/1995 nas dependências do
Náutico Atlético Cearense; (Fonte: ata dessa data);
- 14/1/1995 - Realização, na sede do Náutico, da posse solene que foi muito concorrida, contando com
a presença de convidados especiais como o Presidente da OAB, advogado Cândido Albuquerque, de
vários ex-Presidentes do CRA e de grande número de Administradores;
- 23/1/1995 - Merecem destaque na ata dessa data: a) conhecimento de telegramas recebidos do
Governador Tasso Jereissati e do Secretário Estadual da Fazenda e de ofícios dos Presidentes dos
Conselhos Profissionais de Medicina, Contabilidade e Economia parabenizando os novos dirigentes;
b) a nomeação do Adm. Geraldo Batista de Freitas para Diretor Executivo do CRA; c) agradecimento à
Diretoria do Náutico Atlético Cearense pela realização da posse solene nas dependências do referido
clube; d) constituição das Comissões: de Tomada de Contas - Adm. Francisco Rogério Cristino, Roberto
Lúcio Maciel Lourinho e Roberto Correia São Thiago; de Ética - Adms. Raimundo Carlos Alves Pereira,
Honor Tôrres Filho, José Caminha de Oliveira e Francisco Guilherme Vasconcelos Alves; de Eventos Adms. Luis Carlos Aires Barreira Nanan, César Cláudio Rabelo Cavalcante, José Benevides Medeiros,
Francisco Zamenhof de Oliveira e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; de Ampliação do Espaço do CRACE/PI - Adm. Edilberto Braga de Sousa, João Marinho de Andrade Neto e José Benevides Medeiros;
e) Plano de Trabalho para 1995: a) implantação do evento Quintas Culturais; b) reativação do Jornal
do Administrador; c) realização de eventos diversos voltados para a categoria; d) fortalecimento da
unidade de fiscalização para uma ação mais efetiva; e) reativação do Clube do Administrador; f) criação
da biblioteca; g) desenvolvimento de ações com vistas à melhoria salarial dos Administradores no
Serviço Público; h) trabalho conjunto com o SINDAECE objetivando a implantação do piso salarial; i)
realização do evento para comemorar os 30 anos de criação da profissão;
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- 7/2/1995 - a) Termo de posse do Conselheiro Suplente do CFA, Adm. Edirson Soares; b) Estabelecido
pela Resolução CRA-CE/PI 12/95 que as reuniões da diretoria executiva deverão acontecer todas
as quintas-feiras no horário das 17 horas; c) O Conselheiro Duaran Leão Duarte propôs e mereceu
aprovação para que todas as correspondências fossem colocadas à disposição dos conselheiros no
plenário, uma hora antes do início das reuniões; (Fonte: ata dessa data);
- 15/2/1995 – Reunião extraordinária para tratar da aprovação do balancete de dezembro/1994
e da prestação de contas do exercício do ano anterior, sendo ambos aprovados após análises e
discussões pertinentes. Ainda nessa reunião e por proposta do presidente, foi constituída comissão
para reformular o Regimento Interno do Regional, composta pelos Administradores José Caminha de
Oliveira - Presidente e Raimundo Carlos Alves Pereira, José Livino Pinheiro Lopes, Roberto Correia
São Thiago e Francisco Guilherme Vasconcelos Alves - membros;
- 21/2/1995 - Proposto pelo Presidente Vicente de Paulo Pereira que a futura Biblioteca do CRA
receba o nome do ex-Presidente Ilaílson Silveira de Araújo, o que foi aprovado por unanimidade pelo
plenário, merecendo, inclusive, voto de parabéns pela aprovação por parte do Conselheiro Francisco
Rogério Cristino; (Fonte: ata dessa data);
- 7/3/1995 - a) Registro do contato mantido pelo Presidente Vicente Pereira com o Secretário da
Administração do Estado, Adm. Ernesto Sabóia Figueiredo Júnior, oportunidade em que lhe foi
apresentada a programação comemorativa dos 30 anos de criação da profissão, a qual foi bastante
elogiada, tendo o Secretário se comprometido a apoiar o evento no que lhe seja possível; b) O Delegado
de Parnaíba, Adm. Adilson Farias de Castro, se fez presente à reunião plenária; c) Registro de que um
dos falsários de diploma - Engº Francisco Cláudio Patrício Moura - foi exonerado do cargo de diretoria
que ocupava no IPEC e também demitido de seu emprego na COELCE; (Fonte: ata dessa data);
- 17/3/1995 - Pelo Ofício CG-Nº 456/95, dessa data, o Governador Adm. Tasso Ribeiro Jereissati
comunicou que recebeu com simpatia a correspondência da presidência do CRA-CE/PI, datada de
13/3/1995, a propósito de algumas medidas administrativas adotadas no âmbito da Diretoria do IPEC;
(Fonte: Jornal do Administrador – jan/mar/1995);
- 21/3/1995 - Os principais registros dessa ata, foram: a) o Adm. Carloto Pinheiro Maia assumiu
a Diretoria Administrativo-Financeira da Secretaria da Educação do Estado; b) decidido que cada
Conselheiro deverá apadrinhar uma edição do evento 5ª Culturais; c) O Presidente Vicente Pereira
estuda a criação da Academia Cearense de Administração, a ser constituída por Administradores de
destaque no seio da categoria e tendo por sede, inicialmente, as dependências do CRA; d) o Conselheiro
Federal Honor Tôrres Filho colocou-se à disposição para defender os interesses do Regional junto ao
Conselho Federal; (Fonte: ata dessa data);
- 29 e 30/3/1995 - O Presidente Vicente Pereira participou em Salvador da Assembleia de Presidentes
dos Regionais junto ao CFA, quando ficou decidido que o Conselho Federal fará veicular na Revista
EXAME, de circulação nacional e a partir de maio/1995, matéria com informações acerca da
comemoração dos 30 anos de criação da profissão de Administrador. Na mesma assembléia, ficou
decidido que os Regionais evitariam interpelação judicial, em se tratando de contestação a cargos
privativos dos Administradores ocupados por profissionais de outras áreas, optando sempre pela
negociação;
- 11/4/1995 - a) O CRA deu início à programação de comemoração dos 30 anos, realizando palestras
na UECE sob o tema “Qualidade Total” e na UNIFOR com abordagem sobre “Reengenharia”. Em ambas
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se fizeram presentes alunos e professores em número significativo. Em razão do sucesso alcançado por
esses eventos, o CRA recebeu solicitação para que referidas palestras fossem também realizadas nos
cursos de Administração da UFC e da Universidade Regional do Cariri; b) Foi firmado convênio com a
Prodata/Banco Noroeste para o financiamento de micro-computadores para os Administradores, no
prazo de vinte e quatro meses; c) Foi aventada a possibilidade de instalação de Delegacia do CRA- na
Região do Cariri, que contaria com o apoio da Universidade Regional; (Fonte: ata dessa data);
- 25 e 26/4/1995 - Realização, em Salvador/BA, da I Convenção Nacional de Conselheiros, à qual
se fizeram presentes todos os Conselheiros Efetivos do CRA além do Delegado de Parnaíba/PI.
Importantes temas de interesse dos profissionais foram debatidos, como: “O perfil do Administrador”,
pelo Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade; “O Administrador do século XXI”, pelo Adm. Antonio
Gildo Galindo; - O sistema CFA-CRA” pelo Adm. Eduardo Jorge Barbosa de Novais; “O Código de Ética
dos Administradores”, pelo Adm. Valter Luiz de Lemos; (Fonte: Jornal do Administrador” edição de ago/
set-1995);
- 11/5/1995: - Realização da 1ª edição do evento 5ª Culturais;
- 16/5/1995 - Em atendimento a uma solicitação feita pelo CFA, o Presidente designou na reunião
anterior o Conselheiro Duaran Leão Duarte para proceder à elaboração de um parecer sobre o registro
no Sistema CFA/CRA de mestres e doutores em Administração. Tal estudo foi realizado e seu conteúdo
apresentado na presente reunião, o qual, após analisado e debatido, mereceu aprovação unânime,
devendo ser encaminhado ao Conselho Federal; (Fonte: ata dessa data);
- 13/6/1995 - a) O Conselheiro Duaran Duarte mais uma vez cobrou do Presidente Vicente Pereira
cópia autenticada do processo de reforma da sala do CPD do CRA-CE/PI; b) Na mesma ata, o registro
de Administradores que foram nomeados para cargos na Fundação de Ação Social, a saber: - Francisco
Rogério Cristino, como Diretor Administrativo; - Maria Núbia Rocha Aguiar, como Diretora da Divisão
Administrativo-Financeira; - Roberto Correia São Thiago, como Diretor da Divisão de Materiais
e Patrimônio; - Maria de Lourdes, como Diretora da Divisão de Planejamento; e Rosângela Rabelo
Barbosa, como Diretora da Divisão de Organização & Métodos; (Fonte: ata respectiva);
- 27/6/1995 - a) O Presidente Vicente Pereira recebeu convite da turma de concludentes em
Administração 1995/1 da UNIFOR para ser o Paraninfo, assim como para proferir no dia 5/7/1995, às
20 horas, no auditório central da referida Universidade a aula da saudade - sendo ambos os convites
aceitos; b) Consta na última edição do Jornal do Administrador um formulário destinado a coletar
informações cadastrais dos filiados, incluindo aquelas relacionadas à atividade profissional para fins de
elaboração do Cadastro dos Administradores do CRA-CE/PI, a ser publicado pelo Regional, sem ônus
para os profissionais; c) A Assessoria Jurídica do CRA desenvolveu intensa atuação junto às Delegacias
de Parnaíba e de Teresina na cobrança de débitos dos Administradores, com resultado satisfatório
para o Regional; (Fonte: ata dessa data);
- 11/7/1995 - Ata dessa data: a) o Presidente do CRA foi entrevistado no programa de televisão Bom
Dia Ceará, da TV Verdes Mares, expondo sobre o simpósio comemorativo dos 30 anos assim como se
manifestando contrário à pretensão do Conselho de Medicina que pleiteava para sua exclusiva seara
a gestão do curso de Administração Hospitalar, entrevista essa que obteve positiva repercussão junto
à categoria; b) o Adm. Vicente de Paulo Pereira expressou aos presentes a emoção sentida quando
de sua apresentação da Aula da Saudade aos concludentes de Administração da turma 1995/1, na
UNIFOR, tendo recebido uma placa como agradecimento; c) o Presidente da Comissão de Ética, Adm.
José Caminha de Oliveira, deu ciência aos conselheiros da constatação de um sentimento de ameaça
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por parte da direção do DNER/CE à pessoa dele pelo fato de ser ex-funcionário daquele órgão e em
razão de ação impetrada pelo CRA-CE/PI contra a Repartição;
- 19/7/1995 - a) Esteve em visita ao CRA-CE/PI o Vice-presidente do CFA e que se encontra no
exercício da presidência - Adm. Jesus Maués Pinheiro - o qual, por deferência do Presidente Vicente
Pereira, assumiu o comando dos trabalhos da reunião, oportunidade em que ressaltou a sua satisfação
de ver o CRA-CE/PI trabalhando forte e de forma coesa para voltar a ser, segundo ele, o que já foi no
passado: o número um dos CRA de todo o Brasil. Ressalte-se que o Adm. Jesus Maués residiu por dez
anos em Fortaleza, atuando como executivo da Shell Petróleo; b) A Comissão de eventos, presidida pela
Adm. José Benevides Medeiros, esteve em visita ao Governador Tasso Ribeiro Jereissati e ao Prefeito
Municipal de Fortaleza, Adm. Antonio Elbano Cambraia, convidando-os para a sessão de abertura e
para proferir uma palestra no dia 26/10 no simpósio comemorativo dos 30 anos de criação da profissão.
Referidos convites foram aceitos e aos mesmos será ofertada, na ocasião, como homenagem, uma
talha de madeira; c) A Conselheira suplente Edna Monteiro Moreira foi convocada para assumir a vaga
do Conselheiro licenciado Raimundo Carlos Pereira; d) O Presidente Vicente Pereira expressou a sua
satisfação pelo compromisso dos conselheiros em colaborar com o CRA e “de não fazerem oposição
só por oposição” mas, visando, sobretudo, ao engrandecimento da categoria e por sacrificarem com
satisfação seus afazeres profissionais em prol da instituição; (Fonte: ata da reunião extra dessa data);
- 25/7/1995 - a) O Conselheiro Rogério Cristino fez referência à palestra que assistiu na Câmara de
Dirigentes Lojistas – CDL - tendo por tema “O Plano Real” e na qual também se fizeram presentes vários
políticos, tais como Sérgio Machado, Leônidas Cristino, o Presidente em exercício do CFA Jesus Maués
Pinheiro, além de empresários, sobretudo do segmento comercial; b) O Presidente Vicente Pereira deu
conhecimento sobre o lançamento, na sede do Náutico Atlético Cearense, do livro de autoria do Adm.
Eduardo Fontes, sob o título “Contos de Outono”, do qual o CRA-CEPI adquiriu cinquenta exemplares
para ofertar a autoridades e conselheiros. O colega em questão é o atual Responsável Técnico e sem
ônus do Jornal do Administrador; c) Definida nova forma de pagamento aos servidores do Regional:
40% no segundo dia útil após o dia 20 de cada mês e o saldo no dia 5 do mês seguinte ou no próximo dia
útil após este; (Fonte: ata dessa data);
- 8/8/1995 - A plenária realizada nessa data teve como destaque: a) adiada para o período de 24 a 27
de outubro a realização do simpósio comemorativo aos 30 anos de criação da profissão; b) Programada
a realização no dia 9/9/1995, no Náutico, do Baile do Administrador como parte das comemorações
pelos 30 Anos; c) Decidido pelo plenário que o Presidente Vicente Pereira e o Conselheiro Rogério
Cristino deverão participar do IV FIA, a acontecer em Miami/EUA, às expensas do CRA; d) O Conselheiro
Suplente Fábio Amorim assumiu como Efetivo em substituição à Conselheira Vera Rita Sales Vieira,
licenciada; (Fonte: ata dessa data);
- 29/8/1995 - Reunião extra. a) Aprovado pelo plenário que o CRA custeará a ida de conselheiros e
também convidados na visita a Parnaíba, entre esses o ex-Presidente Ilaílson Araújo e esposa. Por
livre opção, não seguirão os Conselheiros Duaran Duarte, Edna Moreira e Fábio Amorim; b) Registro
de mensagens editadas nos contra-cheques dos funcionários do estado e do município de Fortaleza,
com o texto: “ Administrador - 9 de Setembro, 30 anos servindo ao Brasil”; c) Como principal assunto
dessa reunião o Conselheiro José Livino Pinheiro, seu relator, apresentou a proposta de reforma do
Regimento Interno, a qual foi preliminarmente aprovada. No entanto, o Conselheiro João Marinho
formulou algumas sugestões pertinentes tendo o Presidente decidido que referidos conselheiros
deveriam se reunir e, conjuntamente, definirem o texto final a ser apresentado na próxima reunião
extraordinária; (Fonte: ata dessa data);
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- 5/9/1995 - Nessa reunião extraordinária, presidida pelo Vice Roberto Lúcio Maciel Lourinho, o
Conselheiro José Livino Pinheiro apresentou a proposta final do Regimento Interno do CRA-CE/PI, a
qual foi aprovada por unanimidade; (Fonte: ata dessa data);
- 9/9/1995 - Realizado nos salões do Náutico Atlético Cearense o Baile do Administrador, com razoável
frequência e comemorativo ao Dia do Administrador, fazendo parte da programação pelos 30 anos de
criação da profissão;
- 9 a 12/9/1995 - Realização em Belo Horizonte, sob a coordenação do CRA-MG, do I Congresso SulAmericano de Administração, tendo como tema central “Administrando as empresas sul-americanas”
- 12/9/1995 - a) O Presidente Vicente Pereira foi entrevistado pelo Editor Chefe do jornal Tribuna
do Ceará, jornalista Ciro Saraiva, em matéria publicada na edição de 10/9/1995 sob o título
“Administradores repudiam Projeto de Lei” - acerca do projeto que se encontrava em tramitação na
Câmara Federal e pelo qual a gestão dos hospitais e clínicas seria da exclusiva competência de Médicos;
b) Embora tenha sido aprovada a ida de conselheiros e convidados a Parnaíba, por via aérea, tal no
entanto aconteceu por via rodoviária, em uma camioneta contratada; (Fonte: ata dessa data);
- 19 a 21/9/1995 - Por proposta do Adm. Raimundo Carlos Alves Pereira foi aprovado pela EBCT a
criação de um carimbo comemorativo aos trinta anos da profissão, cujo lançamento se deu no período
acima referido; (Fonte: Jornal do Administrador - ago/set/1995);
- 26/9/1995 - Consta dessa ata, cuja reunião foi presidida pelo Vice-presidente Roberto Lúcio Lourinho:
a) a Conselheira Vera Rita Sales Vieira reassumiu, após licença; b) revestiu-se do maior sucesso a visita
de conselheiros do CRA-CE/PI e convidados à Delegacia de Parnaíba, nos dias 16 e 17/9/1995: b)
foi prestada homenagem ao Adm. Lauro de Andrade Correia, ex-Delegado do Regional e Diretor do
curso de Administração da UFPI; c) proferida palestra pelo Professor e Adm. Ilaílson Silveira de Araújo
subordinada ao tema “Readministrando: uma busca de novos caminhos para a competitividade” para
profissionais e estudantes; d) visita aos pontos turísticos da cidade e passeio de barco ao Delta do Rio
Parnaíba e aos Lençóis Maranhenses; (Fonte: ata dessa data);
- 10/10/1995 - Reunião ainda presidida pelo Vice Adm. Roberto Lúcio Lourinho pela ausência
dos Administradores Vicente Paulo Pereira, Francisco Rogério Cristino, Honor Tôrres Filho e
Francisco Guilherme Vasconcelos Alves participando, em Miami/EUA, do IV Fórum Internacional de
Administração - IV FIA, promovido pelo CFA, com a co-promoção do North South Center University
Miami, apoio da OLA - Organização Latino Americana de Administração e realização do CRA-RS.
A Conselheira Edna Monteiro Moreira solicitou licença por quarenta dias, por ter que realizar uma
cirurgia. Foi convocado para substituí-la o suplente Adm. Jorge Oliveira Aires;
- 20/10/1995 - a) Os Administradores que participaram do IV FIA ressaltaram a excelente organização
e o temário do evento, assim como a expressiva participação de brasileiros; b) O Presidente Vicente
Pereira foi entrevistado no programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, assim como nos jornais O
Povo e Diário do Nordeste, acerca do Simpósio comemorativo aos trinta anos de criação da profissão
de Administrador; (Fonte: ata dessa data):
- 24 a 27/10/1995 - Realização do simpósio comemorativo aos trinta anos de criação da profissão de
Administrador: local de realização – salão Juazeiro do Imperial Othon Pálace Hotel, na Av. Beira Mar
nº 2500; Programação: 24/10 às 20h20min – conferência de abertura proferida pelo Governador
Tasso Ribeiro Jereissati, seguida pela entrega de honrarias: ao próprio Governador, ao Prefeito
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Municipal de Fortaleza e ao Presidente do BNB; 21h30min – coquetel oferecido aos presentes; 25/10
às 14h30min – conferência proferida pela Dra. Rita Violeta Gamerman sob o tema “Desenvolvimento
de talentos através do hemisfério direito do cérebro”; - 19h30min – conferência proferida pelo
Professor Francisco Gomes de Matos subordinada ao tema “Estratégia para uma empresa feliz”;
26/10 às 14h30min – conferência pelo Adm. e Professor Leonildes Alves da Silva Filho sob o tema
“Administração como instrumento de desenvolvimento”; 19h30min – conferência proferida pelo
Prefeito Municipal de Fortaleza, Adm. Antonio Elbano Cambraia sob o tema “Geração de emprego
e renda na atual Administração Municipal”; 27/10 às 9h – conferência do Professor e Adm. Geraldo
Ronchetti Caravantes sob o tema “A Readministração e a ética pública”; 11h – apresentação das
conclusões gerais e encerramento do simpósio pelo Presidente do CRA, Adm. Vicente de Paulo Pereira;
(Fonte: folder sobre o simpósio editado pelo CRA-CE/PI);
- 30/10/1995 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 dos membros do CRA-CE/PI, sendo
vencedora a chapa constituída pelos Administradores: Efetivos - Danielle Lyra Barreira, Manoel
Teófilo Maia de Lima e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; Suplentes - Adilson Farias de Castro, Francisco
Zamenhof de Oliveira e Manoel Rodrigues de Souza.
- 21/11/1995 - a) O Presidente Vicente Pereira ressaltou o sucesso de que se revestiu o simpósio dos
30 Anos, comprovado pelo grande número de votos de parabéns recebidos por ofícios, telegramas
e telefonemas por parte de Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Secretários de Estado e
profissionais da categoria; b) Foi dado ciência do Ofício CFA-671/95, de 3/11/1995, o qual tratava da
prestação de contas do exercício de 1993, tendo o plenário decidido pela constituição de uma Comissão
composta pelos Administradores Luís Carlos Aires Barreira Nanan, Jorge Oliveira Aires e Marcos
Bernardino, assim como pela contratação de um Auditor Independente para que, juntos, analisassem o
processo e emitissem um parecer pertinente; c) O Conselheiro Duaran Leão Duarte, parte interessada
nesse processo, solicitou que lhe fosse dado ciência de todos os termos do processo em andamento;
(Fonte: ata dessa data):
- 12/12/1995 - a) Lançamento do Cartão Afinidade CRA-CE/PI - Banco do Brasil destinado aos
Administradores filiados ao Regional; b) Aconteceu o descerramento da placa e do carimbo
comemorativo aos 30 Anos; c) Foi feita a aposição da foto do ex-Presidente Francisco Rogério Cristino
na galeria de presidentes; d) O Conselheiro Rogério Cristino restituiu ao CRA o valor de R$ 13,46
(treze reais e quarenta e seis centavos), correspondente à multa lavrada pelo Detran sobre a infração
da motociclista do Regional, acontecida em sua gestão, evitando assim penalizar o funcionário infrator
que se encontrava a serviço da instituição; (Fonte: ata dessa data);
- 26/12/1995 - Constou dessa ata: a) que foi marcada para 12/1/1996 a posse dos eleitos e eleição
para a diretoria; b) presente à reunião o futuro Conselheiro Manoel Teófilo Maia de Lima, sediado em
Teresina; c) o Conselheiro João Marinho de Andrade Neto manifestou sua intenção de se candidatar à
presidência do CRA na próxima eleição de diretoria; d) todos os conselheiros ressaltaram a concórdia
que prevaleceu entre os membros do Regional durante o exercício que se findou; (Fonte: ata dessa
data);
- No exercício, aconteceram 29 (vinte e nove) reuniões plenárias no CRA-CE/PI, sendo 21 (vinte e uma)
ordinárias e 8 (oito) extraordinárias.
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1996
- 3/1/1996 - Reunião inicialmente presidida pelo Adm. Vicente de Paulo Pereira, que deu posse aos
conselheiros eleitos em 31/10/1994, para mandato de três anos - 1996 a 1998 - conforme a seguir:
Efetivos - Danielle Lyra Barreira, Manoel Teófilo Maia de Lima e Roberto Lúcio Maciel Lourinho;
Suplentes - Adilson Farias de Castro, Francisco Zamenhof de Oliveira e Manoel Rodrigues de Sousa. Em
seguida, sob a coordenação do Adm. José Caminha de Oliveira, presidente do SINDAECE, foi realizada
a eleição para composição da diretoria que ficou assim constituída: Presidente - João Marinho de
Andrade Neto; Vice-presidente - José Livino Pinheiro; 1º Secretário - Vicente de Paulo Pereira; 2º
Secretário - Manoel Teófilo Maia de Lima; 1º Tesoureiro - Roberto Correia São Thiago; 2ª Tesoureira
- Danielle Lyra Barreira; Conselheiros Efetivos - Duaran Leão Duarte, Roberto Lúcio Maciel Lourinho
e Vera Rita Sales Vieira; Conselheiros Suplentes: Adilson Farias de Castro, Francisco Zamenhof de
Oliveira, Manoel Rodrigues de Sousa, Elizabete Vasconcelos de Souza, Jorge Oliveira Aires, Luiz
Anízio de Lima, Francisco Fábio de Amorim Lemos, José Xavier de Oliveira e Paulo Roberto Mendonça
Façanha. O Presidente João Marinho de Andrade Neto conclamou a todos pelo desenvolvimento de
um trabalho conjunto em prol da categoria; (Fonte: ata dessa data);
- 11/1/1996 - Principais destaques dessa plenária: a) por sugestão da Conselheira Suplente Edna
Monteiro Moreira o Presidente declarou abertos os trabalhos invocando a presença de Deus, prática
que deveria se repetir em todas as reuniões; b) apresentação do calendário de reuniões ordinárias para
o exercício de 1996; c) decisão de contratação de um Assessor Técnico na área de Informática para a
implantação dos sistemas de informatização; d) o Adm. Geraldo Batista de Freitas foi mantido como
Diretor Executivo, assim como a Advogada Lúcia Maria Falcão Nunes como Assessora Jurídica; e) o
Conselheiro Manoel Teófilo Maia, pela RN- 2/96, foi nomeado também como Delegado do Regional
em Teresina/PI; f) o Conselheiro Duaran Leão Duarte solicitou relatório relativo aos últimos cinco anos
das inscrições e cancelamentos acontecidos no CRA-CE/PI; (Fonte: ata dessa data);
- 22/2/1996 - Reunião extraordinária para a apreciação do relatório do perito designado e relativo
à Tomada de Contas Especial referente ao exercício de 1993, conforme determinação do Parecer
COAUD/CISET/MTB nº 0008/95, decorrente do Processo 46000009882/94. Foi concedido o prazo
de trinta dias ao Conselheiro Duaran Leão Duarte para se manifestar a respeito dos resultados
apresentados no relatório referido; (Fonte: ata dessa data);
- 5/3/1996 - Reunião presidida pelo Vice José Livino Pinheiro: a) enviado oficio ao Conselheiro Duaran
Duarte juntamente com a documentação referente à Tomada de Contas Especial; b) O Adm Manoel
Teófilo Maia foi empossado como Delegado em Teresina e informou sobre visitas que vem realizando
nos órgãos públicos estaduais e municipais, mantendo contatos com os Administradores vinculados
aos mesmos; c) O Conselheiro Federal Honor Tôrres Filho, se fez presente à reunião; (Fonte: ata dessa
data);
- 25/3/1996 - 3ª Reunião extraordinária: a) o Conselheiro Duaran Duarte apresentou ao plenário
sua defesa em tempo hábil, da qual fez a leitura e comentários pertinentes, item por item. Colocada a
matéria em votação, o referido conselheiro foi responsabilizado pelo item um, no valor de R$ 976,75
(novecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e não responsabilizado pelos demais seis
itens; b) o Adm. Honor Tôrres informou haver participado de aula da saudade, em Parnaíba/PI; (Fonte:
ata dessa data);
- 7/5/1996 - a) 1ª Convenção Nacional do Sistema CFA/CRA, realizada em Salvador e que contou com
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a presença de todos os conselheiros efetivos do Regional; b) De janeiro a abril/1996 aconteceram
oitenta e seis Inscrições de pessoas físicas e vinte e oito de pessoas jurídicas; c) Dado início ao processo
de informatização das atividades operacionais do CRA (Fonte: ata dessa data);
- 21/5/1996 - a) A universitária Alice Carneiro, representante do Centro Acadêmico de Administração
da UFC, se fez presente à reunião procurando uma maior aproximação entre o CRA e a Universidade
Federal; b) Proposta do Presidente João Marinho, quando de sua presença na CDL, em 10/5, por
ocasião do lançamento da Universidade do Varejo; (Fonte: ata dessa data);
- 9/7/1986 - Na reunião acontecida nessa data houve debate quanto à construção de uma nova sede
para o CRA-CE/PI ou a realização de uma reforma substancial na atual. O Conselheiro Livino Pinheiro
sugeriu que os conselheiros apresentassem idéias pertinentes, assim como fontes possíveis de
obtenção de recursos para tanto; (Fonte: ata dessa data);
- 23/7/1996 - a) O Conselheiro Roberto Lourinho deu ciência de que, na COELCE, Analistas de Sistemas
formados no Curso de Tecnologia em Processamento de Dados estão exercendo cargos de chefia
nas unidades de Recursos Humanos e Organização e Métodos, não sendo os mesmos registrados no
Regional. Solicitou uma ação eficaz da fiscalização, nesse tocante; b) Levantamento realizado no CRACE/PI: até 30/6/1996 existiam três mil, duzentos e setenta e nove profissionais registrados; (Fonte: ata
dessa data); (Fonte: ata dessa data);
- 13/8/1996 - a) O Conselheiro Manoel Teófilo Maia informou que, a partir de 3/9, será iniciado o
período letivo da UFPI passando a funcionar o primeiro curso de Administração sediado em Teresina/
PI; b) O presidente do CRA-CE/PI solicitou aos governadores do Ceará e do Piauí, aos prefeitos de
Fortaleza, Teresina e Parnaíba, às empresas de energia, de água e esgoto e telefônicas dos dois Estados
incluir nos respectivos contra-cheques e nas contas das empresas dos meses de agosto e setembro
a mensagem: 9 de Setembro - Dia do Administrador: regularize o seu cadastro no CRA-CE/PI; c) A
empresa DPE firmou convênio com o CRA para a elaboração do Cadastro dos Administradores, por
especialização, tendo solicitado para tanto apoio financeiro o que, por decisão do plenário, não foi
aprovado sendo-lhe concedido tão somente o apoio institucional; (Fonte: a respectiva ata);
- 27/8/1996 - Consta na ata dessa data: a) o presidente comentou sobre a Resolução do CFA que
concede isenção de anuidade ao profissional que esteja impossibilitado de realizar o referido
pagamento, ficando decidido pelo plenário que deverá ser feita a análise de cada caso em particular; b)
veiculada mais uma edição do Jornal do Administrador, que mereceu elogios por parte de conselheiros;
c) o presidente deu ciência ao plenário da RN-CFA-183/96, de 2/8/1996, que tratava da competência
do Administrador para realizar trabalhos de auditoria; d) constituída comissão para estudar a
possibilidade da aquisição de nova sede ou reforma da atual: Conselheiros - José Livino Pinheiro
Lopes, como Coordenador e Roberto Correia São Thiago e Vicente de Paulo Pereira, como membros;
e) decidido que serão veiculados dois out-doors luminosos, com mensagens aos profissionais sobre o
Dia do Administrador - 9/9; f) por decisão do plenário, estarão seguindo para Orlando/EEUU, a fim de
participarem do evento COPANAD- Congresso Panamericano de Administração, o presidente João
Marinho de Andrade Neto, o Vice José Livino Pinheiro e um(a) conselheiro(a) a ser conhecido(a) por
sorteio; (Fonte: ata dessa data);
- 10/9/1996 - a) Em comemoração pela passagem do Dia do Administrador foram veiculadas
mensagens nos jornais O Povo e Diário do Nordeste assim como expostos dois out-doors luminosos
em pontos estratégicos da cidade; b) O Comandante Rolim, da empresa TAM - Transportes Aéreos
Marília, proferiu palestra no Náutico Atlético Cearense, após o que foi servido um jantar, por adesão;
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c) O plenário decidiu que todos os conselheiros efetivos e o delegado de Parnaíba participarão do XIV
ENBRA, a realizar-se em Aracajú, às expensas do CRA; d) Foi realizado o sorteio para a indicação do
membro efetivo do plenário que seguirá para Orlando/EEUU, juntamente com o Presidente e o Vice,
com a finalidade de participarem do COPANAD - sendo sorteada a Conselheira Danielle Lyra Barreira;
(Fonte: ata dessa data);
- 24/9/1996 - Foram estes os principais assuntos contidos na ata dessa data: a) conselheiros do CRA
foram convidados para participar da sessão de abertura da Semana da Administração na UNIFOR,
ocasião em que foi feita uma explanação sobre o Conselho e a profissão, após o que, assistiram à
palestra sobre Mercado Exterior proferida pelos Professores Dalton Teixeira e João Alves de Melo,
este Administrador; b) a Conselheira Danielle Lyra Barreira proferiu palestra para alunos da Faculdade
Objetivo sobre o Sistema CFA/CRA e a legislação pertinente; c) o Conselheiro Manoel Teófilo Maia deu
ciência de que o Profº Idalberto Chiavenatto proferiu palestra para os Administradores e estudantes,
no Centro de Convenções de Parnaíba; d) o Conselheiro Roberto São Thiago fez elogios ao Delegado
de Teresina, Adm. Manoel Teófilo, pelo substancial aumento do número de inscrições no CRA que
vem se registrando naquela cidade como resultado do intenso trabalho que ele está realizando; e)
as Administradoras lotadas na Secretaria da Administração do Estado - Maria Auxiliadora Araújo
Nogueira, Maria Inez Barros, Maria Teresa B. Sicsu, Antonia de Alencar Andrade e Francisca G.
Pinheiro se fizeram presentes à plenária para registrar protesto contra o Secretário Adm. Ernesto
Sabóia pelo fato de o mesmo não haver autorizado a dispensa do ponto dos funcionários estaduais que
participaram do COPANAD, em Orlando/EEUU, sendo-lhes descontado do salário os dias de ausência;
(Fonte: ata dessa data);
- 30/9/1996 - Reunião extraordinária para a aprovação das chapas que concorrerão à eleição em
4/11/1996 para a renovação de 1/3 do CRA, mandato de quatro anos: chapa 1 - Efetivos: Adm.
Francisco Cesário Cavalcante, Francisco Rogério Cristino e Marcos Luís Bernardino; - Suplentes: Adm.
Carloto Pinheiro Maia, Gilberto Leitão de Castro e Silva e Paulo Furtado de Sousa; chapa 2 - Efetivos:
Adm. Elias Hissa Filho, José Iran Azevêdo Lima e José Livino Pinheiro Lopes; Suplentes: Adm. Francisco
Arnoud Alves, Lucinda Pimentel Gomes e Vera Sílvia Matos Dourado Mamede; (Fonte: ata dessa data);
- 8/10/1996 - a) O Delegado de Parnaíba, Adm. Adilson Farias de Castro, informou sobre a instalação
do telefone e do fax naquela Delegacia; b) Conforme o Ofício CFA-586/96, que se referia à Tomada
de Contas Especial, o Conselheiro Federal Adm. Devanir Ferreira Sobrinho reformou a decisão de
ressarcimento de numerário imposta pelo plenário do CRA ao Adm. Duaran Leão Duarte, determinando
que ao mesmo seja aplicada somente pena de advertência por, segundo ele, não ter havido qualquer
prejuízo ao erário nem ao CRA. Na oportunidade, o Conselheiro Duaran Duarte solicitou que fosse
publicada nota relativa ao resultado de processo supracitado para conhecimento da categoria no Jornal
do Administrador. O presidente João Marinho de Andrade ressaltou que será publicada não apenas
uma nota, mas a íntegra do Ofício CFA-586/96, de forma a não deixar dúvidas quanto à integridade
moral do conselheiro; (Fonte: ata dessa data);
- 23 a 26/10/1996 - A cidade de Aracajú foi palco, no período referido da realização, sob a coordenação
do CRA/SE, do XIV Encontro Brasileiro de Administradores – XIV ENBRA, tendo como tema central
“Administração e qualidade: binômio para um Brasil desenvolvido”. Os conselheiros efetivos e o
delegado de Parnaíba se fizeram presentes ao evento em questão. Em paralelo ao XIV ENBRA, foi
realizada mais uma Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA, tendo o
presidente João Marinho de Andrade Neto participado;
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- 29/10/1996 - a) O Profº e Adm. Ilaílson Silveira de Araújo proferiu palestra em Teresina para os
profissionais e estudantes de Administração; b) O Conselheiro Roberto Maciel Lourinho parabenizou
ao presidente do SINDAECE pela aquisição do imóvel para ser a sede da instituição, localizado na Rua
Pero Coelho, nº 935; c) O Presidente João Marinho de Andrade propôs ao plenário que os profissionais
registrados que se encontram na condição de isentos não devam votar na próxima eleição, proposta
aprovada por unanimidade; d) O ofício CFA-GABIN-607/1996, dirigido ao Adm. José Iran Azevedo
Lima, líder da chapa 2, dá ciência de que em 10/10/1996 o mesmo teria oficiado ao Conselho Federal
solicitando intervenção no CRA-CE/PI; (Fonte: ata dessa data);
- 4/11/1996 – Realização, nessa data, de eleição para a renovação de 1/3 do plenário do CRA-CE/PI,
saindo vencedora a chapa 2, composta pelos Administradores conforme relacionados em 30/9/1996;
- 12/11/1996 - Na ata dessa data merece destaque: a) por convite do presidente, esteve presente o
Adm. José Iran Azevedo Lima, líder da chapa vencedora no pleito recém realizado; b) o Conselheiro
Vicente de Paulo Pereira sugeriu que fosse convidado o Prefeito de Fortaleza recém eleito, Dr. Juracy
Magalhães, para uma reunião com membros do CRA-CE/PI e outros Administradores; c) o Conselheiro
e Delegado de Teresina, Manoel Teófilo Maia, convidou a diretoria do CRA para participar de um jantar
de confraternização que acontecerá naquela cidade, no dia 6/12/1996; d) os Conselheiros José Livino
Pinheiro e Danielle Lyra Barreira formularam proposta para que a entrega das carteiras aos novos
registrados aconteça de forma mais solene; e) a Coordenadora da Fiscalização, Dra. Diana Pinto,
participou do Encontro da Fiscalização, evento promovido pelo CFA e realizado em Brasília/DF, o qual
considerou proveitoso; f) comentários por parte de vários conselheiros sobre o problema acontecido
quando da realização da eleição, com relação ao pessoal que se encontrava considerado em débito, em
razão de o Banco do Brasil não haver remetido ao Regional os microfilmes referentes aos pagamentos
efetuados no exercício de 1994. Esse fato resultou em muitas reclamações por parte de profissionais
que tinham pagado a anuidade de 1994, mas a mesma se encontrava no CRA-CE/PI em aberto, como
devedora; (Fonte: ata dessa data);
- 19/11/1996 - a) O Adm. Paulo Gadelha foi homenageado pelo Prefeito Adm. Antonio Elbano
Cambraia pelos relevantes serviços prestados à PMF; b) realizado em Sobral, nas dependências da
UVA - Universidade do Vale do Acaraú, o I Ciclo de Debates em Administração, do qual participou o
Conselheiro Federal Honor Tôrres Filho; (Fonte: ata dessa data);
- 3/12/1996 - Os principais destaques da reunião: a) os conselheiros que participaram do COPANAD,
em Orlando/EEUU, teceram comentários sobre referido evento: o Adm. José Livino observou “como
o Brasil está atrasado em termos de organização e destacou a ênfase dada ao novo Administrador
empreendedor”; o Conselheiro Federal Honor Tôrres Filho também presente ressaltou “a necessidade
de se conhecer o que está sendo feito lá fora, assim como, que o Administrador deva se habilitar para
o mundo e não para uma só empresa”; b) apresentada ao plenário, para ser encaminhada à Comissão
de Ética do CRA-CE/PI denúncia contra o Adm. Pedro Raimundo Salgueiro Monteiro, formulada pelos
Administradores José Benevides Medeiros e Carlos Rossas Mota em razão de atitude antiética pelo
mesmo praticada quando da realização da eleição. Após os esclarecimentos pertinentes, o plenário
aprovou por unanimidade; (Fonte: Ata dessa data);
- 17/12/1996 - a) O Conselheiro Roberto Lourinho parabenizou o Delegado Manoel Teófilo pelo
evento realizado na Associação Industrial de Teresina, nos dias 5 e 6/12/1996 e do qual participou,
juntamente com o Presidente João Marinho, o Conselheiro Federal Honor Tôrres Filho e o Adm. José
Iran Azevedo. No encerramento do evento, aconteceu um jantar de confraternização; b) programada
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para o dia 7/1/1997 a reunião de posse dos eleitos e eleição da diretoria; c) o Presidente João Marinho
lamentou o falecimento da ex-esposa do Conselheiro Roberto Lúcio Maciel Lourinho, apresentando ao
mesmo, em nome do plenário, sinceras condolências; d) o Conselheiro Duaran Duarte solicitou registro
em ata pela passagem dos vinte e cinco anos de sua formatura na Escola de Administração do Ceará EAC; e) apresentado ao plenário o relatório da auditoria acontecida no CRA-CE/PI, de 7 a 9/11/1996,
que identificou vinte e cinco pendências, as quais foram devidamente justificadas e providenciadas
as respectivas correções; f) a Conselheira Vera Rita Vieira destacou que o Presidente João Marinho
de Andrade Neto, em sua gestão, proporcionou harmonia às plenárias pela sua maneira de conduzir
as reuniões, o que também foi ressaltado pelo Conselheiro Roberto Correia São Thiago; (Fonte: ata
dessa data);
- Foram realizadas no exercício, pelo CRA-CE/PI, 30 (trinta) reuniões plenárias, sendo 25 (vinte e cinco)
de caráter ordinário e 5 (cinco) extraordinárias.

1997
- 7/1/1997 - Em reunião presidida inicialmente pelo Adm. João Marinho de Andrade Neto foram
empossados os conselheiros eleitos em 4/11/1996, componentes da chapa 2, para mandatos de
quatro anos - 1997 a 2000 - conforme a seguir: - Efetivos: Adm. Elias Hissa Filho, José Iran Azevedo
Lima e José Livino Pinheiro Lopes; Suplentes: Adm. Francisco Arnoud Alves, Lucinda Pimentel Gomes e
Vera Sílvia Matos Dourado Mamede. Em seguida, o presidente fez uma explanação sobre a sua gestão
enfatizando a modernização, via processo de informatização, dos serviços burocráticos do CRA-CE/
PI. Prosseguindo, comentou acerca do processo para a eleição da nova diretoria, manifestando o
seu repúdio “ao uso de recursos alienígenas como instrumento de força para a obtenção de apoio a
determinada candidatura”, qual seja “a busca de pressões políticas externas transportadas para o
âmbito do Conselho, expondo a entidade a uma situação inusitada e sem precedentes na medida em
que destrói e anula o sentido do exercício do prestígio de cada candidato junto a seus pares”, posição
esta, que mereceu o endosso do Conselheiro Duaran Leão Duarte; Logo após, assumiu o comando
da reunião o Adm. José Caminha de Oliveira, Presidente do SINDAECE, que coordenou os trabalhos
relativos à eleição da diretoria, cujo mandato, a partir de então, será de dois anos, conforme estabelece
a Resolução Normativa CFA-153 de 10/6/1994. Concorreram à presidência os Adm. José Iran
Azevedo Lima e João Marinho de Andrade Neto, vencendo o primeiro por cinco votos contra quatro.
Para os demais cargos, foram eleitos: Vice-presidente - Roberto Correia São Thiago; 1º Secretário Roberto Lúcio Maciel Lourinho; 2º Secretário - Vicente de Paulo Pereira; 1º Tesoureiro - João Marinho
de Andrade Neto; 2º Tesoureiro - José Livino Pinheiro Lopes; Conselheiros Efetivos - Danielle Lyra
Barreira, Elias Hissa Filho e Manoel Teófilo Maia de Lima; Conselheiros Suplentes: Francisco Arnoud
Alves, Lucinda Pimentel Gomes, Vera Sílvia Matos Dourado Mamede, Adilson Farias de Castro,
Francisco Zamenhof de Oliveira, Manoel Rodrigues de Sousa, Elizabete Vasconcelos de Sousa, Jorge
Oliveira Aires e Luiz Anísio de Lima; - Ainda nessa plenária, o Presidente eleito, Adm. José Iran Azevedo
Lima, em longo discurso, transcrito na ata, expôs seus objetivos tendo como bandeira a renovação e a
integração, dizendo-se disposto para o trabalho, para a conquista de grandes realizações em favor da
categoria e, para tanto, conclamou a colaboração de todos para a formação de uma equipe, com diálogo
franco e respeito mútuo. Ressaltou ser o objetivo de seu projeto mudar a postura e o comportamento
e não as pessoas. Finalizando essa reunião, o Conselheiro Vicente de Paulo Pereira elogiou o trabalho
desenvolvido pelo ex-Presidente João Marinho de Andrade Neto e deu ciência de que a sua opção em
votar no Adm. José Iran de Azevedo para presidente se deveu a uma solicitação que lhe fora feita pelo
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Deputado Federal Édson Queiroz Filho; (Fonte: ata dessa data);
- 14/2/1997 - a) o Presidente Iran Azevedo informou que estava modernizando o sistema de telefonia
do Regional, em substituição ao problemático sistema encontrado; b) informou igualmente que todo
conselheiro deveria prestar tempo de trabalho ao CRA, reafirmando que a obrigação seria de todos
assim como os méritos a serem obtidos; c) informou, ainda, sobre a nova sistemática das sessões, o
novo calendário distribuído, o horário, a verificação de quorum, a tolerância, o preenchimento da
mesa, a nova forma e o formato da ata; d) o horário de trabalho do Regional foi estendido em vinte e
cinco por cento de seu tempo, sendo os funcionários recompensados com igual percentual em seus
salários; e) o presidente destituiu o Conselheiro Manoel Teófilo da condição de Delegado do Regional
em Teresina, substituindo-o pela funcionária da Delegacia, que não é Administradora - o que provocou
contestação por parte de vários Conselheiros, como o Adm. João Marinho de Andrade Neto que
afirmou “até por uma questão de ética a Delegacia deverá ser dirigida por um Administrador e não por
um leigo qualquer” e igualmente, o Adm. Roberto Correia São Thiago que, se referindo à exoneração
do delegado, “externou a expectativa de que seu lugar seja ocupado por um profissional à altura”; f)
o Vice-presidente Roberto São Thiago reclamou da falta de informação dos atos administrativos e
estranhou a sua designação para Supervisor da Fiscalização sem que tenha sido antes consultado a
respeito; g) a Conselheira Danielle Lyra Barreira, demonstrando não absorver as novas diretrizes da
mesa e declarando que para ela “o que se está praticando não é CRA e que as discussões não levam a
nenhum lugar” pediu permissão para se retirar da sessão, afirmando perante o plenário que estava se
licenciando oficialmente do posto de Conselheira e que no dia seguinte mandaria formalmente o seu
pedido de licenciamento. Na mesma reunião, justificaram os conselheiros não poder sacrificar as suas
obrigações profissionais nas instituições onde trabalham, em favor do CRA, e que o tempo dispensado
ao Conselho já constitui um sacrifício pessoal, porém o fazem movidos pelo desejo de cada um em
colaborar com a entidade e a categoria, dentro do que lhes for possível; (Fonte: ata dessa data);
14/3/1997 - a) O Conselheiro João Marinho de Andrade apresentou esclarecimentos acerca do
registro de Tecnólogos e de empresas de processamento de dados, tendo o Presidente agradecido
pelas informações; b) O Presidente Iran Azevedo deu ciência de sua participação na Assembleia
de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA, realizada em São Paulo, ressaltando o seu
descontentamento por haver sido notificado que o CRA-CE/PI foi o único Regional que deixou de
apresentar ao CFA a prestação de contas do exercício 1996, o que é uma responsabilidade direta da
gestão anterior; c) Na referida reunião, foi dada ciência da realização em Cancun/México, no período
de 23 a 28 de maio/1997, do III COPANAD, promovido pelo CRA-MG; d) Registro de que a Conselheira
Suplente Vera Sílvia Mamede assumiu o cargo de Presidente dos docentes da UNIFOR, sendo
parabenizada pelo plenário; e) O Presidente Iran Azevedo e o 1º Secretário Roberto Lúcio Maciel
Lourinho estiveram em visita à Delegacia de Teresina, onde mantiveram contato com a comunidade
de Administradores; f) O Vice-presidente Roberto Correia São Thiago não aceitou a designação feita
pela Resolução CRA-CE/PI - 9/97 para ser o Supervisor de Fiscalização por não dispor de tempo para
tal encargo, solicitando à presidência a indicação de outro Conselheiro. Aproveitou para informar
se dispor a participar de grupo de trabalho; no entanto, tão somente como membro e nunca o
presidindo: g) O Presidente criticou os conselheiros que não se manifestaram sobre dezessete tópicos
propostos por ele e necessários ao desenvolvimento de uma política classista, o que foi respondido
por apenas cinco conselheiros. O Conselheiro João Marinho alegou não haver compreendido a
medida argumentando que “isso não se resolve assim, que não entende a questão de dedicar tempo
de trabalho ao CRA em prejuízo da atividade profissional”; h) o Conselheiro Vicente Pereira solicitou
“isentar-lhe do registro recomendado por não haver recebido a correspondência e invocou a união
dos esforços para a utilização de sua experiência e inteligência numa coordenação pacífica e integrada
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com os interesses da categoria”; i) O presidente alegou que, por seu cronograma, no terceiro mês já
deveria ter apresentado resultados, entretanto o tempo passou sem a devida execução esperada; j) Ainda com a palavra, o Adm. Iran Azevedo acrescentou sobre o desconforto de ter que convocar o 2º
Tesoureiro para assinar cheques, porque o titular tinha se recusado a assiná-los em alguns casos; k) O
Presidente, pelo Ofício-17/97, consultou o 1º Tesoureiro sobre a sua disponibilidade para o trabalho
de elaboração da primeira reformulação orçamentária, tendo estabelecido o prazo de três dias para
se pronunciar a respeito, fato que provocou séria reação negativa por parte dos demais conselheiros;
l) O Presidente indicou o Conselheiro Roberto Lourinho para ser o seu representante no Estado do
Piauí, com competência de gestão necessária ao desenvolvimento das atividades pertinentes; m) O
Conselheiro Suplente Francisco Zamenhof de Oliveira foi convocado para ocupar a vaga da Conselheira
licenciada Danielle Lyra Barreira; n) O Conselheiro João Marinho apresentou o relatório da prestação
de contas do mês de dezembro/1996, cujo parecer foi lido pelo Presidente da Comissão de Tomada de
Contas do referido período, Adm. Manoel Teófilo Maia, sendo o mesmo aprovado, contudo, sem o voto
do Presidente que se absteve alegando que não conviveu no período em questão e, como tal, faltavamlhe condições para deliberar a respeito. Idêntico procedimento teve o Conselheiro Elias Hissa. A
aprovação foi por sete votos a favor e duas abstenções. Logo após, foi submetido ao plenário o parecer
da prestação de contas do exercício/1996, que igualmente mereceu aprovação, mas por seis votos a
favor e três abstenções tendo em vista que o Conselheiro Francisco Arnoud Alves, também se absteve
de votar. O Conselheiro João Marinho de Andrade solicitou que referidos documentos, acompanhado
da ata respectiva, fossem encaminhados com brevidade ao CFA; o) O Conselheiro Federal Honor
Tôrres Filho, por designação do Presidente Iran Azevedo, esteve em Parnaíba/PI representando o
CRA-CE/PI na solenidade de colação de grau do curso de Administração da UFPI; p) O Adm. Cristovam
Colombo Matos de Areia Leão foi nomeado pelo Presidente Iran Azevedo como Delegado do CRA-CE/
PI na cidade de Teresina/PI; (Fonte: ata dessa data);
- 14/4/1997 - a) O Conselheiro João Marinho de Andrade Neto fez críticas ao estilo da ata de 14/3/1997
e ao seu conteúdo, “pelo fato de a mesma relatar emoções e comentários adicionais, incluindo-se
como protagonista em fato já relatado na ata anterior”. O Presidente contestou afirmando “que não
existe outra forma de relatar, em ata, desequilíbrios emocionais e tampouco maus comportamentos,
a não ser pela aplicação das palavras escritas e nos moldes que se fizeram registrar”; b) embora fora
do prazo estipulado, mais quatro Conselheiros atenderam ao contido no Ofício CRA-CE/PI-09/97GABIN: Vicente de Paulo Pereira, Adilson Farias de Castro, Manoel Teófilo Maia de Lima e Francisco
Arnoud Alves. Os demais, o Presidente Iran Azevedo os considerou como “faltosos com o desempenho
de atribuições designadas indispensáveis à eficiência dos trabalhos do CRA-CE/PI”; c) Abordada
pela Assessora Jurídica e pela Coordenadora de Fiscalização, a situação das empresas das áreas de
processamento de dados, informática, análise de sistemas e afins, bem assim os bacharéis e Tecnólogos
que atuam nas mesmas sobre a obrigatoriedade dos respectivos registros no CRA-CE/PI. O Conselheiro
João Marinho de Andrade dizendo-se conhecedor do assunto afirmou serem os mesmos obrigados ao
registro, a exemplo de como procedem os CRA do RJ e de SP. Em razão de questionamentos a respeito,
o presidente sugeriu que fosse feita uma consulta pertinente ao CFA; d) O Conselheiro Manoel Teófilo
Maia informou sobre a vinda a Fortaleza da funcionária da Delegacia de Teresina para estágio na
unidade de fiscalização do CRA; e) O Conselheiro suplente Zamenhof de Oliveira deu ciência de que o
Adm. Pedro Neudo Brito assumiu a presidência da AMECE e informou também sobre a realização, no
período de 15 a 18/4/1997, do evento Município-97, no Centro de Convenções Édson Queiroz; f) O
Delegado de Parnaíba, Adm. Adilson de Castro, informou que substituiu a funcionária da Delegacia e
solicitou ao presidente que fosse encaminhado um ofício a ela como agradecimento pelos vários anos
de serviços prestados à instituição, com muita dedicação; g) Submetidos ao plenário os pareceres da

97

CRACEARÁ

Comissão de Tomada de Contas relativos aos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março/1997.
Os balancetes foram aprovados por cinco a favor sem restrição, dois votos a favor com restrição e uma
abstenção; (Fonte: ata da data acima referida):
- 12/5/1997 - A ata dessa data teve como principais tópicos: a) firmado convênio com a SAGA, mediante
o qual se fossem inscritos cem Administradores no Consórcio o CRA-CE/PI faria jus a um veículo do
modelo em oferta; b) o Conselheiro Livino Pinheiro participou, em João Pessoa, de seminário sobre
Perícia Judicial sob a coordenação do CRA-PB; c) o Professor e Adm. Ilaílson Silveira de Araújo proferiu
palestras para os Administradores de Teresina e Parnaíba, em eventos organizados pelas respectivas
Delegacias; d) o Adm. Adilson de Castro, que ocupava desde 28/2/1997 de forma interina o cargo de
Delegado de Parnaíba, foi nomeado definitivamente conforme a RN-CRA-CE/PI-32/97 de 12/5/1997;
e) por orientação e aprovação do CFA, o Presidente Iran Azevedo e o 1º Secretário Roberto Maciel
Lourinho participaram, em Cancun/México, do III COPANAD;
- 16/6/1997 - a) O Presidente Iran Azevedo fez doação ao CRA-CE/PI de dois microfones, os quais
deverão ser incorporados ao Inventario de Bens Patrimoniais do Regional; b) O Presidente e o
1º Secretário estiveram em Cancun/México no período de 23 a 28/5/1997, participando do III
COPANAD onde, além da presença como assistentes da programação técnica do evento, mantiveram
proveitosos contatos com membros de outros Conselhos Regionais de Administração; c) Atendendo
reivindicações feitas anteriormente pela Supervisão de Fiscalização, o Corregedor Geral de Justiça,
Des. Ary Cisne, relatou sobre a obrigatoriedade de os cartórios de registro civil cobrar das empresas o
registro e a regularização perante o CRA-CE/PI; d) Feita consulta ao Ministério do Trabalho se é legal
a contratação pelo CRA de profissionais que sejam servidores públicos, tendo aquele órgão informado
que tal procedimento é proibido e inconstitucional, podendo o gestor da instituição contratante ser
responsabilizado por tal medida; e) O Diretor Executivo do CRA-CE/PI, Adm. Reginaldo Silva de Oliveira,
informou sobre ações operacionais que estão sendo implantadas no Regional, tais como: troca da
central PABX, reforma da moto, reforma no prédio devido a infiltrações, reforma de móveis e estofados,
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração, aquisição de equipamentos de
informática modernos, implantação de home-page associativa - entre as principais ações; f) Pela
RN-CRA-CE/PI-35/97 foi criada a Comissão de Comunicação, composta pelos Administradores
Roberto Lúcio Maciel Lourinho - coordenador e como membros - Ana Luiza Holanda Ferreira, Maria
Luzenira Barros de Almeida, Carlos Eduardo Bandeira de Araújo e Reginaldo Silva de Oliveira; g) Foi
autorizada pelo Presidente a participação do funcionário Édson Ricardo Caminha Correia, responsável
pela Unidade de Informática, no evento FENASOFT/97; h) Foram criadas quatro Câmaras de Apoio
ao Administrador, a saber: Câmara de Perícia Judicial, Câmara de Consultoria, Câmara de Auditoria
e Câmara Instrutiva. Cada uma delas com um coordenador e um sub-coordenador, sem qualquer
remuneração. Seus componentes foram nomeados pelo Presidente por Resolução; i) O Supervisor da
Fiscalização, Adm. José Livino Pinheiro, manifestou a necessidade de organização da referida unidade
e ressaltou para tanto a necessidade de adquirir armários, pastas e outros materiais pertinentes; m)
o Presidente cobrou explicações ao Conselheiro João Marinho de Andrade sobre a contratação dos
servidores públicos Mário Jorge Cavalcante Moreira e Ângela Maria Oliveira dos Reis quando de sua
gestão, em 1996. Em resposta, o referido Administrador esclareceu que Ângela Maria fora empregada
na gestão do Adm. Duaran Duarte e que Mário Jorge era funcionário de uma empresa de economia
mista tendo prestado serviços ao CRA-CE/PI em horário não coincidente com o da empresa em
questão; (Fonte: ata dessa data);
- 14/7/1997 - a) O Presidente Iran Azevedo participou, no final de junho, de mais uma Assembleia de
Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao CFA, realizada em Brasília. Em paralelo, aconteceu a
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realização do II Fórum Pan Americano de Administração Pública, do qual também participaram os Adm.
Roberto Maciel Lourinho, José Livino Lopes e Adilson Farias de Castro - designados que foram pela
Resolução CRA-CE/PI 37/97; b) Em 7 e 8/7 o presidente esteve na cidade de Floriano/PI participando do
Encontro Norte Nordeste de Administração, no Campus local da UFPI, no qual proferiu palestra, tendo
mantido contato com o Reitor e nomeado um Representante do CRA-CE/PI para aquela cidade, o Adm.
Alainy Rosado Leitão. Na oportunidade, solicitou ao Reitor a cessão de uma sala, no que foi atendido.
O Conselheiro Manoel Teófilo foi designado para proceder à instalação da referida Representação e
manter contatos com o Reitor para esse fim; c) Foi lançado o I Boletim Informativo CRA-CE/PI em
Ação; d) O Diretor Executivo Reginaldo de Oliveira deu ciência da renovação do convênio com a SAGA
Automóveis e que foi firmado convênio de assistência odontológica com a empresa UNIODONTO.
Informou ainda sobre palestras realizadas para os formandos da UFC; e) Registro de que no período
de 18 a 20/6/1997 foi realizada uma auditoria do CFA para verificação das ações administrativas,
contábeis e financeiras do Regional; f) O Conselheiro José Livino Pinheiro Lopes, Supervisor de
Fiscalização, esteve em Brasília participando de evento nessa área tendo ressaltado os contatos que fez
com membros de outros Regionais, bem assim o encontro com o presidente do CRA-RJ que lhe prestou
várias informações sobre a fiscalização e lhe repassou documentos pertinentes. Ainda relacionada a
essa área, o presidente informou que o Ministro da Saúde, em recente declaração nacional, afirmou
que a precariedade dos hospitais se deve à má administração, em razão de ser geridos por profissionais
despreparados; g) O Conselheiro José Livino deu ciência do processo de informatização da fiscalização,
que vem implantando no CRA; h) O Diretor Executivo prestou as seguintes informações ao plenário:
até essa data existiam três mil, seiscentas e sessenta e uma pessoas físicas inscritas, sendo que um
mil novecentos e trinta e sete estão em débito, setecentas e dezoito pessoas jurídicas filiadas, das
quais quatrocentas e quarenta e três se encontravam devedoras. No tocante às pessoas físicas, o
débito atinge o valor aproximado de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais); (Fonte: ata da
respectiva data);
- 11/8/1997 - Nessa reunião plenária mereceram destaque: a) a Conselheira Efetiva Danielle Lyra
Barreira, que se encontrava licenciada, decidiu retornar ao plenário; b) veiculação da 2ª edição do
Boletim Informativo CRA em Ação; c) O Diretor Executivo informou sobre o convênio firmado com
o BNB Clube, pelo qual os Administradores registrados poderão se associar mediante o pagamento
tão somente de R$ 30,00 (trinta reais) correspondente à taxa de manutenção; d) O Conselheiro José
Livino Pinheiro fez doação de seis livros sobre temas de Administração para a futura biblioteca do CRA;
e) O Conselheiro João Marinho de Andrade Neto contestou o título “O Destino do nosso dinheiro”
em matéria publicada no Informativo CRA-CE/PI em Ação; f) Informação de que os ex-funcionários
Geraldo Batista de Freitas e Lúcia Maria Falcão pleitearam indenização, nos valores respectivos de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O Presidente informou
que o CRA-CE/PI contratou advogado para realizar as correspondentes defesas; (Fonte: ata dessa
data);
- 27 a 29/8/1997 - O CRA-CE/PI promoveu no período, nas cidades de Parnaíba, Floriano e Teresina o seminário Qualidade total na virada do século, ministrado pelo Professor e Administrador Antonio
Gaspar Bezerra. Referido evento revestiu-se de pleno sucesso, recebendo elevada avaliação em todas
as cidades; (Fonte: CRA em Ação - set/1997);
- 15/09/1997 - Reunião voltada, principalmente, para informações sobre a comemoração do Dia do
Administrador: a) No dia 8/9 em Teresina e 9/9 em Parnaíba o Doutor em Administração Nelson Colossi,
da UFSC, proferiu palestras para os Administradores e estudantes dessas cidades subordinadas ao
tema “Educação superior em Administração - uma concepção substantiva”; b) Veiculada a 3ª edição do
Boletim Informativo CRA em Ação, com tiragem de cinco mil exemplares; c) Realizado em Fortaleza,
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nos dias 11 e 12/09, no Hotel Beira Mar, o VI Encontro Nacional dos Agentes de Fiscalização do Sistema
CFA/CRA, com a participação de vinte e um Agentes. Após o encerramento, todos participaram de uma
feijoada no Restaurante Sandra’s; d) Mensagem sobre o Dia do Administrador veiculada nos contracheques dos funcionários dos Estados do Ceará e do Piauí, assim como nos extratos bancários, contas
de água, energia e telefone dos dois Estados; e) veiculada no Jornal O Dia, de Teresina, ampla matéria
sobre o Dia do Administrador; f) O Advogado trabalhista Artur Chagas Coelho Filho foi contratado
para defender o Regional nas ações impetradas pelos ex-funcionários Geraldo Batista de Freitas e
Lúcia Maria Falcão Nunes. Para acompanhar o desenrolar do referido processo, o presidente designou,
pela Resolução 48/97 de 18/8, os Administradores Duaran Leão Duarte, Francisco Rogério Cristino,
Vicente de Paulo Pereira e João Marinho da Andrade Neto; g) O Presidente nomeou os Coordenadores
das Câmaras, a saber: Perícia Judicial - José Livino Pinheiro Lopes; Consultoria - Ananias Josino Lobo;
Auditoria - José Lucinério Pimentel; e Instrutiva - Ilaílson Silveira de Araújo; h) Após a plenária, foi
servido um coquetel nas dependências do CRA-CE/PI, comemorativo ao Dia do Administrador; (Fonte:
ata dessa data);
- 13/10/1997 - a) Veiculação da 4ª edição do Boletim Informativo CRA-CE/PI em Ação; b) O Presidente
Iran Azevedo e o Conselheiro Manoel Teófilo Maia estiveram participando do III CONAD - Congresso
Nacional de Administração, em Goiânia/GO; c) O Professor Albino Nogueira de Faria esteve no dia
8/10 em visita ao CRA-CE/PI, sendo recepcionado pelo Presidente Iran Azevedo. No dia 10/10,
proferiu palestra em Fortaleza para Administradores e estudantes que totalizou trezentos e cinquenta
participantes. O Professor Albino Farias, autor de vários livros na área da Administração, ocupa a
Cadeira número 5 da Academia Brasileira da Ciência da Administração e veio a Fortaleza, atendendo
a convite dos Administradores e Professores Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e Duaran
Leão Duarte; d) Nos dias 9 e 10/10 o 1º Secretário Roberto Maciel Lourinho esteve representando o
Presidente Iran Azevedo em mais uma Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais junto ao
CFA, realizada em Campo Grande/MS; e) Foi firmado contrato por doze meses com o advogado Artur
Chagas Coelho Filho, mediante remuneração mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais); (Fonte: ata dessa
data); (Fonte: ata dessa data);
- 23 a 25/10/1997 - Realização, na cidade de Madrid/ESP, do V Fórum Internacional de Administração
- V FIA, tendo como temas principais: “Estratégias inovadoras para a sociedade do futuro”, “A sociedade
justa” e “Administração de cidades”; (Fonte: CRA em Ação - ago/1977);
- 17/11/1997 - Eis o que de relevante aconteceu nessa plenária: a) o presidente distribuiu aos
conselheiros para conhecimento debate a respeito de sugestões pertinentes, cópia do artigo 58 e seus
parágrafos da Medida Provisória nº 1549-35/97, que impunha modificações na atuação dos Conselhos
Regionais. As sugestões apresentadas serão levadas à reunião extraordinária da Assembléia de
Presidentes que acontecerá no dia 28/11/1997, em Brasília/DF; b) o CRA-CE/PI deu apoio institucional
à realização do I Simpomarketing, evento realizado no período de 4 a 6/11/1997 no Ponta Mar Hotel,
com a presença de oitocentos participantes; c) veiculada a 5ª edição do Boletim Informativo CRA em
Ação; d) o Presidente Iran Azevedo esteve em visita à Delegacia de Teresina mantendo contato com o
respectivo Delegado, visitando também a cidade de Floriano onde, juntamente com o Representante
local, participou da abertura de palestra realizada na CDL; e) o Conselheiro Federal Honor Tôrres Filho
comunicou ter assumido a Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria da Administração do Ceará
que, por sinal, mudou-se para o Centro Administrativo do Cambeba; f) pela Resolução CRA-CE/PI61/97 foi autorizada a realização de licitação para a contratação de uma empresa de auditoria com
vistas a realizar investigação nas contas do exercício de 1996, sendo vencedora, a Prática Empresarial
que teve o prazo até o dia 20/11/1997 para apresentar o respectivo relatório; g) o Presidente deu
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ciência do aumento do espaço físico da Delegacia de Teresina, mediante a anexação de mais duas salas,
sendo também adquiridas mais duas linhas telefônicas; h) o Conselheiro João Marinho de Andrade
Neto, alegando sobrecarga de trabalho profissional, solicitou licença por tempo indeterminado,
tanto como 1º Tesoureiro quanto como Conselheiro, decisão lamentada por vários Conselheiros; i)
a Conselheira Suplente Elizabete Vasconcelos de Sousa foi convocada para substituir o Conselheiro
licenciado, enquanto o 2º Tesoureiro José Livino Pinheiro foi designado para assumir a 1ª Tesouraria;
(Fonte: ata dessa data);
- 15/12/1997 - Consta da ata dessa plenária que: a) em 21/11 o Presidente Iran Azevedo esteve em
Parnaíba onde participou dos seguintes eventos: no auditório do Campus Ministro Reis Veloso fez a
entrega da Carteira de Identidade Profissional à 1ª Dama do Município, Adm. Maria Simone Fortes
Sousa; homologou a filiação ao CRA-CE/PI do Secretário da Administração do Piauí, Adm. Carlos
Alberto Telles de Sousa; prestou homenagem à ex-funcionária da Delegacia, Adm. Ângela Maria Oliveira
dos Reis, pela colaboração ao Regional no apoio administrativo, durante quinze anos; e participou
das festividades comemorativas aos quarenta anos do Lions Clube de Parnaíba; b) O Presidente
Iran Azevedo, o Conselheiro Regional José Livino Pinheiro e o Conselheiro Federal Honor Tôrres
estiveram em Madrid/Espanha, no período de 23 a 25/11, participando do V Fórum Internacional de
Administração - V FIA; c) feita a distribuição aos conselheiros do calendário de reuniões plenárias
ordinárias para 1998; d) veiculação da 6ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação. e) firmado
convênio com a Livraria Ao Livro Técnico, pelo qual é concedido desconto de 15% aos Administradores
que apresentarem a respectiva carteira profissional; f) o Diretor Executivo Adm. Reginaldo de Oliveira
acompanhou o presidente a Brasília onde conheceu o CFA, seguindo após para Belo Horizonte para se
inteirar do funcionamento do CRA-MG, com vistas a obter subsídios a fim de melhorar o desempenho
operacional do CRA; g) em 22 e 23/11 o Presidente em exercício Roberto Lourinho, também gestor do
Regional no Piauí, esteve em Teresina e, juntamente com o Delegado Adm. Cristovam Colombo Leão,
realizou reuniões com os Administradores locais analisando assuntos de interesse da categoria; h) o
Presidente Iran Azevedo e o Delegado de Parnaíba Adm. Adilson Farias de Castro foram entrevistado
na manhã do dia 29/11 na Rádio FM CRISTO REI sobre assuntos relativos ao CRA e à profissão; i)
o Presidente submeteu ao plenário a criação de três comissões para a Delegacia de Teresina, assim
como os nomes de seus componentes, o que mereceu aprovação, as quais ficaram com a seguinte
constituição: - Divulgação e eventos: Manoel Teófilo Maia como Presidente e Edelweis Ferreira da
Rocha, Firmino Pires Ferreira e Reginaldo de Castro Cerqueira como membros; Fiscalização: Manoel
Teófilo Maia- presidente e como membros Altair Damásio de Sousa, Conceição Maria dos Santos e
Josué Alves de Sousa: e Relações Universitárias: Manoel Teófilo Maia - Presidente e Raimundo José
Cunha Araújo, Gabriel dos Santos e Priscila Maria de Sousa Dourado como membros; j) o Supervisor de
Fiscalização apresentou para conhecimento do plenário as informações seguintes relativas a registros
e cancelamentos: em 1992 - cento e cinquenta inscrições e oitenta cancelamentos; em 1993 - duzentas
e quarenta e cinco inscrições e cento e noventa e cinco cancelamentos; em 1994 - trezentas e sessenta
e quatro inscrições e sessenta e oito cancelamentos; em 1995 - duzentas e vinte e duas inscrições e
cinquenta e três cancelamentos; em 1996 - trezentas e sessenta e sete inscrições e cento e vinte e
quatro cancelamentos; e em 1997 - quatrocentas e vinte e uma inscrições e trinta e seis cancelamentos;
- No exercício de 1997 foram realizadas 12 (doze) reuniões plenárias, todas de caráter ordinário;
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1998
- 19/1/1998 - a) O Adm. Roberto Correia São Thiago enviou fax ao presidente do CRA-CE/PI no qual
solicitou licença por tempo indeterminado, tanto como Vice-presidente quanto como conselheiro,
alegando não dispor de tempo para dedicar-se ao Regional. Submetida ao plenário, foi aprovada; b) O
presidente recebeu fax do CFA, datado de 17/1/1998, parabenizando o CRA-CE/PI pelos trinta anos
de criação do Conselho Regional pela Resolução CFTA-02/68, de 17/1/1968, e assinada pelo então
Presidente da Junta Executiva, Técnico em Adm. Ibany da Cunha Ribeiro; c) O Presidente Iran Azevedo
e a Dra. Diana Pinto participaram no dia 16/1/1998 da aula da saudade da turma 1997-II da UECE;
d) Por convite especial que lhe foi formulado, o Delegado de Parnaíba Adm. Adilson Farias de Castro
participou, no auditório da ACP, da filiação de trinta empresas na Associação Comercial de Parnaíba;
e) Registro de que, no dia 23/12/1997 na churrascaria O Lourival, os Administradores de Parnaíba
realizaram uma confraternização natalina coordenada pelo Delegado do CRA-CE/PI, Adm. Adilson de
Castro; f) Pela Resolução CRA-CE/PI-1/98, o Presidente Iran Azevedo autorizou o funcionário Wesley
Alves de Oliveira a realizar, no período de 14 a 17/1, inventário de bens patrimoniais nas Delegacias de
Teresina e Parnaíba; g) O Supervisor José Livino Pinheiro apresentou relatório da fiscalização referente
ao exercício de 1997: vinte Intimações, três autos de infração e levantadas quatrocentas e setenta e
cinco empresas que se registraram na Junta Comercial; (Fonte: ata da data referida);
- 16/2/1998 - a) Veiculada a 8ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação, com muita aceitação; b) O
Diretor Executivo informou sobre convênios firmados com a CAMED e com o Rádio Táxi, este mediante
descontos de 20% na bandeira-1 e 30% na bandeira-2; c) O Presidente Iran Azevedo e os Conselheiros
José Livino Pinheiro e Roberto Maciel Lourinho estiveram em Teresina, reunidos com os membros das
comissões ali constituídas, cujos resultados obtidos foram considerados como satisfatórios; d) Registro
de que o Adm. Edilberto Braga assumiu cargo na Diretoria de Gestão Empresarial da COELCE; e) O
Conselheiro José Livino Pinheiro realizou auditoria pedagógica na Delegacia de Teresina nos sistemas
administrativo, financeiro, operacional e de fiscalização, apresentando relatório pertinente ao
Presidente; f) O Delegado Adilson de Castro em 5/1/1998, representando o presidente, se fez presente
na aula da saudade da turma-97/2 da UFPI, no campus Ministro Reis Veloso tendo se manifestado
aos concludentes sobre a necessidade de registro no CRA-CE/PI. A colação de grau aconteceu em
14/2/1998; g) O Conselheiro suplente Luiz Anísio de Lima foi convocado pelo presidente para assumir
a vaga criada com a licença do Adm. Roberto São Thiago. h) Informação prestada pelo presidente: em
janeiro/1987, setecentas e quarenta e duas pessoas físicas pagaram a anuidade; em janeiro/1998 o total
atingiu um mil, cento e onze profissionais registrados; i) Criada, por aprovação do plenário, a Comissão
de Estudo, Avaliação e Aquisição de um imóvel para a sede da Delegacia de Teresina, composta pelos
Administradores Manoel Teófilo, como coordenador, e Altair Damásio de Sousa, Cristovam Colombo
Leão e José Wagner Brasil Araújo como membros; j) O Supervisor de Fiscalização apresentou o seguinte
relatório relativo a janeiro-fevereiro/1998: quatrocentas e quarenta e nove convocações, trinta e oito
intimações, cinco autos de infração, três notificações, vinte e sete cancelamentos, nove registros de
pessoa jurídica e trinta e dois de pessoa física. Informou também que está realizando fiscalização nas
empresas de Informática objetivando o registro delas; (Fonte: ata dessa data);
- 16/3/1998 - Reunião presidida pelo Conselheiro José Livino Pinheiro em razão da impossibilidade,
justificada, do presidente: a) O Ofício CFA-24/98-GABIN trata da regulamentação do processo eleitoral
do sistema e o presidente em exercício solicita aos conselheiros, que procedam a sua análise com vistas
à apresentação de sugestões pertinentes; b) Registro de que, em 11/3, o Presidente Iran Azevedo e o
Conselheiro José Livino estiveram na Delegacia de Parnaíba, em reunião com as comissões de Eventos,
Universitária e de Fiscalização; (Fonte: ata dessa data);
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- 30/3/1998 - Reunião extraordinária para tratar, sobretudo, da aquisição de imóveis para sediar a
Delegacia de Teresina e uma nova sede em Fortaleza: a) o Conselheiro José Livino Pinheiro informou
que a previsão de receita para 1998 seria de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais)
que, desse montante, até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) poderiam ser destinados à aquisição de
imóveis em Fortaleza e Teresina. O imóvel em Teresina deverá ser um prédio já construído para se
fazer as adaptações necessárias, tendo o valor máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para sua
aquisição, com R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados à reforma; b) constituída comissão para tratar
da aquisição do imóvel em Fortaleza, formada pelos Conselheiros: José Livino Pinheiro, coordenador,
e José Elias Hissa, Luiz Anísio de Lima e Francisco Zamenhof de Oliveira, membros; c) registro de
discussões várias acerca da aquisição de nova sede para o CRA-CE/PI, em Fortaleza, e sua localização
sem contudo se chegar a uma definição pertinente; d) o plenário aprovou, por unanimidade, a ida do
Delegado de Parnaíba, Adm. Adilson de Castro ao VI COPANAD em Buenos Aires/AR, no período de
20 a 22/5/1998 e que tem por tema central “Os cenários globais da Administração”, tendo o mesmo
sido convidado pelo CRA-MG - órgão coordenador do evento - para presidir uma mesa ou atuar como
debatedor técnico; e) registro de que, por exigência do Ofício 144/98/CFA/GEAFI, de 13/3/1998, deva
ser instaurado inquérito administrativo para apuração de irregularidades na contratação e demissão
pelo CRA do ex-funcionário Francisco Guilherme Albuquerque Lima, cujo processo já tramitou em
julgado e a Justiça do Trabalho deu ganho de causa a ele. No entanto, como o assunto não mais merecia
nem necessitava da apreciação pelo CFA, uma vez que estava liquidado pela ordem judicial, caberia à
mesa informar ao CFA com tais considerações para que fossem adotadas as providências finais. Essa
decisão foi aprovada pelo plenário; (Fonte: ata dessa data);
- 13/4/1998 - a) Recebido o relatório da auditoria do TC, o qual está sendo respondido com detalhes
nos itens que dizem respeito à gestão atual. Como trata também de problemas relativos aos exercícios
de 1994, 1995 e 1996, os respectivos presidentes deverão se manifestar sobre as supostas disfunções
referidas; b) Em circulação, com maior número de páginas, a sétima edição do Boletim Informativo
CRA em Ação; c) O Delegado Adilson de Castro deu ciência da realização, em Parnaíba, de palestra
proferida pelo Prof. Gaspar Bezerra de Meneses, no auditório da UEPI, subordinada ao tema
“Posicionamento competitivo e programa de eficiência pessoal” para os Administradores, Professores
e estudantes locais, a qual contou também com a presença do Conselheiro Roberto Maciel Lourinho; d)
O Conselheiro Adilson Farias de Castro doou ao CRA o livro 80 Anos de luta e conquista de Parnaíba;
(Fonte: ata dessa data);
- 18/5/1998 - Destaques da ata dessa data: a) por solicitação do MEC, o CRA indicou os seguintes
representantes no ENC - Encontro Nacional de Cursos: - Reginaldo Oliveira, pela UFC, Francisco
Arnoud Alves, pela UNIFOR, Diana Brito, pela UECE, Manoel Teófilo, pela UFPI/Teresina, Adilson de
Castro, pela UFPI/Parnaíba e Alayne Rosado, pela UESPI/Floriano; b) veiculada a edição 11ª do Boletim
Informativo CRA em Ação; c) Registro de que o Conselheiro Vicente de Paulo Pereira enviou documento
ao Regional solicitando o seu desligamento definitivo da condição de conselheiro, o que foi aprovado
por sete votos a favor e uma abstenção; d) o Conselheiro Suplente Francisco Zamenhof de Oliveira
foi convocado pelo presidente, para assumir como efetivo, em substituição â Conselheira Danielle
Lyra Barreira; e) esse mesmo conselheiro representou o CRA-CE/PI na Assembleia de Presidentes
dos Conselhos Regionais junto ao CFA, recém realizada em Maceió/AL; f) o presidente determinou
ao diretor executivo proceder a entrega, sob protocolo, aos respectivos ex-Presidentes Francisco
Rogério Cristino, Vicente de Paulo Pereira e João Marinho de Andrade Neto de notificações de dívidas,
conforme orientação e recomendação do CFA. Os dois primeiros em razão de responsabilidade apurada
em suas gestões por causas trabalhistas movidas por ex-colaboradores, contratados em desacordo
com as normas vigentes, e o último por liberação de diárias internacionais com bastante antecipação
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e dispensa de cobrança de multas e correções exigidas por Resoluções do CFA. Os ex-Presidentes
referidos apresentaram suas respectivas defesas ao CFA; (Fonte: ata dessa data);
- 20 a 22/5/1998 - Os Administradores Manoel Teófilo Maia, de Teresina, e Adilson Farias de Castro,
de Parnaíba, estiveram participando, no período, do IV COPANAD - Congresso Pan Americano de
Administração, realizado em Buenos Aires; (Fonte: CRA em Ação - jul/98);
- 3 a 5/6/1998 - A convite do presidente do CRA-AL, o Adm. José Livino Pinheiro Lopes esteve em
Maceió ministrando nesse período o curso de Prática judicial para Administradores filiados àquele
Regional; (Fonte: CRA em Ação - jun/1998).
- 15/6/1998 - a) Em circulação a 12ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação, com ênfase nas
informações sobre as próximas eleições; b) Os Conselheiros Efetivos João Marinho de Andrade Neto
e Roberto Correia São Thiago, que se encontravam licenciados, decidiram por suspender a licença
e retornar às atividades, o que foi aprovado pelo plenário. No entanto, o Adm. João Marinho, ao
ser indagado pelo presidente, informou que não mais reassumiria a 1ª Tesouraria; c) O Presidente
deu ciência de que, a partir de então, os Administradores registrados no CRA-CE/PI disporão de
serviços jurídicos gratuitos; d) Registro de que foi realizado em Natal/RN, nos dias 5 e 6/6, workshop
de atualização em fiscalização, para os presidentes dos Regionais do Nordeste; e) A universitária
concludente Veruska Ibiapina Passos foi admitida como Assistente da Diretoria, em substituição à
Admª Ana Luíza; f) O Presidente Iran Azevedo esteve em Teresina no dia 12/6, em visita à Delegacia
e participando de reunião com Administradores locais; g) O Conselheiro João Marinho informou que
recebeu ofício do presidente do CFA notificando-o a recolher aos cofres do Federal a importância
de R$ 1.504,39 (um mil, quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos) referente a juros pela
autorização de diárias com sessenta e oito dias de antecipação da viagem e mais valores da diferença
por haver cobrado anuidades a menor, na sua gestão. O referido débito já houvera sido quitado pelo
Administrador em questão, no entanto, argumentou que numa instância superior ao CFA, tramitaria
um processo ao qual o assunto está afeto e que devido a isso corre o risco de recolher a quantia devida
ao Federal por duas vezes. Por sua vez, foi cobrado ao Adm. Rogério Cristino o valor de R$ 2.000,00,
(dois mil reais), o qual informou haver feito pedido de defesa ao CFA há mais de um ano sem que até o
presente tenha recebido a resposta pertinente; (Fonte: ata dessa data);
- 13/7/1998 - Consta desta ata: a) A cassação do mandato do Conselheiro Suplente Jorge Aires, em
razão de o mesmo se encontrar em débito de sua anuidade, há vários anos; b) O presidente deu ciência
de que já foram distribuídos um mil e seiscentos cartões VIP do Administrador; c) O Conselheiro
Zamenhof de Oliveira propôs ao presidente, enviar ofício ao Tribunal Regional Eleitoral solicitando
a relação dos candidatos a deputados estadual e federal registrados para que se torne possível
identificar os Administradores concorrentes ao pleito; d) O presidente informou que dispõe das
respostas aos requerimentos do Adm. Rogério Cristino e do Conselheiro João Marinho de Andrade, as
quais lhes estão sendo entregues mediante protocolo; e) Registro da informação de que o Presidente
Iran Azevedo estava contratando auditoria para prosseguir com o levantamento dos valores cobrados
a menor no período de março a dezembro de 1996, na gestão do Adm. João Marinho de Andrade, com
vistas à atualização do valor da notificação antes expedida; (Fonte: ata dessa data);
- 13/7/1998 - Reunião extraordinária destinada à aprovação da 1ª reformulação orçamentária de
1998 e dos balancetes de abril, maio e junho/1996, todos aprovados por unanimidade;
- 4 a 7/8/1998 – Realização, nesse período, no Hotel Intercontinental, na cidade do Rio de Janeiro, do
V Congresso de Administração do Mercosul - V CONAMERCO: (Fonte: CRA em Ação - jun/1998);
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- 17/8/1998 - a) Veiculado o Boletim Informativo CRA em Ação, 14ª edição; b) Informação de que
na última Assembleia de Presidentes dos Regionais junto ao CFA foi aprovado o Regimento Interno
do Conselho Federal de Administração; c) O Conselheiro Roberto Maciel Lourinho representou o
presidente na solenidade de colação de grau da 1ª turma de concludentes - no total de dez - do curso
de Administração da UEPI, em Floriano/PI; d) O Conselheiro Manoel Teófilo Maia deu conhecimento
ao plenário de haver conseguido espaço, de forma gratuita, no jornal Meio Norte, de Teresina, para
veiculação semanal de uma coluna tratando de assuntos relativos a Administração; e) O presidente
informou que, nessa data, existem quatrocentas e sessenta e uma empresas devedoras ao CRA-CE/
PI, o que totaliza aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Por sugestão
do Conselheiro Livino Pinheiro, foi aprovada pelo plenário, como forma de cobrança, a publicação
de matéria em jornais de grande circulação contendo os nomes das empresas devedoras; (Fonte: ata
dessa data);
- 14/9/1998 - a) Circulou a 15ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação, ampliado em razão
das comemorações do Dia do Administrador; b) No dia 9/9, pela passagem do Dia do Administrador,
foi realizada em Fortaleza, às 17 horas, uma Missa de Ação de Graças na Igreja do Cristo Rei e às 19
horas uma palestra proferida pelo Professor José Humberto Moreira Duarte, seguida de coquetel. Em
Teresina, também foi rezada uma Missa de Ação de Graças na Igreja N. Sra. de Fátima e, depois, um
painel tendo como expositor o Prof. Ilaílson Araújo e como debatedores os Adm. José Iran Azevedo
e Cláudio Montenegro, seguido de coquetel. Já em Parnaíba, aconteceu pela manhã uma entrevista
em Rádio local com o Delegado Adilson de Castro, às 17 horas, igualmente uma Missa no auditório da
Faculdade e, à noite, um jantar de confraternização na churrascaria O Lourival; (Fonte: ata dessa data);
- 16 a 18/9/1998 – Realização, nesse período, na cidade de Goiânia/GO, sob a coordenação do CRAGO/TO, do XV Encontro Brasileiro de Administradores – XV ENBRA, cujo tema central versou sobre
“O Brasil rumo ao novo milênio”;
- 17/9/1998 - A Admª Maria de Fátima Alves Martins e o Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima foram
nomeados nessa data pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dra. Maria Irisman Alves
Cidade, respectivamente para os cargos de Juízes Classistas, titular e suplente, da 10ª Junta de
Conciliação e Julgamento de Fortaleza, como representantes dos empregados; (Fonte: CRA em Ação
- nov/1998)
- 9/10/1998 - Reunião extra para tratar de assuntos relativos às eleições de 16/11/1998: a) o Adm. José
Benevides Medeiros foi eleito presidente da Comissão Eleitoral; b) publicado nos Diários Oficiais dos
Estados do Ceará e Piauí o edital de convocação para as eleições com mandatos de quatro anos - 1999
a 2002; c) informação de que três chapas foram registradas para renovação de 2/3 do plenário do CRA,
as quais estão assim constituídas: chapa 1 - Efetivos: Adm. Francisco de Assis Moura Araripe, Adilson
Farias de Castro, Clóvis Matoso Vilela Lima, Manoel Teófilo Maia de Lima, Maria Luzenira Barroso de
Almeida e Roberto Lúcio Maciel Lourinho; Suplentes: Adm. Carlos Eduardo Bandeira Araújo, Pedro
Alencar Carvalho Silva, Marcos Eliano Tavares Ribeiro, Cristóvam Colombo Matos de Areia Leão, Paulo
Tadeu Sampaio de Oliveira e Alainy Rosado Leitão; chapa 2 - Efetivos: Adm. José Humberto Moreira
Duarte, Reinaldo Alexandro de P. Barroso, João de Paula Neto, Mauricio Brasil de França, Luiz Anísio
de Lima e Adília Maria Rocha Monteiro; Suplentes: Adm. Antonio Vinicius de Assis Feitosa, Clóvis
Barbosa de Moura Neto, Carlos Garcia Araújo Neto, Célio Oliveira Santos, Cecília Maria de Sá Ferreira
e Sandra Maria Gomes de Oliveira; chapa 3 - Efetivos: Adm. Marcos Luiz Bernardino, Vera Rita Sales
Vieira, Arnóbio Pereira Machado, Eleazar de Castro Ribeiro, Francisco Castro de Sousa e Duaran Leão
Duarte; Suplentes: Adm. Tânia Maria Montenegro de Oliveira, José Xavier de Oliveira. Christianne
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Sobreira Lopes, Antonio Eldair da Cunha, Edna Monteiro Moreira e Francisca Ileuda Carvalho Costa.
Para o CFA, também três chapas registradas, conforme a seguir: chapa 1 - Efetivo - Adm. Honor Torres
Filho e Suplente - Adm. Israel José Nunes Correia; chapa 2 - Efetiva Adm.- Zeneida Soares Barbosa e
Suplente - Adm. Aldemir Pessoa: e, chapa 3 - Efetivo Adm. José Airton de Oliveira e Suplente - Adm.
Ubaldina Pinheiro Gurgel; d) pela primeira vez, as eleições foram realizadas pelo sistema de votação
eletrônica; e) serviram de locais para apoio operacional às eleições as sedes das Delegacias de Teresina,
Parnaíba, Floriano e Crato, assim como em Fortaleza a sede do BNB Clube, na Av. Santos Dumont;
- 19/10/1998 - a) Informação da veiculação da 16ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação; b)
Dado ciência pelo Conselheiro Manoel Teófilo de que já se encontra em cartório de Teresina, para
as providências pertinentes, a documentação relativa à aquisição do imóvel para sede da Delegacia
daquela cidade, o qual foi adquirido por valor inferior ao teto antes estabelecido; c) O Presidente Iran
Azevedo e o Adm. Ilaílson Araújo estiveram presentes na aula inaugural do curso de Administração da
Faculdade Federal do Piauí, em Parnaíba; (Fonte: ata dessa data);
- 9/11/1998 - a) Colocada em circulação a 17ª edição do Boletim Informativo CRA em Ação, contendo
um folheto anexo com informações detalhadas sobre as eleições; b) Realizada na cidade do Crato, no
período de 28 a 30/10, a I Jornada Caririense de Administração Pública que contou com a presença
do Conselheiro Zamenhof de Oliveira, cujo nome foi citado por vários palestrantes, o que demonstra
o prestígio, a qualificação e o respeito profissional; c) O Presidente informa que, nessa data, o Adm.
Clóvis Matoso Vilela Lima tomou posse como Juiz Classista Suplente no Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região, representando os empregados na 10ª J.C.J. de Fortaleza; d) O Conselheiro Roberto
Lourinho deu ciência da realização, no período de 3 a 5/11, no Seara Hotel, do II Simpomarketing que
teve público estimado em quinhentas pessoas e que contou com o apoio institucional do CRA-CE/PI;
(Fonte: ata dessa data);
- 16/11/1998 - Realização de eleições para a renovação de 2/3 do plenário do CRA-CE/PI, pelo sistema
de votação eletrônica e tendo como local de apoio, em Fortaleza, a sede do BNB Clube, participando da
disputa três chapas, conforme referido em 9/10/1998. Saíram vencedoras: para o CRA-CE/PI a chapa
1, liderada pelo Adm. Francisco de Assis Moura Araripe e, para o CFA, a chapa 3 - Adm. José Airton de
Oliveira como Efetivo e Admª Ubaldina Pinheiro Gurgel como Suplente;
- 14/12/1998 - a) Com mensagens de Feliz Natal e próspero ano novo aos Administradores encontravase em circulação a edição 18ª do Boletim Informativo CRA em Ação; b) Registro de que a empresa
Record Informática Ltda. teve a sua inscrição temporariamente cancelada no CRA-CE/PI em razão
de ter falsificado o Alvará de Habilitação. Essa situação permaneceu até a conclusão da investigação
na Polícia Federal; c) - programado para 23/12/1998, no Buffet La Maison II, situado na Rua Alves
Teixeira, nº 720, o jantar de confraternização dos membros do plenário com os conselheiros federais
pelo Ceará, efetivos e suplentes, assim como com os funcionários do Regional e convidados; (Fontes:
ata dessa data e CRA em Ação - dez/1998);
- Foram realizadas no exercício 19 (dezenove) reuniões plenárias, sendo 12 (doze) ordinárias e 7 (sete)
extraordinárias;.
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1999
- OBSERVAÇÃO IMPORTANTE. Em razão do extravio de parte da documentação formal do CRACE/PI - livros de atas e documentos pertinentes por razões desconhecidas, a narrativa, a partir de 1º/
janeiro/1999 até 21/setembro/2010, dar-se-á com base em documentos outros - boletins informativos,
publicações de matérias em jornais, folders e documentos afins - devidamente pesquisados ou
fornecidos pelos ex-presidentes que estiveram à frente do CRA-CE/PI no período referido. A partir de
22/setembro/2010 até 31/dezembro/2017, a narrativa voltará a ser fundamentada nas atas e demais
documentos.
- 11/1/1999 - 9 horas - Realização de Missa de Ação de Graças, na Igreja de Santa Edwirges, celebrada
pelo Padre Ferreira e muito prestigiada pelos Administradores. Após, os conselheiros se dirigiram à
sede do CRA para participar da reunião plenária que formalizou a posse dos conselheiros eleitos para
o mandato 1999 a 2002, presidida pelo Adm. José Iran Azevedo Lima. Em seguida, com o novo plenário
composto, foi realizada a eleição para composição da diretoria para o biênio 1999/2000, cuja posse
está explicitada a seguir: posse solene dos conselheiros eleitos para mandato de quatro anos - 1999 a
2002 - e da diretoria eleita para o biênio 1999/2000, em evento realizado no auditório da Câmara de
Dirigentes Lojistas – CDL, o qual contou com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado Adm. Tasso
Ribeiro Jereissati, do Deputado Federal Adm. Antonio Elbano Cambraia e do Deputado Estadual Adm.
José Maria de Barros Pinho. Inicialmente, foram solenemente empossados os conselheiros eleitos
em 16/11/1998: Efetivos: Francisco de Assis Moura Araripe, Adilson Farias de Castro, Clóvis Matoso
Vilela Lima, Manoel Teófilo Maia de Lima, Maria Luzenira Barroso de Almeida e Roberto Lúcio Maciel
Lourinho; Suplentes: Carlos Eduardo Bandeira Araújo, Pedro Alencar Carvalho Silva, Marcos Eliano
Tavares Ribeiro, Cristóvam Colombo Matos de Areia Leão, Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira e Alainy
Rosado Leitão. A seguir, a diretoria eleita na plenária antes realizada e com a seguinte constituição:
Presidente - José Iran Azevedo Lima; Vice-presidente - Manoel Teófilo Maia de Lima; 1ª Secretária Maria Luzenira Barros de Oliveira; 2º Secretário – Adilson Farias de Castro; 1º Tesoureiro – Roberto
Lúcio Maciel Lourinho; 2º Tesoureiro – Clóvis Matoso Vilela Lima: Conselheiros Efetivos - Francisco de
Assis Moura Araripe, José Elias Hissa e José Livino Pinheiro Lopes; Conselheiros Suplentes: Francisco
Arnoud Alves, Lucinda Pimentel Gomes, Vera Sílvia Matos Dourado Mamede, Carlos Eduardo Bandeira
Araújo, Pedro Alencar Carvalho Silva, Marcos Eliano Tavares Ribeiro, Cristóvam Colombo Matos de
Areia Leão, Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira e Alainy Rosado Leitão;
- 29/1/1999 - Em processo seletivo realizado nessa data na Delegacia de Teresina pelo Presidente Iran
Azevedo e o Vice Manoel Teófilo Maia, o Adm. Firmino Pires Ferreira Neto foi admitido como Gerente
Executivo da referida unidade; (Fonte: CRA em Ação - fev/1999);
- 25/2/1999 - Realização, no auditório da FIEC, da primeira edição da Jornada de Administração, com
palestra subordinada ao tema “Gestão em tempo de crise”, proferida pelo Adm. Homero Reis, professor
da Universidade Católica e da Fundação Getúlio Vargas, ambas de Brasília; (Fonte: CRA em Ação - nº
22);
- 1º/3/1999 - O Adm Cláudio Montenegro, Superintendente do SEBRAE-PI, foi eleito Presidente da
ABASE - Associação Brasileira dos SEBRAE Estaduais; (Fonte: CRA Em Ação - mar/1999);
- 19/3/1999 - O Adm. Lauro de Andrade Correia foi empossado nessa data como Assessor Especial
da Prefeitura Municipal de Parnaíba, em ato presidido pelo Prefeito Sr. Antonio José de Morais Souza
Filho (Fonte: CRA em Ação - mar/1999);
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- 25/3/1999 - Aconteceu nessa data, no auditório da FIEC, a segunda edição da Jornada de Administração
sendo palestrante o Consultor e Adm. Hermano Wrobel com o tema “Modelo organizacional para
empresas competitivas”. Referido Administrador é também professor na Universidade Católica de
Minas Gerais e da Fundação Getúlio Vargas de Brasília; (Fonte: CRA em Ação - nº 22);
- 26 a 28/4/1999 - O Vice-presidente Adm. Manoel Teófilo Maia de Lima esteve participando, em Belo
Horizonte/MG, do 2º Encontro nacional de estágios. O referido Administrador é o Coordenador de
Estágio Curricular da Universidade Federal do Piauí; (Fonte: CRA em Ação abr/1999);
- 29/4/1999 - A terceira edição da Jornada de Administração teve realização nessa data, no auditório
da FIEC, com a palestra do Adm. Ailton Divino, presidente da FEBRAD, com o tema “O Administrador
e o mercado de trabalho em era globalizada”; (Fonte: CRA em Ação - abr/1999);
- 10/5/1999 - Teve início nessa data, em função de convênio firmado entre o CRA-CE/PI e a Escola
de Idiomas Poliglota, os cursos básicos de Inglês e Espanhol ofertados gratuitamente pelo Regional
aos Administradores, com aulas respectivamente às 2ª e 4º feiras e às 3ª e 5ª feiras, com cada turma
composta por vinte participantes; (Fonte: CRA em Ação);
- 16 a 19/5/1999 - Realização nesse período, em Montreal/Canadá, do VI Fórum Internacional de
Administração - VI FIA;
- 27/5/1999 - Promoção de mais uma edição da Jornada de Administração, no auditório da FIEC,
sendo palestrante o Adm. José Humberto, da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, que discorreu
sobre o tema “O Administrador e o mercado de trabalho em era globalizada”; (Fonte: CRA em Ação mai/1999);
- 1º/6/1999 - Início das atividades da ouvidoria do CRA-CE/PI, tendo como Ouvidor titular o Adm.
Geraldo Duarte Pinto e como suplente o Adm. Edilson Pessoa. A partir de então, o Administrador
pode apresentar críticas e sugestões que foram acolhidas pelo Ouvidor e levadas ao conhecimento do
plenário com a garantia de resposta a todas as questões. As comunicações passaram a ser feitas por
telefone, fax, email, carta ou outra forma de comunicação, e recebidas com muita satisfação; (Fonte:
CRA em Ação - set/1999);
- 28/7/1999 - O Adm. Mário Helder Oliveira Carvalho assumiu a Presidência do IMPARH - Instituto
Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Fortaleza: (Fonte: CRA
em Ação - ago/1999);
- 29/7/1999 - No auditório da FIEC, realizou-se nessa data mais uma edição da Jornada de Administração
com a palestra proferida pelo Dr. Wilson Meiler, Psicanalista Clínico, com pós-graduação em
Administração e subordinada ao tema “Inteligência total: o segredo do sucesso empresarial”. Referida
palestra foi considerada pelos participantes como fantástica e o evento teve recorde de público; (Fonte:
CRA em Ação - ago/1999);
- 20/8/1999 - Realizou-se nessa data, no Palácio Rio Hotel, em Teresina, coquetel promovido pela
Delegacia do CRA-CE/PI para a assinatura de convênios com quatorze empresas e o Conselho Regional,
as quais passaram a proporcionar descontos aos Administradores e dependentes na prestação de
serviços ou na compra de produtos. Nessa mesma data, o Presidente Iran Azevedo recepcionou os
novos alunos de Administração da UFPI, proferindo na ocasião palestra sobre “O Administrador e o
mercado de trabalho na era da globalização”; (Fonte: CRA em Ação - set/1999);
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- 26/8/1999 - O Adm. Elson Teixeira foi o palestrante dessa edição da Jornada de Administração, que
explanou de forma clara e muito bem fundamentada sobre a utilização da “Programação neurolinguística
no ambiente empresarial”. Como sempre, o auditório da FIEC, que esteve completamente lotado, serviu
de local para a realização do evento; (Fonte: CRA em Ação - set/1999);
- 1º/9/1999 - O Professor e Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra foi eleito Ministro e, após
votação interna, Presidente do Superior Tribunal de Ética do Sistema CFA/CRA; (Fonte: CRA em Ação
- set/1999);
- 3/9/1999 - Informação de que a biblioteca do CRA-CE/PI já se encontrava à disposição dos
Administradores interessados em realizarem consultas. A propósito, o CRA-CE/PI recebeu doações de
livros dos seguintes Administradores: Glauco Andrade Jucá, José Demontieux Cruz, Marcio Giordany
Costa de Almeida, Maria do Socorro Rebelo Fortes, Soraia Plewska de Oliveira e Suzana Silva Crispim;
(Fonte: CRA em Ação - set/1999);
- 9/9/1999 - No auditório Waldyr Diogo de Siqueira, da FIEC, realizou-se nessa data a solenidade
comemorativa pela passagem do Dia do Administrador - 34 anos, que obedeceu à seguinte
programação: 14 horas - Missa em Ação de Graças, celebrada pelo Padre Paulo Roberto; 15 horas abertura oficial da Feira do Administrador; 16 horas - palestra “A Criatividade empresarial” proferida
pela psicóloga Jacqueline Campos de Mesquita, da Opta Consultoria; 18 horas - intervalo para visita à
feira; 19 horas - conferência magna: “A Administração no 3º milênio” palestra proferida pelo Professor
e Adm. Francisco Sérgio de V. Bezerra; 21 horas - coquetel de encerramento. Pela passagem do Dia do
Administrador, o CRA recebeu congratulações de várias autoridades, como o Vereador Heitor Férrer, o
Deputado Federal e Adm. Eunício Oliveira, o Deputado Federal Ariosto Holanda e os Senadores Lúcio
Alcântara e Sérgio Machado, este, Administrador (Fonte: CRA em Ação – set/out/1999);
- 9/9/1999 - Igualmente, a Delegacia de Teresina realizou uma comemoração pertinente com a seguinte
programação: 18 horas - Missa em Ação de Graças na Igreja N. Sra. de Fátima, celebrada pelo Padre
Tony Batista; 20 horas - jantar de confraternização no restaurante O Beliscão. Complementando a
programação, no dia 10/9, o Professor e Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra proferiu palestra
sobre “O Perfil do Administrador no 3º milênio”. Já em Parnaíba, os Administradores comemoraram o
seu dia realizando um jantar de confraternização no restaurante Tiluim. O delegado Adilson de Castro
concedeu entrevista em emissoras de rádio, discorrendo sobre a profissão (Fonte: CRA Em Ação - setout/1999);
- 15 e 16/9/1999 - Às 18h30min do dia 15/9, no Imperial Othon Palace, aconteceu seminário com
o Professor e Adm. Idalberto Chiavenatto versando sobre “Gestão de pessoas - como desenvolver e
aplicar o capital intelectual”, numa promoção do CRA-CE/PI. Na ocasião, foi feito o lançamento do mais
novo livro do conferencista que tem o mesmo titulo da palestra. No dia 16/9, o Professor Chiavenatto
proferiu a mesma palestra para os Administradores de Teresina, sob os auspícios da Delegacia local do
CRA; (Fontes: CRA em Ação - out/1999 e folder do evento em Fortaleza);
- 30/9/1999 - Realização de mais uma edição da Jornada de Administração, dessa feita tendo como
palestrante o Adm. Antonio Carlos Barreto, Gerente de Marketing do Grupo Édson Queiroz e
Professor da UNIFOR, que discorreu sobre o tema “Marketing para o século XXI”. Após a palestra, foi
feita a entrega das Carteiras Profissionais aos novos Administradores registrados no Conselho, em
solenidade presidida pelo Sr. Francisco Lima Matos, Presidente do Centro Industrial do Ceará. O local
de realização do evento, mais uma vez, foi no auditório Waldir Diogo, da FIEC. (Fonte: CRA em Ação out/1999);
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- 25/10/1999 - Teve início nessa data, em Parnaíba, o curso Intensivo de Inglês, patrocinado pelo CRACE/PI e de forma gratuita para os Administradores adimplentes com o Conselho. (Fonte CRA em Ação
- nov/1999);
- 29 e 30/10/1999 - Realização nesse período, no Imperial Othon Palace Hotel, do 1º AMEI - Encontro
de Administradoras: mulheres empreendedoras e inovadoras. Programação: 29/10 - 19 horas - sessão
solene de abertura - Tema Central: “O perfil da Administradora no 3º milênio”; 20 horas - palestra: “A
mulher do novo milênio em frente aos desafios sociais” - palestrante – Admª Renata Jereissati; 22 horas
- coquetel de confraternização; 30/10- 8 horas - “Harmonização das forças do feminino” - facilitadora
- Elidihara Trigueiro Guimarães; - 9 horas - painel: “A feminilidade em foco: uma performance global”
- “Postura/Ética/Marketing Pessoal/Moda” - palestrante: Cristiane Buhamra; - “Administração da
Saúde” - palestrante: Dra. Socorro Magalhães; 10h30min - coffee-break; - 10h50min - palestra: “A
contextualização da mulher frente às mudanças” - palestrante: Magui Guimarães; 12 horas - intervalo
para almoço; - 14 horas - palestra: “A evolução da mulher através dos tempos: um enfoque musical”
- palestrante: Núbia Brasileiro; - 15h30min - palestra: “Empreendedorismo feminino: uma questão
de gênero” - palestrante: Cristina Buarque; - 17 horas - palestra: “A consciência do futuro hoje: o
despertar da transformação”; - palestrante: Leila Navarro; - 18h30min - solenidade de encerramento.
Participaram do evento cerca de duzentas Administradoras. Autoridades femininas presentes: Dra.
Zenaide Magalhães - 1ª Dama do Município, Admª Maria do Carmo Magalhães - Secretária Municipal
da Administração, Dra. Soraia Victor - Secretária da Administração do Estado do Ceará, Admª Fátima
Catunda - representando a Deputada Estadual Patrícia Gomes, Dra. Maria José Torquato de Araújo
- Presidente da Associação das primeiras damas dos municípios do Estado do Ceará, Admª Ita Chana Presidente do SINDAERJ, Admª Margarida Araújo Ferreira - Conselheira do CRA-DF e a Coordenadora
do evento e Conselheira do CRA-CE/PI – Admª Maria Luzenira Barros de Almeida; (Fontes: folder do
CRA sobre o evento e CRA em Ação - nov/1999);
- 4/11/1999 - O Presidente Iran Azevedo proferiu, nessa data, palestra na Faculdade de Ciências
Humanas e Jurídicas de Teresina, a convite da Coordenadora do curso de Administração, Admª Maria
das Neves Rocha Cavalcante, abordando o tema “O Administrador diante os desafios do mercado de
trabalho”; (Fonte: CRA em Ação - nov/1999);
- 25/11/1999 - “Gestão de organizações na sociedade do conhecimento” foi o tema da palestra realizada
nessa data, no auditório da FIEC, em mais uma edição da Jornada de Administração, promovida pelo
CRA e que teve como palestrante o Dr. Thales de Queiroz Sampaio; (Fonte: CRA em Ação - dez/1999);
- 2 a 4/12/1999 - Participação do CRA-CE/PI na Feira do Empreendedor Região Nordeste, evento
promovido pelo SEBRAE-CE e realizado no Centro de Convenções de Fortaleza e que constituiu pleno
sucesso. O estande do Regional foi muito visitado, superando às expectativas mais otimistas, o que
justificou plenamente a participação da instituição na referida Feira; (Fonte: CRA em Ação - dez/1999);
- 3/12/1999 - Realização em Teresina, nessa data, da assembléia de fundação do Sindicato dos
Administradores do Estado do Piauí - SINDAEPI, com a aprovação de seu estatuto e eleição da primeira
diretoria, tendo na Presidência o Adm. Manoel Teófilo Maia e na Vice-presidência o Adm. Adilson
Farias de Castro, ambos Conselheiros do CRA. (Fonte: CRA em Ação - jan/2000);
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- 12/1/2000 - Aconteceu nessa data, às 19 horas, no auditório da FIEC, a aula inaugural dos cursos
de Idiomas e Informática promovidos pelo CRA-CE/PI. Na oportunidade, foram apresentados os
professores, a metodologia dos cursos e o material didático a ser utilizado, entre outras atividades
programadas para a noite. Fizeram-se presentes Administradores matriculados nos cursos de Inglês,
Espanhol, windows, word, excel, powerpoint e access. O início das aulas foi programado para o dia
17/1; (Fonte: CRA em Ação - jan/2000);
- 24/2/2000 - No auditório da FIEC aconteceu, nessa data, mais uma edição da Jornada de Administração
com a palestra “O Executivo no contexto internacional”, proferida pelo Adm. Paulo Melo; (Fonte: CRA
em Ação - mar/2000);
- 1º/3/2000 - O CRA registrou com orgulho, ao mesmo tempo em que parabeniza o Administrador
cearense João Soares Neto, por sua nomeação pelo Governo Mexicano para o cargo de Cônsul
Honorário do México em Fortaleza; (Fonte: CRA em Ação - mar/2000);
- 30/3/2000 - O Adm. Francisco Régis Cavalcante Dias, Superintendente do SEBRAE/CE e Conselheiro
do CRA-CE/PI, foi o palestrante da edição da Jornada da Administração, realizada nessa data, no
auditório da FIEC, com o tema “A Força do empreendedorismo”. Destaque para a presença de público,
que lotou completamente o auditório; (Fonte: CRA em Ação - mar/2000);
- 18/4/2000 - Realizada nessa data, na Delegacia de Parnaíba, reunião plenária do CRA, a primeira
acontecida naquela cidade, sob a presidência do Adm. Iran Azevedo e que se revestiu do maior sucesso.
Ao ensejo, foram firmados convênios com várias empresas em beneficio dos Administradores; (Fonte:
CRA em Ação - mai/2000);
- 27/4/2000 - Aconteceu nessa data, às 18h30min, no auditório da FIEC, a edição de abril da Jornada de
Administração com a palestra proferida pelo Profº Edmar Ferreira Monte, mestre em Administração
pela FEA/USP, sobre o tema “Sucesso e fracasso na atividade varejista: um estudo de caso”; (Fonte:
CRA em Ação - abr/2000);
- 17/5/2000 - Inaugurada em Brasília a sede definitiva do Conselho Federal de Administração - SAUS,
Quadra 01, Bloco L - cuja fita simbólica foi cortada pelo Vice-presidente da República Dr. Marco Maciel
e sendo Presidente do CFA o Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade; (Fonte: CRA em Ação - jun/2000);
- 16/6/2000 - O Presidente Iran Azevedo esteve em Parnaíba proferindo a palestra “Análise para a
racionalização do trabalho” no encerramento da disciplina Teoria Geral da Administração, ministrada
pelo Professor e Adm. Adilson de Castro no curso de Especialização em Desenvolvimento Gerencial da
UFPI; (Fonte: CRA em Ação - jun/2000);
- 11/7/2000 - Na sede do CRA-CE/PI, o Professor e Adm. Sérgio José Barbosa Elias proferiu palestra
sobre as “Normas ISO 9.000”, assunto do maior interesse atualmente para as empresas e instituições;
(Fonte: CRA em Ação - jul/2000);
- 27/07/2000 - O Adm. Luís Antonio Rabelo Cunha, Assessor Corporativo do Grupo Édson Queiroz,
foi o palestrante da edição de julho/2000 da Jornada de Administração, realizada no auditório da FIEC
e abordando o tema “Gestão de Recursos Humanos na era da globalização”; (Fonte: CRA em Ação ago/2000);
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- 11/8/2000 - O Presidente Iran Azevedo esteve nessa data em audiência com o Governador e Adm.
Tasso Jereissati convidando-o para proferir palestra no dia 5 de setembro, às 19 horas, no auditório do
SEBRAE/CE, por ocasião das solenidades comemorativas ao Dia do Administrador, convite este aceito
por aquela autoridade; (Fonte: CRA em Ação - ago/2000);
- 5/9/2000 - Realizada nessa data, no auditório do SEBRAE/CE, a solenidade comemorativa pela
passagem dos 35 anos de criação da profissão de Administrador, a qual contou com a presença de
várias autoridades como o Vice-governador e Adm. Benedito Clayton Veras Alcântara - representando
o Governador Tasso Jereissati, o Senador Lúcio Alcântara, o Deputado Federal e o Adm. Antonio
Cambraia; (Fonte: CRA em Ação - set/2000);
- 8 e 9/09/2000 - Em Teresina, a comemoração dos 35 anos da profissão contou com a presença do
Vice-presidente do CRA-CE/PI, Adm. Manoel Teófilo Maia em várias universidades (FAR, AESPI, CEUT,
UESPI e CESVALE), além de missa realizada no dia 8/9 e baile festivo no dia 9/9. Já em Parnaíba, o
Delegado e Conselheiro Adílson de Castro participou de colação de grau em universidades, tendo
acontecido jantar de confraternização no restaurante Rio’s, localizado no histórico Porto das Barcas;
(Fonte: CRA em Ação - set/2000);
- Nota publicada no informativo do Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará – SINDAECE
– presidido pelo Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima, dando ciência de protesto formulado contra o
Presidente Iran Azevedo pelo fato de haver sido ignorada a presença dele e dos Delegados de Teresina,
Parnaíba e Floriano pela mesa diretora dos trabalhos do evento comemorativos dos 35 anos de criação
do CRA – realizado no auditório do SEBRAE, no dia 5/9; (Fonte: Informativo SINDAECE);
- 4 a 6/10/2000 - Nesse período, aconteceu em Porto Alegre/RS o XI ENLA - Encontro Latino Americano
de Administração, ocasião em que foi eleita a nova diretoria da OLA - Organização Latino-Americana
de Administração, sendo que, das quatro vagas na diretoria da entidade destinadas à Administradores
brasileiros, uma foi ocupada pelo Adm. José Airton de Oliveira, Conselheiro Federal representante do
CRA-CE/PI junto ao CFA; (Fonte: CRA em Ação - nov/2000);
- 22/10/2000 - Publicação nessa data, nos Diários Oficiais dos Estados do Ceará e do Piauí e nos jornais
de grande circulação de Fortaleza e de Teresina, do Edital de Convocação para as eleições de 2000, que
renovará 1/3 do plenário do CRA-CE/PI, a acontecer em 6/11/2000; (Fonte: Diário do Nordeste de
22/10/2000);
- 6/11/2000 - Realização de eleições para a renovação de 1/3 do plenário do CRA-CE/PI. Concorreram
duas chapas assim constituídas: chapa 1- Ética e compromisso” - Efetivos - Cláudia Buhamra de Abreu,
Honor Tôrres Filho e Lamarck Mesquita Guimarães; Suplentes - Francisco Régis Cavalcante Dias,
Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e Roberto Capelo Feijó; chapa 2- Renovação com mudanças:
Efetivos - Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Gineton Dantas Queiroz e José Caminha de Oliveira;
Suplentes - Altair Damásio de Sousa, Maria de Fátima Alves Martins e Maria Socorro Ferreira de
Miranda. Foi eleita, a chapa 1- Ética e compromisso que venceu em todas as urnas, obtendo seiscentos
e dez votos contra quatrocentos e cinquenta e cinco votos da chapa opositora, com dezessete votos em
branco e dezesseis votos nulos. A diplomação dos eleitos aconteceu no dia 30/11/2000, no auditório
da FIEC; (Fonte: CRA em Ação - nov/2000);
- 30/11/2000 - Aconteceu nessa data mais uma edição da Jornada de Administração, realizada no
auditório da FIEC com palestra proferida pelo Dr. Paulo Angelim com o tema “Marketing pessoal: um
olhar de dentro para fora”: (Fonte: CRA em Ação - nov/2000)
CRACEARÁ
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2001
- 2/1/2001 - Posse dos conselheiros eleitos em 6/11/2000 para a renovação de 1/3 do plenário, com
mandato de quatro anos - 2001 a 2004, a saber: Conselheiros Efetivos - Cláudia Buhamra de Abreu,
Honor Tôrres Filho e Lamarck Mesquita Guimarães Suplentes - Francisco Régis Cavalcante Dias,
Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e Roberto Capelo Feijó. A seguir, aconteceu a eleição para a
composição da diretoria para o biênio 2001/2002, que ficou assim constituída: Presidente - Lamarck
Mesquita Guimarães; Vice-presidente - Manoel Teófilo Maia de Lima; Diretor Administrativo - Adilson
Farias de Castro; Vice Diretor Administrativo - Marcos Eliano Tavares Ribeiro; Diretora Financeira
- Maria Luzenira Barros de Almeida; Vice Diretor Financeiro - Carlos Eduardo Bandeira Araújo;
Conselheiros Efetivos - Cláudia Buhamra Abreu, Francisco de Assis Moura Araripe e Roberto Lúcio
Maciel Lourinho; Conselheiros Suplentes: Alainy Rosado Leitão, Cristóvam Colombo Matos de Areia
Leão, Francisco Régis Cavalcante Dias, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Paulo Tadeu Sampaio
de Oliveira, Pedro Alencar Carvalho Silva e Roberto Capelo Feijó; - Conselheiros Federais eleitos: José
Airton de Oliveira – Efetivo, e Ubaldina Pinheiro Gurgel - Suplente; (Fonte: CRA em Ação - abril/2001);
- 30/3/2001 - Pela Resolução Normativa CFA 253/2001, dessa data, foi aprovado pelo Superior
Tribunal de Ética do Administrador do novo Código de Ética do Profissional Administrador – CEPA –
órgão cujo presidente era o Professor e Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra.
- 2/4/2001 - O CRA criou nessa data, a 1ª Câmara de Administração Pública objetivando aproximar
a instituição da Administração pública municipal e estadual, no âmbito dos Estados do Ceará e do
Piauí, com vistas a estabelecer parcerias que visem à discussão de novos caminhos e estratégias
para o enfrentamento dos desafios impostos pela modernidade da gestão pública, assim como para
proporcionar aos Administradores a oportunidade de efetivamente assumirem os cargos que lhes são
privativos; (Fonte: Ofício do CRA dessa data);
- 19 e 20/4/2001 O Conselheiro Roberto Maciel Lourinho, a Gerente de Fiscalização Adm. Soraia
Padilha e o Assessor Jurídico Artur Coelho estiveram em Brasília, como representantes do CRA,
participando no CFA do VIII Encontro Nacional dos Agentes de Fiscalização do Sistema CFA/CRA;
(Fonte: CRA em Ação - mai/2001);
- 4/5/2001 - Tendo por local o auditório da FIEC, foi realizado nessa data a 1ª Audiência Pública com
o tema “O profissional de Administração e o mercado de trabalho no setor público”, que contou com
a participação dos Administradores Marcos Eliano Tavares Ribeiro e Antonio Elbano Cambraia, este
também Deputado Federal e ex-Prefeito de Fortaleza; (Fonte: CRA em Ação - mai/2001);
- 5/5/2001 - Realização nessa data, nas dependências do CETREDE, cujo Diretor Executivo era o
Professor e Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, do “I Workshop de reflexão estratégica”,
contando com a participação dos conselheiros e de funcionários do CRA, assim como das Delegacias
de Teresina, Parnaíba e Floriano; (Fonte: CRA em Ação - mai/2001);
- 8/5/2001 - O Deputado Federal e Administrador Mauro Benevides foi homenageado nessa data
pelo CRA do Distrito Federal, presidido pelo Adm. José Ataíde Barreto. A entrega de comenda ao
homenageado foi feita pelo Presidente do CRA-CE, Adm. Lamarck Mesquita Guimarães; (Fonte: CRA
em Ação - mai/2001);
- 30/5/2001 - A exemplo do Ceará, as Delegacias do Estado do Piauí contam com o respaldo de
importante fonte de informação para a fiscalização de empresas: o cadastro da Junta Comercial do
referido Estado, no qual foram identificadas cento e sessenta empresas com atividades de atuação no
campo profissional da Administração; (Fonte: CRA em Ação - nº 45);
- 31/5/2001 - Realização da Jornada mensal de Administração, no auditório do SEBRAE com o tema
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“Internet móvel como ferramenta do Administrador moderno”, abordado por Felipe Cabral, gerente
corporativo da TIM; (Fonte: CRA em Ação - nº 46 jun/2001);
- 11/6/2001 - Pela Portaria CRA-CE/PI nº 024/2001, foi criado nessa data o Tribunal de Ética dos
Administradores do Ceará e Piauí com a seguinte constituição: Adm. Evandro Aires de Moura Presidente, Adm. José Barbosa Hissa - Vice-presidente e como membros os Administradores Edilson
Barros Pessoa, José Livino Pinheiro Lopes e Judite Carvalho da Ponte. A solenidade de posse foi
presidida pelo Governador em exercício, Adm. Beni Veras; (Fonte: CRA em Ação nº 47);
- 30/6/2001 - Na sede do CRA realização, nessa data, com carga horária de 8 horas/aula, do I Curso de
Responsabilidade Técnica com o objetivo qualificar Administradores para o exercício dessa atividade
profissional, assegurando assim a garantia pela boa qualidade dos serviços prestados por empresas
que atuam no campo da Administração em contratos com instituições públicas e privadas; (Fonte: CRA
em Ação - jun/2001);
- 11/7/2001 - Tendo por local o auditório do SEBRAE/CE, foi realizada nessa data mais uma edição
da Jornada mensal de Administração com o tema “Cooperativismo”, sendo a palestra proferida pelo
Consultor Álvaro Neto; (Fonte: CRA em Ação nº 46 - junho/2001);
- 10/8/2001 - Entrevista com o Presidente Lamarck Mesquita Guimarães no jornal Diário do Nordeste,
dessa data, na qual declarava que cerca de três mil empresas de serviços existentes no Ceará não
possuiam registro no CRA-CE/PI, enfatizando que aproximadamente um mil e cem eram “laranjas”, isto
é, foram criadas para acobertarem outras com problemas de cadastro no mercado. Informava ainda
que, no Estado do Piauí, também jurisdição do Regional, esse total atingia aproximadamente oitocentas
empresas não registradas. Estimava que essa irregularidade resultava em prejuízo para a instituição
estimado em torno de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); (Fonte: jornal DN, de 10/8/2001);
- 23/8/2001 - Presidentes e vinte e dois Conselhos Regionais de Administração reuniram-se nessa
data, no Seara Praia Hotel, sob a direção do Presidente do CFA, Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade,
debatendo sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal assim como sobre irregularidades existentes nos
cursos de Administração. O evento contou em sua abertura com a presença do Governador Tasso
Jereissati e teve a coordenação do CRA-CE/PI, presidido pelo Adm. Lamarck Guimarães; (Fonte: jornal
DN dessa data - Pág.2);
- 15/9/2001 - Em audiência com o Governador e Adm. Tasso Jereissati, o Presidente Lamarck
Guimarães apresentou a lista tríplice de Administradores, efetivos e suplentes, objetivando a escolha
pelo Governador de um efetivo e de um suplente, para exercerem o cargo de Vogais da Junta Comercial
do Ceará; (Fonte: CRA em Ação nº 47);
- 1º/10/2001 - Criado o Fórum Nacional de Ensino de Administração - FONEAD, integrado ao CFA
e às principais entidades envolvidas com o ensino de Administração em níveis de graduação e pósgraduação, tais como, ANGRAD, INEP, ANPAD e CAPES;
- 20/11/2001 - Aconteceu nessa data a solenidade de inauguração da reforma procedida na sede do
CRA-CE/PI - Casa do Administrador Guilherme Quintanilha de Almeida - reforma essa que consistiu
de algumas mudanças no leiaute da área interna do imóvel mas, sobretudo, em sua fachada que sofreu
completa reformulação, tornando-a muito moderna. Ao ato, além de dirigentes e funcionários da
instituição, se fizeram presentes autoridades e Administradores filiados; (Fonte: CRA em Ação - nº 47
- dezembro/2001);
- 30/11/2001 - Fundada nesta data, a ACECREDI - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Administradores, Contabilistas e Economistas do Ceará, com o objetivo de financiar algumas
atividades das referidas categorias. Eleito Presidente o Econ. Roberto Martins Mendes, como Diretor
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Administrativo o Adm. Lamarck Mesquita Guimarães e como Diretor Financeiro o Contador Sérgio
Maria Nobre Othon Sidou. Poderiam ser cooperados da ACECREDI, desde que registrados nos
respectivos Conselhos, Economistas, Administradores, Tecnólogos em Administração, Contadores e
Técnicos em Contabilidade; (Fonte: CRA em Ação - fev 2001);
- 12/12/2001 - O Adm. José Airton Oliveira, Conselheiro Federal pelo Ceará, compôs a Comissão que
elaborou o projeto sobre gestão com responsabilidade fiscal e a publicação do “Guia de gestão com
responsabilidade fiscal: uma abordagem gerencial” acontecida nessa data, na sede do CFA, em Brasília;
(Fonte: CRA em Ação - dez/2001);
- 13/12/2001 - O Professor José Iran de Azevedo Lima, ex-presidente do CRACE/PI, tomou posse
nessa data no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE da Universidade Estadual do Ceará UECE, como representante do corpo docente; (Fonte: CRA em Ação - dez/2001);
- 16/12/2001 - Mais uma turma, composta por 19 alunos, concluiu nessa data, em Teresina, o curso de
Informática promovido pelo CRA em parceria com a Universidade Federal do Piauí; (Fonte: CRA em
Ação – fev/2001) ;

2002
- 19/2/2002 - Numa parceria da Universidade Federal do Ceará com o Instituto Municipal de
Pesquisas, Administração e Recursos Humanos (IMPARH) foi impresso na Imprensa Oficial do Estado
do Ceará o Dicionário de Administração, obra técnico-conceitual, inédita no Brasil e de autoria do
Adm. José Geraldo Duarte Pinto. Oferecia mais de quatro mil e novecentos verbetes conceituais, com
sistema renovador de busca rápida de verbetes dispensando procura alfabética, indicações temáticas
completas, correspondência bilingue português-inglês e inglês-português dos termos, terminologias
da iniciativa privada e do serviço público, além de um apêndice contendo legislação sobre a profissão do
Administrador. O lançamento da obra foi previsto para março/2002; (Fonte: CRA em Ação - fev/2002);
- 22/2/2002 - O Presidente Lamarck Guimarães presidiu nessa data a solenidade de instalação da
nova Delegacia do CRA na Região do Cariri, na cidade do Crato, tendo igualmente participado do
lançamento do primeiro curso de pós-graduação em Administração naquele município; (Fonte: CRA
em Ação - mar/2002);
- 25 e 26/02/2002 - O Presidente Lamarck Mesquita Guimarães, o Vice Diretor Administrativo Marcos
Eliano Tavares Ribeiro e o Gerente da Célula de Projetos Especiais Adm. Eudes Holanda estiveram
nesse período em Brasília participando no CFA de treinamento sobre Responsabilidade Fiscal; (Fonte:
CRA em Ação - mar/2002);
- 26/2/2002 - Realização nessa data, no auditório do SEBRAE/CE, de mais uma edição da Jornada de
Administração com a palestra proferida pelo Professor Albert Brasil Gradvohl sobre “Oportunidades
de negócios verdes”; (Fonte: CRA em Ação - fev/2002);
- 1º e 2/3/2002 - O curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do Piauí, em Parnaíba,
comemorou 30 (trinta) anos de sua fundação, com solenidades realizadas nesse período e nas quais se
fez presente o Presidente Lamarck Guimarães; (Fonte: CRA em Ação - mar/2002);
- 28/3/2002 - Os Administradores Cristovam Colombo Matos de Areia Leão e José Airton Cavalcante
foram nomeados por Decreto pelo Governador do Estado do Piauí como Vogais - Efetivo e Suplente,
respectivamente - da Junta Comercial do Piauí: (Fonte: CRA em Ação - abr/2002);
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- 18/4/2002 - O CRA-CE/PI realizou nessa data, em sua sede, uma exposição-debate sobre “Gestão
ética e compromisso”, à qual se fizeram presentes Administradores especificamente convidados;
(Fonte: Ofício datado de 23/4/2002);
- 16 a 19/5/2002 - O CRA esteve presente na Feira do Empreendedor Região Nordeste 2002, realizada
nesse período em Teresina, tendo montado um estande para divulgar a instituição aos Administradores
locais e ao público; (Fonte: CRA em Ação - jun/2002);
- 20/5/2002 - O CRA publicou no jornal Diário do Nordeste e no Diário Oficial dos Estados do Ceará
e Piauí o Edital 001/2002, relativo ao concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização, com
vistas à contratação de três Fiscais, sendo dois para a sede em Fortaleza e um para a Delegacia de
Teresina. As inscrições foram feitas até 28/06/2002 e a aplicação das provas deu-se no dia 4/8/2002;
(Fontes: Diário do Nordeste, de 20/5/2002, e CRA em Ação - mai/2002);
- 22/5/2002 - Inauguração nessa data, em Sobral/CE, da Delegacia Norte do CRA em solenidade
presidida pelo Adm. Lamarck Guimarães e com a presença de Administradores locais; (Fonte: CRA em
Ação - mai/2002);
- 1º/6/2002 - O Conselheiro Honor Tôrres Filho renunciou ao mandato, assumindo a vaga o Conselheiro
Suplente Francisco Régis Cavalcante Dias;
- 3/6/2002 - O CRA adquiriu um novo sistema operacional objetivando agilizar as ações desenvolvidas.
Ainda em fase de implantação, o sistema desenvolvido pela Implanta Informática - especializada em
sistemas para conselhos – deveria estar funcionando plenamente até setembro/2002. Os funcionários
do CRA-CE/PI participaram, no período de 3 a 7/6, de treinamento ministrado pelo técnico da Implanta
Sr. Diovane Zica; (Fonte: CRA em Ação - jun/2002);
- 6/6/2002 – Realização, no auditório da FIEC, de mais uma edição da Jornada de Administração
sendo palestrante o Adm. Carlos Eduardo Bandeira Araújo que versou sobre o tema “Organização e
liderança”; (Fonte CRA em Ação - jun/2002);
- 8/6/2002 - A Adm. Edna Monteiro, ex-Conselheira do CRA, ingressou nessa data na Academia
Feminina de Letras do Ceará - AFELCE, passando a ocupar o cargo de 1ª Secretária. Nessa mesma data,
a colega Edna Monteiro recebeu Moção de Congratulação dos Vereadores da Câmara Municipal de
Baturité; (Fonte: CRA em Ação - set/2002);
- 1º/7/2002 - A criação do Conselho Regional do Piauí é fato tido como certo em razão do crescimento
substancial do número de registrados nas Delegacias daquele Estado, o que vem coroar os esforços há
muito empreendidos pelos colegas piauienses liderados pelos Administradores Manoel Teófilo Maia
de Lima e Cristovam Colombo Matos de Areia Leão (em Teresina), Adilson Farias de Castro e Pedro
Alencar Carvalho Silva (em Parnaíba) e Alainy Rosado Leitão (em Floriano). Outro fenômeno que vem
contribuindo substancialmente para que o objetivo seja alcançado é a implantação, nos últimos anos,
de quatorze faculdades de Administração no Estado, aumentando consideravelmente o número de
profissionais no mercado piauiense; (Fonte: CRA em Ação - jul/2002);
- 1º/8/2002 - Dentre os cento e oitenta Administradores de Empresas selecionados pelo MEC para
analisar os cursos de Administração de Empresas no País, três são cearenses e filiados ao CRA-CE/PI.
São eles: Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra - Diretor Executivo do CETREDE e Professor
da Universidade Federal do Ceará, Adm. José Airton de Oliveira - Conselheiro Federal pelo Regional e
Adm. Manoel Messias de Sousa, Professor da Universidade Estadual do Ceará; (Fonte: CRA em Ação
- ago/2002);
- 5/8/2002 - Publicado nessa data, no Diário Oficial dos Estados do Ceará e do Piauí e em Jornais de
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grande circulação em Fortaleza e Teresina, o Edital de convocação para as eleições de renovação de 2/3
(dois terços) do plenário do CRA, que acontecerão em 4/11/2002; (Fonte: CRA em Ação - ago/2002);
- 13/8/2002 - No auditório da Bolsa de Valores Regional a realização, nessa data, da Jornada de
Administração com o tema geral “Administração de investimento: opções na era da globalização”,
palestra proferida conjuntamente pelos especialistas: Ricardo Freiburghaus, mestre em Ciências
Econômicas, que discorreu sobre o subtema “Investimento no exterior - as vantagens de se investir no
mercado externo”, e Fernando Aragón, especialista em Finanças pelo IBMEC/RJ que abordou o subtema “Investimentos nacionais: aprendendo a avaliar as opções”; (Fonte: CRA em Ação - jul/2002);
- 20/8/2002: - Pela Resolução CRA-CE/PI - 001/2002, dessa data, o Regional concedeu isenção, até
31/12, do pagamento da anuidade de 2002, para os novos inscritos como pessoa física; (Fonte: CRA
em Ação - ago/2002):
- 1º/9/2002 - Realizou-se nessa data o concurso para Fiscais do CRA, com setenta e um inscritos,
dos quais vinte e quatro residentes no Piauí. Foram aprovados os Administradores, pela ordem de
classificação: Dário Sidrim Perini, Daniel Barbosa de Araújo e Fernando Antonio de Oliveira Leão;
(Fonte: CRA em Ação – set/2002);
- 9 a 11/09/2002 - As comemorações relativas à Semana do Administrador/2002 aconteceram nesse
período. No dia 9/9, às 9 horas, foi celebrada Missa de Ação de Graças na Igreja Santa Edwirges; às 11
horas, na Assembleia Legislativa, menção honrosa ao Dia do Administrador; às 19 horas, no auditório
Waldir Diogo da FIEC, solenidade oficial de abertura, seguida de palestra proferida pelo Adm. João
Alves de Melo, Secretário Municipal, subordinada ao tema “Gestão pública participativa”. No dia 10/9,
também no auditório da FIEC, às 9 horas, mesa redonda sobre “A validade dos cursos sequenciais em
termos de registro profissional”, sendo debatedores o Profº Edgar Linhares Lima e o Advogado Valmir
Pontes Filho, tendo como moderador o Adm. Lamarck Guimarães; às 14 horas - palestra “Internet de
alta velocidade - por que você e a sua empresa precisam?” pelo Gerente da TV Show Brasil, Sr. Emerson
Sampaio; - 15h45min - palestra “Estratégias corporativas” pelo Adm. e Conselheiro do CRA-CE/PI
Carlos Eduardo Bandeira Araújo; - 17h15min - palestra “Excelência na qualidade do atendimento” pelo
Consultor do SEBRAE/CE, Sr. Manoel Marcelino da Silva; - 19 horas - palestra “Marketing de marcas
- como conquistar um posicionamento de valor na mente do cliente” pela Professora e Admª Cláudia
Buhamra Abreu, Conselheira do CRA-CE/PI. E, no dia 11/09, às 9 horas - palestra “Comércio eletrônico
e as decisões estratégicas para a integração virtual e física” pelo Profº Edmar Ferreira Monte; - às
10h30min - palestra “Responsabilidade social empresarial” pelo Diretor da CDC&A, Sr. João Bosco
Príamo Carbogin; - 15 horas - palestra “Novos rumos da Administração” pelo Professor e Adm. José
Iran de Azevedo Lima; - 16h30min - palestra “Marketing pessoal” proferida pelo Professor, Consultor
e Adm. Carvalho Neto; - 18 horas - palestra “Reinvente (se) ou desapareça! - caminhos para tornar-se
um senhor dos anéis” pelo Consultor Sérgio Reginatto; 19h30min - encerramento; (Fonte: CRA em
Ação - set/2002);
- 12 e 13/9/2002: - Em Teresina, as comemorações pela passagem do Dia do Administrador foram
realizadas nos dias 12 e 13, com palestras nos auditórios do SEBRAE/PI e do Instituto Camilo Filho. No
dia 22/09 aconteceu o churrasco do Administrador no Sítio Paraíso. Já em Parnaíba, a comemoração se
deu em um jantar especial, na churrascaria O Lourival, e foi muito prestigiado pelos Administradores
locais; (Fonte: CRA em Ação – ago/set/2002);
- 13/9/2002: - O Adm. João Alves de Melo, Secretário do Planejamento, foi homenageado pela Câmara
Municipal de Fortaleza que lhe agraciou com a Medalha Boticário Ferreira, considerando-o profissional
modelo na Administração pública; (Fonte: CRA em Ação - set/2002);
- 20/9/2002: - Inauguração, nessa data, da sede própria da Delegacia do CRA-CE/PI em Teresina,
localizada na sala 11 do Jóquei RB Center, na Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2222. O descerramento
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da placa oficializando a nova sede foi feito pelo ex-presidente do CRA, Adm. José Iran Azevedo, e pelo
atual, Adm. Lamarck Guimarães; (Fonte: CRA em Ação - set/2002);
- 4/11/2002: - Realização de eleições para a renovação de 2/3 do plenário do CRA para mandato quatro
anos. Duas chapas participaram da disputa, assim compostas: chapa 1 - Efetivos - Administradores
Adilson Farias de Castro, Eudes Costa de Holanda Júnior, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra,
Manoel Teófilo Maia de Lima, Marcos Eliano Tavares Ribeiro e Reginaldo Silva de Oliveira; Suplentes,
para mandatos de dois anos - Administradores Indira Guedes Guimarães e João Alves de Melo;
Suplentes, para mandato de quatro anos - Administradores - Carlos Garcia Araújo Neto, Fernando
Ribeiro Silva, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Francisco Thauzer Coelho Fonteles, Humberto Ary
Romcy Sanford Lima e Pedro Alencar Carvalho Silva. Chapa 1- Efetivos - Administradores Aldemir
Pessoa, Cláudio César Vieira Cavalcante, Cristovam Colombo Matos de Areia Leão, João de Paula
Neto, José Demontieux Cruz e Maria de Lourdes de Melo Salmito; Suplentes - para mandatos de dois
anos - Administradores Adhemar Nunes Freire Filho e Francisco Zamenhof de Oliveira; Suplentes para mandato de quatro anos - Administradores Adília Maria Rocha Monteiro, Alainy Rosado Leitão,
Antonio Pinheiro Cavalcante, José Furtado Girão, José Manuel M. Rosa Moedas e Liduína Moreira
Lins. Para o CFA, também mandato de quatro anos, concorreram três chapas, a saber: chapa 1 - Adm.
José Airton de Oliveira; Suplente - Luiz de Melo Andrade Filho; chapa 2 - Efetivo - Adm. Honor
Tôrres Filho; Suplente - Admaª Maria Aleuda Fernandes; chapa 3 - Efetivo - Ubaldina Pinheiro Gurgel;
Suplente - Maria Aglaís Gadelha Pessoa. Saíram vencedoras, tanto para o CRA-CE/PI, quanto para o
CFA - respectivamente, as chapas de número 1; (Fonte: CRA em Ação - nov/2002);

2003
- 7/1/2003 - Ata dessa data a informar sobre a posse formal dos conselheiros eleitos em 4/11/2002
para a renovação de 2/3 do plenário, com mandato de quatro anos - 2003 a 2006 - a saber: Efetivos
- Administradores Adilson Farias de Castro, Eudes Costa de Holanda Júnior, Francisco Sérgio de
Vasconcelos Bezerra, Manoel Teófilo Maia de Lima, Marcos Eliano Tavares Ribeiro e Reginaldo Silva
de Oliveira; Suplentes para mandato de dois anos - Administradores Indira Guedes Guimarães e João
Alves de Melo; Suplentes, para mandato de quatro anos - Administradores -Carlos Garcia Araújo Neto,
Fernando Ribeiro Silva, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Francisco Thauzer Coelho Fonteles,
Humberto Ary Romcy Sanford Lima e Pedro Alencar Carvalho Silva. Logo após, foi realizada a eleição
para a composição da Diretoria para o biênio 2003/2004, que ficou assim constituída: Presidente Marcos Eliano Tavares Ribeiro; Vice-presidente - Manoel Teófilo Maia de Lima; Diretor Administrativo
- Eudes Costa de Holanda Júnior; Vice Diretor Administrativo - Francisco Sérgio de Vasconcelos
Bezerra; Diretor Financeiro - Reginaldo Silva de Oliveira; Vice-Diretor Financeiro - vago; Conselheiros
Efetivos - Adilson Farias de Castro, Cláudia Buhamra Abreu, Francisco Régis Cavalcante Dias e
Lamarck Mesquita Guimarães; Conselheiros Suplentes - Carlos Garcia Araújo Neto, Fernando Ribeiro
Silva, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Francisco Thauzer Coelho Fonteles, Humberto Ary Romcy
Sanford Lima, Indira Guedis Guimarães, João Alves de Melo, Pedro Alencar Carvalho Silva e Roberto
Capelo Feijó; Conselheiros Federais: Efetivo - José Airton de Oliveira; Suplente - Luís de Melo Andrade
Filho
- 14/1/2003 - O Presidente Marcos Eliano Tavares deu a conhecer os seis principais objetivos que
pretende alcançar em sua gestão, quais sejam: 1. criar o Fórum Consultivo de ex-presidentes; 2.
implantar o Programa Permanente de Cursos de Atualização Profissional; 3. dar continuidade à
Jornada de Administração; 4. redirecionar o modelo de gestão do Conselho, dirigindo seu foco para o
Administrador; 5. criar a Academia Cearense de Administração; 6. consolidar o projeto de emancipação
do Piauí, apoiando a melhoria das instalações da Delegacia de Teresina e fomentando a instalação de
escritórios regionais em Parnaíba, Floriano, Picos e Correntes; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – jan/
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fev/mar/2003);
- 21/1/2003 - A Delegacia do CRA-CE/PI de Teresina recebeu nessa data, em audiência, a Secretária
da Administração do Estado do Piauí, Sra. Maria Regina Sousa, ocasião em que lhe foi apresentada pelo
Delegado Manoel Teófilo Maia a Legislação pertinente à profissão e entregue um ofício no qual lhe
era solicitado o resguardo do mercado de trabalho no âmbito da estrutura administrativa do Estado
nos cargos que por lei são privativos do Administrador. E que esse profissional estivesse devidamente
regularizado e adimplente com o CRA; (Fonte: Informativo CRA – jan/fev/mar/2003);
- 30/1/2003 - O Presidente Marcos Eliano Tavares e o Diretor Financeiro Reginaldo Silva de Oliveira
estiveram nessa data em visita à Junta Comercial do Ceará - JUCEC, mantendo contato com o então
Presidente, Adm. Roberto Capelo Feijó, onde discutiram sobre um possível Convênio entre a JUCEC e
o CRA-CE/PI; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – jan/fev/mar/2003);
- 31/1/2003 - Reunião acontecida nessa data, na sede do SEBRAE/CE, entre seu Superintendente,
Adm. Sérgio Alcântara, o Presidente Marcos Eliano Tavares e o Diretor Administrativo Eudes Holanda
Júnior pelo CRA-CE/PI, ocasião em que foi discutido sobre a elaboração de projetos comuns envolvendo
Administradores. (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – jan/fev/mar/2003);
- 11/2/2003 - Nessa data, o Presidente do CRA-CE/PI esteve em visita à sede da APRECE - Associação
dos Prefeitos do Ceará, mantendo contato com a Sra. Elaine, Diretora Executiva, com vistas à
realização, em setembro, do I Encontro Estadual dos Secretários Municipais da Administração; (Fonte:
Informativo CRA-CE/PI – jan/fev/mar/2003);
- 12/2/2003 - O Presidente Marcos Eliano Ribeiro esteve nessa data em reunião com o novo
Secretário de Estado da Administração, Dr. Mauro Benevides Filho, tratando da observância pelo
Estado do cumprimento da Lei nº 4769 no que tange à ocupação dos cargos que são privativos dos
Administradores funcionários estaduais; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – jan/fev/mar/2003);
- 17/2/2003 - Segunda reunião ordinária do CRA-CE/PI, tendo por local a sede da Junta Comercial
do Estado do Ceará, situada na Rua 25 de março, nº 300: a) o Presidente Marcos Eliano discorreu
sobre os princípios da nova gestão e na transformação das plenárias em um momento de colaboração
e contribuição; b) deu ciência de pequenas reformas realizadas na sede do Regional; c) solicitou aos
conselheiros apresentarem sugestões para eventos a serem realizados, assim como para a elaboração
do Plano de Cargos e Salários da instituição; d) o Conselheiro suplente Roberto Capelo Feijó discorreu
sobre as atividades da JUCEC e deu ciência de que o Adm. Erle Ximenes Rodrigues estaria sendo
empossado como novo Presidente daquela instituição; e) o Conselheiro Federal Suplente Luís de Melo
Andrade Filho tomou posse no cargo; f) registro de que os balancetes de agosto a dezembro/2002, bem
como, a prestação de contas deste exercício foram aprovadas, porém com a manutenção das ressalvas
feitas pela Câmara de Administração e Finanças do CFA; (Fonte: ata dessa data);
- 17/2/2003 - Posse solene dos conselheiros eleitos em 4/11/2002 e dos diretores do CRA eleitos em
7/1/2003, realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC, a qual foi
muito concorrida, contando com a presença de Administradores, estudantes e empresários. Após a
solenidade festiva, foi servido um coquetel aos presentes; (Fonte: convite expedido pelo CRA);
- 22/2/2003 - O Presidente Marcos Eliano Tavares e o Diretor Administrativo Eudes Holanda Júnior
estiveram na Delegacia do Cariri, em encontro com Administradores da Região, oportunidade em que
foi eleito o novo Delegado, Adm. Cícero Pereira de Sousa; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – /jan/fev/
mar/2003);
- 1º/3/2003 - A partir dessa data, por decisão do plenário e objetivando proporcionar um melhor
atendimento aos profissionais e às empresas registradas, o horário de funcionamento do CRA, em
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Fortaleza, passou a ser: das 9 às 19 horas, com intervalo de 1h30min para almoço, de 2ª a 6ª feiras;
(Fonte: Informativo CRA-CE/PI – jan/fev/mar/2003);
- 10/3/2003 - Aconteceu nessa data, na sede do CRA-CE/PI, a primeira reunião, em um café-damanhã, para dar inicio à construção do Fórum Consultivo de ex-presidentes, que objetivava realizar
debates para fomentar discussões que pudessem viabilizar a melhoria dos serviços prestados, além
de orientações e encaminhamentos sobre o conselho e a profissão. Compareceram os ex-presidentes:
Ilaílson Silveira de Araújo, Francisco Rogério Cristino e Francisco Zamenhof de Oliveira. E os Diretores:
Marcos Eliano Tavares Ribeiro, Eudes Holanda Júnior, Reginaldo Silva de Oliveira, Francisco Sérgio de
Vasconcelos Bezerra e o Conselheiro Suplente João Alves de Melo; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI –
mai/jun/2003);
- 13 e 14/3/2003 - Realizada em Brasília, nesse período mais uma Assembléia de Presidentes dos
Conselhos Regionais de Administração junto ao CFA, sendo o CRA-CE/PI representado por seu
Presidente, Adm. Marcos Eliano Tavares Ribeiro, e que teve como pauta: Áreas conexas à Administração;
- Certificação profissional; - Registro de novos tecnólogos; - Reestruturação do Sistema CFA/CRA; Marketing da profissão; - Plano de Trabalho do CFA para 2003/2004; (Fonte: Informativo CRA-CE/
PI – mai/jun/2003);
- 22/3/2003 - A Diretoria Executiva esteve reunida nessa data, na sede da Delegacia de Teresina, para
discutir ações e estratégias para viabilizar o projeto de emancipação do CRA-PI. Além do Presidente
Marcos Eliano, estiveram presentes os Administradores Manoel Teófilo Maia - Vice-presidente, Eudes
Holanda Júnior - Diretor Administrativo, Reginaldo Silva de Oliveira - Diretor Financeiro e Adilson
Farias de Castro - Conselheiro convidado; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – mai/jun/2003);
- 2/4/2003 - O Presidente Marcos Eliano Tavares Ribeiro e o Diretor Financeiro Reginaldo Silva de
Oliveira estiveram reunidos nessa data com o Adm. César Borges, Diretor Executivo do IEPRO, com a
finalidade de viabilizar um convênio entre as instituições para a realização de cursos de extensão e pósgraduação destinados aos Administradores filiados ao Conselho e em situação de adimplência; (Fonte:
Informativo CRA-CE/PI – mai/jun/2003)
- 22/4/2003 - Palestra realizada nessa data, na Faculdade Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, pelo
Presidente Marcos Eliano Tavares, subordinada ao tema “A profissão do Administrador e o mercado de
trabalho” e destinada aos Administradores e estudantes de Administração da Região do Cariri; (Fonte:
Informativo CRA- jan/fev/mar/2003);
- 24/4/2003: - Aprovada na Assembleia do Conselho Federal de Administração – CFA, realizada nessa
data, em Brasília, a criação por unanimidade do Conselho Regional de Administração do Piauí - CRA-PI;
(Fonte: Informativo CRA-CE/PI – mai/jun/2003;
- 30/4/2003 - Realizado na sede do CRA-CE/PI um café-debate entre dirigentes do Regional e
coordenadores dos cursos de Administração do Estado. O Conselheiro Adm. Eudes Holanda Júnior
expôs sobre a importância da melhoria dos cursos, em face das exigências crescentes do mercado
de trabalho. Foi também ressaltada a necessidade de serem firmados convênios e parcerias do CRA
com as universidades, centros acadêmicos e empresas juniores, assim como a implantação de ações de
incentivo para que os recém-formados venham a se registrar no Conselho; (Fonte: Informativo CRACE/PI – mai/jun/2003);
- 30/4/2003 - Na presente data, após o café-debate, foi inaugurada, na sede do CRA, a sala de
treinamento Adm. Ilaílson Silveira de Araújo, numa homenagem ao primeiro Administrador registrado
no Regional; (Fonte: Informativo CRA-CE/PI – mai/jun/2003); - Ainda nessa data, foi realizado na sede
das Faculdades Integradas do Ceará - FIC, o I Encontro Especial do CRA-CE/PI, oportunidade em que
o Diretor Financeiro, Adm. Reginaldo Silva de Oliveira fez uma exposição sobre o Sistema CFA/CRA e
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o publicitário Humberto Machado proferiu palestra sobre o Clube do Email; (Fonte: Informativo CRACE/PI – mai/jun/2003);
- 6/5/2003 - A Diretoria parabenizou ao Adm. Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira por sua posse na
coordenação do Comitê de Imprensa da Câmara Municipal de Fortaleza. Também parabenizado o
Conselheiro Adm. Francisco Régis Cavalcante Dias, Secretário do Desenvolvimento Econômico do
Estado, pelo lançamento do “Novo Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará” (Fonte: Informativo
CRA-CE/PI – mai/jun/2003);
- 13/5/2003 - Resolução Normativa CFA-277/2003: Instala, a partir de 2/6/2003, o CRA-PI e altera
a denominação de CRA-CE/PI para CRA-CE. O CRA-PI, de acordo com a Resolução Normativa CFA146/1993 de 17/09/1993, será dirigido até a posse dos eleitos em 2005 por uma Comissão Executiva
constituída por nove membros; - Adm. Ruy Otávio Bernardes de Andrade – Presidente do CFA (DOU
nº 95 de 20/5/2003, Seção I, Pág. 10);
- 13/05/2003 - Ante a criação do Regional do Piauí e por serem sediados em Teresina, os Administradores
Manoel Teófilo Maia e Adilson Farias de Castro renunciaram aos cargos que ocupavam, o primeiro o
de Vice-presidente e de Conselheiro e, o outro, o de Conselheiro Efetivo. Para recompor a diretoria
do CRA-CE, o Presidente Marcos Eliano Ribeiro propôs e foi aceito, o remanejamento do Conselheiro
Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra do cargo de Vice-Diretor Administrativo para o de Vicepresidente, assumindo o novo cargo vago o Conselheiro Fernando Ribeiro Silva, que fora convocado
para assumir como efetivo, na vaga deixada por Manoel Teófilo Maia. Para substituir Adilson de Castro,
foi convocado o Suplente Francisco Thauzer Coelho Fonteles; (Fonte: Declaração escrita pelo Adm.
Marcos Eliano Ribeiro);
- 13/5/2003 - Além dos projetos definidos - conforme antes explicitado - o Presidente Marcos Eliano
pretendia implantar a instalação da Incubadora de Consultoria e do Escritório Virtual do Administrador,
espaços para apoiar a entrada de novos colegas Administradores no mercado de trabalho, como
também, o Ceará Administrador, evento de realização anual para celebrar as experiências exitosas
da área de Administração, acontecidas no Estado; (Fonte: Documento elaborado pelo Adm. Marcos
Eliano); - O Presidente fez questão de ressaltar que, em sua gestão, empenhou-se bastante no tocante
à criação do CRA-PI, proporcionando o maior apoio possível aos conselheiros sediados naquele Estado,
Manoel Teófilo Maia de Lima, Adilson Farias de Castro e Cristovam Colombo Matos de Areia Leão,
assim como ao Prefeito de Teresina Adm. Firmino Filho e ao Deputado Federal/PI Adm. Átila Lira - para
que o objetivo fosse alcançado;
- 20/5/2003 - O Presidente do CRA e o Vice-presidente Manoel Teófilo Maia de Lima convidaram os
colegas para assistirem à solenidade de posse da Comissão Executiva Instaladora do Conselho Regional
de Administração do Piauí, com a presença do Presidente do Conselho Federal de Administração, Adm.
Rui Otávio Bernardes de Andrade, realizada no dia 2 de junho de 2003, às 19h30min, no auditório do
SEBRAE/PI (Av. Campos Sales, 1046 - Centro); (Fonte: Convite CRA-CE/PI);
- 4/8/2003 - Em café da manhã realizado nessa data, na sede do CRA-CE, o Regional prestou homenagem
ao Embaixador do Brasil em Portugal, o cearense Paes de Andrade, que foi um dos fundadores da
Escola de Administração do Ceará, a primeira Instituição a dispor de um curso de Administração no
Estado. Além do Presidente Marcos Eliano Ribeiro, estiveram presentes conselheiros de CRA-CE e os
Administradores Jesus Maués do CRA/PA, Fortunato Ribeiro do CRA/MG e Sebastião Nunes do CRA/
SC, que é o Coordenador do Fórum Internacional de Administração, que aconteceria de 8 a 11/11/2003
em Lisboa/Portugal: (Fonte: Informativo CRA-CE – jul/ago/2003);
- 5/8/2003 - Em sua estada em Fortaleza, o Adm. Sebastião Nunes ministrou um treinamento sobre
fiscalização para os funcionários e conselheiros. Durante o período em que presidiu o CRA/SC, o
referido Administrador alcançou resultados significativos nessa área, como resultado da metodologia
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por ele então implantada; (Fonte: Informativo CRA-CE – jul/ago/2003);
- 7 e 8/08/2003 - No período, aconteceu na cidade de Poconé/MT, mais uma Assembleia de Presidentes
dos Conselhos Regionais de Administração junto ao CFA, sendo o CRA-CE sido representado por seu
Presidente Marcos Eliano Tavares Ribeiro e, entre os principais assuntos em pauta, destacaram-se:
- novo Código Civil Brasileiro; - Certificação profissional; - Registro de Tecnólogos; - e apresentação
do projeto “Instrumento para a redução da inadimplência nos CRA; (Fonte: Informativo CRA-CE – jul/
ago/2003);
- 8 e 9/9/2003 - Realização no período, no Imperial Othon Palace Hotel, do evento Ceará Administrador
2003, cuja programação desenvolvida, foi a seguinte: dia 8/9 – 16 horas - inauguração da Incubadora
de Consultores em Administração, na sede do CRA; - 18 horas - abertura da Feira do Administrador,
no hall do Salão Juazeiro; - 19 horas - abertura solene do Ceará Administrador 2003 no auditório
Pedro Lazar; - 21h30min - coquetel de confraternização; dia 9/9 - 7 horas - Missa de Ação de Graças
na Igreja Santa Edwirges; - 9 horas - abertura oficial dos Encontros Setoriais, no auditório Pedro Lazar;
- 10 horas - início das atividades específicas dos Encontros Setoriais, quais sejam: - Encontro estadual
de dirigentes de órgãos públicos e secretários municipais da Administração, no salão Caponga/
Iguape; - Encontro estadual de dirigentes de hospitais públicos e privados com secretários municipais
da saúde, no salão Lagoinha; - Encontro estadual de Administradores, Professores e estudantes
de Administração, Turismo e Informática, no salão Juazeiro; - Encontro estadual de empresas de
Administração, consultoria, terceirização de mão de obra e de cooperativas de serviços, no salão
Canoa; - 19 horas - solenidade de entrega do Prêmio Adm. Ruy de Castro e Silva, no auditório Pedro
Lazar; - 20 horas - solenidade de encerramento seguida de coquetel, com apresentação da Orquestra
de Garotos de Pindoretama. Autoridades presentes: Gov. Tasso Ribeiro Jereissati, Dr. Cid Ferreira
Gomes - Prefeito de Sobral, Dr. Wellington Landim - Coordenador Regional da FUNASA, Dra. Socorro
França - Secretária da Justiça, Dr. Jurandir Frutuoso - Secretário Estadual da Saúde, Adm. Francisco de
Assis Moura Araripe - Vice-Reitor da UECE, Dr. Alcy Porto - Diretor Técnico do SEBRAE/CE e Adm. Rui
Otávio Bernardes Andrade - Presidente do CFA; (Fonte: folder do CRA-CE sobre o evento);

2004
- 30/1/2004 - 17 horas - Primeira reunião ordinária do exercício de 2004, na sede do CRA-CE, cujos
destaques foram os seguintes: a) programada para 27/2/2004 a próxima reunião plenária, a acontecer
nas dependências da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, cabendo ao Conselheiro Francisco
Sérgio de Vasconcelos Bezerra a responsabilidade pela articulação com a diretoria da referida
instituição; b) o presidente informou que na eleição a ocorrer no final do ano, existiriam nove vagas,
sendo três para efetivos e seis para suplentes; c) o Adm. Heládio Coelho Fonteles, coordenador
da Assessoria de Eventos, submeteu ao plenário os seguintes projetos: - Blitz do Administrador
envolvendo os alunos dos cursos de Administração - do 1º ao último semestre - objetivando fazê-los
conhecer o CRA/CE e a legislação da profissão; - Missão internacional à Europa, com o objetivo de
proporcionar aos Administradores conhecer experiências de região mais evoluída do que o Ceará; Bom dia Administrador que buscava integrar os profissionais em torno de um assunto técnico atual
apresentado por autoridades ou personalidades competentes na matéria; - Jornada Mensal de
Administração, com o objetivo de atrair o Administrador para o CRA-CE com a intenção de fazê-lo
conhecer e participar de debates sobre temas pertinentes à profissão; e, - Delegação ENBRA-2004
que se destinava a formar um grupo para participar do evento que aconteceria em Natal/RN. Referidos
projetos foram aprovados; (Fonte: ata dessa data);
- 12/11/2004 - Eleições para a renovação de 1/3 dos conselheiros efetivos e de 2/3 dos conselheiros
suplentes do plenário do CRA-CE, para mandato de quatro anos - 2005 a 2008. Duas chapas se
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registraram para a disputa: chapa 1: Efetivos - Ilaílson Silveira de Araújo, João Alves de Melo e Lucinda
Pimentel; Suplentes - Cora Franklina, Eugênio Pacelli, Flávio Mendonça, Gineton Dantas de Queiroz,
José Dias de Vasconcelos e Odete Linhares; chapa 2 (dois): Efetivos- Cláudio César Vieira Cavalcante,
Francisco Rogério Cristino e Soraia Carla Padilha dos Santos; Suplentes - Alexandre Magno Marques
dos Santos, Francisco César Lopes Júnior, Glauco Andrade Jucá, Irismar Martins do Rego, Maria Aurila
Rocha Ferreira e Soraia Plewka de Oliveira. Foi eleita a chapa 2;
- 2/12/2004 - Os Administradores e empresários Alexandre Pereira, Francisco Lima Matos e José
Moreira Sobrinho estiveram em Fointenebleau, França, participando de curso de Planejamento
Estratégico no famoso Instituto Europeu de Administração e Negócios - INSEAD; (Fonte: CRA Em ação
- Fev/2005);
- 9/12/2004 - O Adm. e Conselheiro Francisco Thauzer Coelho Fonteles, Coordenador da Incubadora
de Consultores, apresentou um balanço das ações desenvolvidas no exercício de 2004 em sua primeira
turma composta por doze Consultores, considerando-as muito positivas, como sejam: dois) saíram para
ocupar cargos na iniciativa privada; quatro iniciaram vida acadêmica como Professor universitário; e
um foi o primeiro colocado na seleção para o mestrado da UFC. “Estes resultados, refletem a seriedade
e o compromisso assumido com a categoria e com a sociedade”, enfatizou; (Fonte: CRA em Ação fev/2005);
- 15/12/2004 - O Presidente Marcos Eliano destacou ainda, como relevantes, várias ações
implantadas durante o mandato dele, por dois exercícios ,além da imensa ajuda proporcionada para
o desmembramento do Piauí, entre as quais: a) regularização da entidade em todas as instâncias de
governo: federal, estadual e municipal: b) renegociação de dívidas com o INSS e o CFA; c) reaproximação
de vários Administradores que se encontravam afastados do Regional, sobretudo ex-conselheiros e
ex-presidentes; d) implantação de reuniões itinerantes; e) criação do Prêmio Rui de Castro e Silva para
homenagear Administradores que prestaram serviços relevantes à categoria e da Comenda Evandro
Aires de Moura para gestores públicos de reconhecido sucesso; f) haver sido nomeado pelo Gov. Lúcio
Gonçalo de Alcântara como Vogal na Junta Comercial do Ceará; (Fonte: Declaração impressa fornecida
pelo Adm. Marcos Eliano Ribeiro).

2005
- 1º/1/2005 - O Adm. Arônio Lucena Salviano assumiu como Prefeito Municipal de Brejo Santo, eleito
que foi no último pleito realizado em 2004; (Fonte CRA em Ação - abr/2005);
- 20/1/2005 - 9 horas: Na sede do CRA-CE, reunião de posse dos três Conselheiros Efetivos e dos
seis Suplentes eleitos em 12/11/2004, a saber: Efetivos - Cláudio César Vieira Cavalcante, Francisco
Rogério Cristino e Soraia Carla Padilha dos Santos; Suplentes - Alexandre Magno Marques dos Santos,
Francisco César Lopes Júnior, Glauco Andrade Jucá, Irismar Martins do Rego, Maria Aurila Rocha
Ferreira e Soraia Plewka de Oliveira. Logo a seguir, foi realizada a eleição para composição da Diretoria
Executiva com mandato para os exercícios de 2005 e 2006, ficando assim constituída: Presidente Reginaldo Silva de Oliveira; Vice-presidente - Francisco Sergio de Vasconcelos Bezerra; Diretor
Administrativo - Francisco Rogério Cristino; Vice Diretora Administrativa - Soraia Carla Padilha dos
Santos; Diretor Financeiro - Eudes Costa de Holanda Júnior; Vice Diretor Financeiro - Carlos Garcia
Araújo Neto; Conselheiros Efetivos: Cláudio César Vieira Cavalcante, Fernando Ribeiro Silva e Francisco
Thauzer Coelho Fonteles ; Conselheiros Suplentes: João Alves de Melo, Alexandre Magno Marques
dos Santos, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Francisco César Lopes Júnior, Glauco Andrade Jucá,
Humberto Ary Romcy Sanford Lima; Irismar Martins do Rego, Maria Aurila Rocha Ferreira e Soraia
Plewka de Oliveira; (Fonte: CRA em Ação - fev/2005);
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- 20/1/2005 - 19 horas - No auditório da CDL/Fortaleza, posse solene dos novos conselheiros eleitos
e da diretoria executiva do CRA-CE, que foi muito prestigiada pelos Administradores filiados; (Fonte;
CRA em Ação - fev/2005);
- 24/01/2005 - Comitiva de diretores do CRA-CE, composta pelos Administradores Reginaldo Silva de
Oliveira, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e Eudes Costa Holanda Júnior esteve em audiência
com o Governador Lúcio Gonçalo de Alcântara, no intuito de estreitar relações entre a categoria e o
Governo do Estado; (Fonte: CRA em Ação - fev/2005);
- 29/1/2005 - Em solenidade presidida pelo Adm. Reginaldo Silva de Oliveira e muito prestigiada por
autoridades municipais e por expressiva comitiva de Administradores foi criada, nessa data, a Delegacia
do CRA-CE na cidade de Aracati. Estiveram presentes o Prefeito Municipal, Sr. Expedito Ferreira da
Costa, o Secretário da Administração do Município Adm. Manuel Correia da Silva, que foi nomeado
como Delegado Regional, o Conselheiro Federal José Airton de Oliveira, conselheiros, ex-presidentes
e Administradores convidados para o referido evento. (Fonte: CRA em Ação - mar/2005):
- 31/1/2005 - O Adm. e Professor José Iran Azevedo Lima, ex-presidente do CRA-CE/PI, vem de
publicar pela Triunfo Editora, o livro “Condomínios: Administração e Legislação”, compêndio de grande
serventia para os profissionais da área;(Fonte: CRA em Ação - fev/2005);
- 7/2/2005 - O Adm. Fernando Menezes Xavier, Professor do curso de Administração da UFC e Diretor
Técnico do NUTEC, qualificou a sua tese de doutoramento discorrendo sobre o tema “Formulação da
estratégia de operações como fator de melhoria da competitividade no varejo”, a ser defendida em
março/2005, junto à Universidade Federal de Santa Catarina; (Fonte: CRA em Ação - fev/2005);
- 15/2/2005 - Nessa data, o Ministro do STF César Peluso determinou a intimação do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para apresentar informações sobre a MP-232, no prazo de dez dias, em relação à
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3399, proposta pela Federação Nacional dos Administradores
em parceria com o Conselho Federal de Administração - para declarar inconstitucional o artigo 11 da
MP-232/04, que diz respeito à Reforma Tributária que, pela proposta do Governo, aumenta a carga
tributária; (Fonte: CRA em Ação - mar/2005);
- 1º/3/2005 - O Administrador José Caminha de Oliveira, ex-presidente do SINDAECE e que também
tem formação em Direito, foi nomeado e já assumiu o cargo de Procurador Geral do Município de
Pindoretama, um dos treze que compõem a chamada Região Metropolitana de Fortaleza; (Fonte: CRA
em Ação - mar/2005);
- 5/4/2005 - O Adm. Ilaílson Silveira de Araújo, atendendo convite do CRA-CE, proferiu nessa data
palestra para a diretoria da Associação dos Jovens Empresários - AJE versando sobre o tema “A
Tendência de horizontalidade das estruturas organizacionais nas empresas”; (Fonte: CRA em Ação abr/2005);
- 7/4/2005 - A Faculdade Integrada do Ceará – FIC - promoveu nessa data, em sua sede, em Fortaleza,
encontro no qual ficaram definidas as principais linhas de ação do Fórum Empresarial 2005, programa
apoiado pelo CRA-CE que objetivava oferecer a pequenos e micro empresários a prestação de
serviços técnicos a serem levados a efeito por professores e alunos do curso de Administração daquele
estabelecimento de ensino superior; (Fonte: CRA em Ação - abr/2005);
- 2/5/2005 - O Presidente Reginaldo Silva de Oliveira destacou a série de relacionamentos que o CRACE mantinha com instituições públicas, privadas e com a sociedade objetivando uma maior integração,
a exemplo das audiências com o Governador Lúcio Alcântara e com o Secretário do Desenvolvimento
Econômico Adm. Francisco Régis Cavalcante Dias e com entidades como AJE, CDL, CIC, FIEC, SEBRAE,
Bolsa de Valores, dentre outras; (Fonte: CRA em Ação - mai/2005);

CRACEARÁ

124

- 2/5/2005 - Em circulação a 4ª edição do Informativo CRA em Ação, relativo ao mês de maio/2005
e com tiragem de 4.000 exemplares, que tinha como destaque matéria sobre a Jornada Mensal de
Administração 2005, a qual tem se constituído em amplo sucesso, com quatro edições mensais já
realizadas no exercício, a saber: em 20 de janeiro, quando da solenidade de posse da nova diretoria,
o palestrante foi o Adm. Raul Marinuzzi, de Minas Gerais; em fevereiro, o evento contou com a
participação do empresário Adm. Beto Studart, controlador do Grupo AGRIPEC, que defendeu ser a
chave do sucesso “colocar amor em tudo o que faz”; no dia 31 de março se fez presente o Presidente
do Centro Industrial do Ceará e controlador da Panificadora Pão de Forno, Adm. Alexandre Pereira; no
dia 27 de abril houve a palestra do Adm. Francisco Honório Pinheiro, controlador dos Supermercados
Pinheiro, que discorreu sobre o estilo de gestão daquela organização, e, por fim, no dia 28 de maio, foi
a vez da participação da Adm. Aline Telles, do Grupo Ypioca, que discorreu sobre a história dos 157
anos da empresa da família Telles. A referida Jornada tem conseguido reunir um público aproximado
de seiscentas pessoas em cada edição, entre profissionais, estudantes, professores e coordenadores
de cursos de Administração. Todos os eventos tiveram a coordenação do professor e Adm. Francisco
Sérgio de Vasconcelos Bezerra; (Fonte: Informativo CRA em Ação - mai/2005);
- 5/5/2005 - O Laboratório Madrevita, que tinha à frente da gestão o Adm. José (Zezinho) Dias de
Vasconcelos, Presidente do Sindicato da Indústria Química do Ceará, completou cinquenta anos
de atividade ininterrupta e em contínuo crescimento, a exemplo de investimento que agora realiza,
superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em audaciosos projeto de implantação de um
Plano Diretor de ampliação e modernização da empresa; O Adm. José Livino Lopes, ex-Conselheiro do
CRA-CE, concluiu nessa data, o curso de mestrado em Administração, realizado na UECE, defendendo
dissertação sobre “Sistema de informação gerencial para o acompanhamento da gestão de empresas
no processo de recuperação judicial”, sendo seu Orientador o Prof. Paulo César Batista. A propósito,
Livino Lopes foi recentemente nomeado Diretor Administrativo-Financeiro da Autarquia Municipal de
Trânsito - AMC; O Adm. Francisco Thauzer Coelho Fonteles, Conselheiro do CRA-CE, foi nomeado pelo
Dr. Hélio Barros, Secretário da Ciência e Tecnologia do Ceará, para o cargo de Diretor Administrativo
da referida Secretaria; (Fonte: CRA em Ação - mai/2005);
- 30/5/2005 - Como parte das comemorações pela passagem dos 40 anos de criação da profissão
de Administrador, o CRA/CE promoveu um encontro de ex-presidentes, no total de treze, com exconselheiros, num total de quarenta e cinco, a somar cinquenta e oito Administradores, no restaurante
do Centro Industrial do Ceará, no edifício da FIEC, ocasião em que foi servido um almoço aos
participantes; (Fonte: CRA em Ação - jun/2005);
- 6/6/2005 - O Presidente Reginaldo Silva de Oliveira, atendendo a um convite do Diretor Geral da
FIC, Profº Jessé de Holanda Cordeiro, participou do lançamento do Conselho Superior de Integração
Social, criado naquela instituição e do qual fazem parte as principais autoridades associativas públicas,
privadas e políticas do Estado. Por oportuno, fez questão de ressaltar a prestimosa atenção que lhe
foi dispensada pelo Adm. Eleazar de Castro Ribeiro, Coordenador do curso de Administração da FIC;
(Fonte: CRA em Ação - jun/2005);
- 9/7/2005 - O Secretário do Planejamento e Administração do Município de Aracati, Adm. Manoel
Correia - que também é o Delegado do CRA-CE naquela cidade - desenvolveu profícuo trabalho à frente
da Pasta, a exemplo da Coordenação Executiva da 2ª Conferência Municipal das Cidades, levada a
efeito nessa data, numa promoção do Governo Federal e que contou com o concurso de representantes
de diversos municípios cearenses. Ao ensejo, foram debatidos temas relacionados à gestão urbana,
à participação e controle social, à questão federativa, bem como à elaboração de projetos urbanos
regionais e metropolitanos e ao financiamento de obras urbanas; (Fonte: CRA em Ação - jul/2005);
- 15/7/2005 - O Administrador e empresário do ramo de Supermercados Francisco Honório Pinheiro
foi eleito por unanimidade e tomou posse, nessa data, como Presidente da Câmara de Dirigentes
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Lojistas de Fortaleza - CDL, para o biênio julho/2005 a julho/2007; (Fonte: CRA em Ação - jul/2005);
- A diretoria do CRA-CE promoveu, nessa data, em sua sede, um café da manhã com a finalidade
de divulgar a realização do I Encontro Cearense de Dirigentes, Coordenadores e Professores de
Cursos de Administração, coordenado pelo Vice-presidente Professor e Adm. Francisco Sérgio de
Vasconcelos Bezerra e promovido nos dias 18 e 19 de agosto. Compareceram ao evento, cinquenta e
oito profissionais, representando vinte e uma instituições de ensino de Administração existentes no
Estado; (Fonte: CRA em Ação - jul/2005);
- 29/7/2005 - Aconteceu nessa data a solenidade de diplomação da primeira turma graduada em
Administração pela Faculdade de Ciências Aplicadas Dr. Leão Sampaio, de Juazeiro do Norte/CE,
composta por cinquenta e oito concludentes, sendo Coordenador do curso, o Adm. Josué Sucupira
Barreto; (Fonte: CRA em Ação - jul/2005);
- 29/7/2005 - O Presidente do CFA e os presidentes dos vinte e três Conselhos Regionais de
Administração, reunidos nessa data em Assembléia, na Cidade de Belém/PA, decidiram editar o
documento intitulado “A Carta de Belém”, pelo qual manifestaram de forma expressa a indignação
dos Administradores com a atual crise política por que passa o País, paralisando as atividades da
Administração Pública Federal e a votação dos mais relevantes temas brasileiros no Congresso
Nacional; (Fonte: CRA em Ação – ago/set/2005);
- 2/8/2005 - O Dicionário de Administração, obra de autoria do Adm. José Geraldo Duarte Pinto, teve
sua segunda edição lançada nessa data em coquetel realizado no Centro Cultural Oboé, com tiragem
de um mil e duzentos exemplares, publicado pela Editora Realce e com a chancela do CRA-CE. A
edição consistia de um compêndio com sete mil e quinhentos verbetes, dois mil e quinhentos a mais
do que a edição primeira, além de apresentar uma série de novidades como a busca rápida de palavras
e assuntos, a apresentação de termos técnicos, de jargões e curiosidades administrativas, inclusive,
estando atualizado quanto ao novo Código Civil e a Lei das Falências; (Fonte: Informativo CRA em
Ação – ago/set/2005);
- 9/9/2005 - A Diretoria do CRA-CE fez veicular nessa data, em Fortaleza e nas demais cidades onde
mantém delegacias e representações, inserções na TV, nota em jornais, cartazes e folders dos 40 anos
de criação da profissão de Administrador pela Lei nº 4.769/65, de 9/9/1965; (Fonte: CRA em Ação –
ago/set/2005);
- 22/9/2005 - A turma de Administração da UNIFOR, que colou grau em 1980/1 realizou, nessa data,
como parte da programação comemorativa dos vinte e cinco anos de término de curso o descerramento
de uma placa alusiva à efeméride, no auditório da biblioteca da universidade, após o que aconteceu
um jantar de confraternização para comemorar a conquista. Fizeram parte da referida turma os
Administradores Walmick Cunha de Oliveira e Lucinda Pimentel Gomes, ambos, ex-conselheiros do
CRA-CE/PI; (Fonte: CRA em Ação – ago/set/2005);
- 24 a 26/11/2005 - Realizou-se no período, no Centro de Convenções do Hotel Intercity, em Gramado/
RS, o IV Seminário de Mediação e Arbitragem do Mercosul, com a temática “A mediação e a arbitragem
no Mercosul”, que obteve muita aceitação pelas classes empresariais, operadores da administração,
do direito, de empresas e do próprio Sistema CFA/CRA ante a importância que os meios extrajudiciais
de solução de conflitos possuem nos negócios internacionais. Na atualidade, nações desse Continente
não podem mais desconhecer e aplicar a mediação e a arbitragem, pois tal prática tornou-se quase
obrigatória no mundo globalizado. O IV SEAMERCO foi patrocinado pelo CRA-RS, prestigiado pelo
Conselho Federal, e registrou a presença dos presidentes do CFA e dos CRA; (Fonte: CRA em Ação jan/2006);
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2006
- 20/1/2006 - Realizado em Brasília, patrocinado pelo CFA, o curso de Multiplicadores de mediação e
arbitragem, com a participação de representantes de todos os Conselhos Regionais, os quais tiveram
a incumbência e a exclusividade em seus estados para capacitarem pessoas para atuar na área.
Representou o CRA-CE o Adm. José Geraldo Duarte Pinto; (Fonte: CRA em Ação - jan/2006);
- 1º/02/2006 - O Adm. José Airton de Oliveira, Conselheiro Federal pelo Ceará, desenvolvia
profissionalmente atividades junto à Prefeitura Municipal de Aracati, ocupando o cargo de Assessor
Especial do Prefeito, Sr. Expedito Ferreira da Costa, e tendo como encargos a coordenação do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Municipal e do Programa de Melhoria da Ação Gerencial. Na atividade
privada, ocupava o cargo de Diretor de Planejamento da COMPESCAL, a maior empresa cearense
de beneficiamento de lagosta e camarão, onde coordenava e controlava os planos e as atividades
organizacionais; (Fonte: CRA em Ação - fev/2006);
- 16/2/2006 - O Adm. José Flávio Barreto de Melo foi nomeado, nessa data, pelo Governador Lúcio
Gonçalo de Alcântara, para o cargo de Secretário da Agricultura e da Pecuária do Estado do Ceará;
(Fonte: CRA em Ação - mai/2006);
- 10/3/2006 - O Adm. Thauzer Fonteles, Diretor Administrativo do INSOFT e Conselheiro do CRACE, concluiu em dezembro último o mestrado em Administração pela UECE, cuja dissertação teve por
objetivo analisar a relação entre os estágios de desenvolvimento das pequenas e médias empresas
de base tecnológica que atuam no segmento de tecnologia da informação e de capital de risco. A
dissertação teve como base as empresas graduadas na Incubadora do INSOFT até o ano de 2003,
caracterizando-se como um estudo de casos múltiplos; (Fonte: CRA em Ação - mai/2006);
- 8/4/2006 - Foi iniciado nessa data, nas dependências do CRA-CE, prolongando-se até o dia 5/6/2006
- o I Curso de Mediação e Arbitragem promovido pelo Regional, com a carga horária de cento e
quarenta e quatro horas/aula, sendo trinta e duas de aulas presenciais e cento e doze horas de aulas
a distância, pela da internet. Os vinte e seis participantes do curso foram assistidos por duas tutorias,
uma didático-pedagógica e a outra técnica, com utilização de recursos informáticos, bem como por
outros meios de comunicação audiovisuais. Coordenou o evento o Adm. José Geraldo Duarte Pinto;
(Fonte CRA em Ação - mai/2006);
- 23/4/2006 - O Conselho Federal de Administração lançou a nova edição do Manual do Administrador,
atualizado, trazendo a cronologia de ensino da Administração, informações sobre o registro profissional,
eventos oficiais promovidos pelo Sistema CFA/CRA, legislação de interesse do Administrador e
endereços dos Conselhos Regionais. Também incluídas no Manual informações sobre o prêmio Honra
ao Mérito em Administração, o Espaço Cultural do Administrador e sobre o site da Administração;
(Fonte: CRA em Ação - mai/2006);
- 30/5/2006 - Objetivando incrementar cada vez mais as atividades da Unidade de Fiscalização, o CRACE contratou dois novos Fiscais: Adm. Luís Valdemiro Melo e Admª Raffaella Oliveira. Igualmente,
para possibilitar um maior incremento nas visitas às entidades fiscalizadas, foi adquirido o primeiro
veículo da história do Conselho, utilizado prioritariamente pela fiscalização. Em apenas dois meses de
funcionamento, conseguiu fiscalizar e orientar cerca de cinquenta empresas que estavam funcionando
irregularmente; (Fonte: CRA em Ação – mai/set/2006);
- 1º/8/2006 - A Comissão de Desenvolvimento Institucional do CRA-CE, formada pelos Administradores
Irismar Martins Rego, Karine Bessa Porto Pinheiro, André Moura Xavier e pelo estudante de
Administração Fernando Alves comemoraram as visitas realizadas a aproximadamente 50% das
instituições de ensino superior que ministravam cursos de Administração, tais como: AIEC, ATENEU,
FAMETRO, FA7, FIC, FLATED, LEÃO SAMPAIO (Juazeiro do Norte), Rainha do Sertão (Quixadá), UECE,
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UFC, UNICE, e UNIFOR, entre as mais destacadas. O objetivo do projeto foi o de levar a Comissão a
todas as IES que mantinham cursos de Administração no Estado. Visitas foram realizadas também no
Interior, como em Quixadá, onde o curso da Faculdade Rainha do Sertão era coordenado pelo Profº
e Adm. Manoel Messias de Sousa e, em Juazeiro do Norte, cujo curso da Faculdade Leão Sampaio
tinha como coordenador o Profº e Adm. Josué Sucupira Barreto; (Fonte: Informativo CRA em Ação out/2006);
- 3 e 4/8/2006 - Nas dependências do Hotel Diogo e coordenado pelo Vice-Presidente Profº e Adm.
Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra foi realizado nesse período, o 2º Encontro Cearense de
Dirigentes, Coordenadores e Professores de Cursos de Administração - 2º EPROCAD, contando com
a participação de representantes de vinte e uma instituições de ensino superior de Administração.
Foram abordados temas relacionados com o mercado de trabalho, a empregabilidade do Administrador
e o Sistema de Avaliação de Cursos de Nível Superior. O Estado do Ceará possuía, à época, trinta e
dois cursos de Administração, sendo oito no Interior, vinte e dois em Fortaleza e dois ministrados a
distância. A palestra de abertura teve por tema “As novas diretrizes curriculares para os cursos de
Administração: uma avaliação” proferida pelo Vice-presidente do CFA, Adm. Gildo Galindo; (Fonte:
CRA em Ação - set/2006);
- 24/8/2006: - Publicado no Diário Oficial do Estado, nessa data, o Edital de registro da chapa única
concorrente à renovação de 2/3 do plenário do CRA-CE e de duas chapas concorrentes a Conselheiro
Efetivo e Suplente do CFA - em ambos os casos para mandatos de quatro anos, - cuja eleição aconteceu
em 23/10/2006. A chapa ao CRA-CE esteve assim composta: Efetivos - Carlos Garcia Araújo Neto,
Eleazar de Castro Ribeiro. Fernando Antonio de Oliveira Leão, Francisco Thauzer Coelho Fonteles,
José Geraldo Duarte Pinto e Reginaldo Silva de Oliveira; Suplentes - Adriana Teixeira Bastos, Francisca
Ileuda Coelho de Carvalho, Geraldo Batista de Freitas, José Demontieux Cruz, Manoel Rodrigues de
Sousa e Maria José Afonso Macêdo. As chapas ao CFA: chapa 1 - Francisco Rogério Cristino como
Efetivo e Eudes Costa de Holanda Júnior como Suplente; chapa 2 - Efetivo Francisco Sérgio de
Vasconcelos Bezerra e Suplente Wilson Ribeiro Lins; (Fonte: Informativo CRA em Ação - set/2006);
- 29/8/2006 - O Presidente Adm. Reginaldo Silva de Oliveira e a representante da Comissão de
Desenvolvimento Institucional, Adm. Karine Bessa Porto Pinheiro, participaram nessa data, na sede
do CRA, de reunião com representantes das principais empresas de cerimonial de Fortaleza com o
objetivo de fortalecer a integração com os estudantes de todas as instituições de ensino superior em
Administração; (Fonte: Informativo CRA em Ação - out/2006):
- 1º/9/2006 - A Unidade de Fiscalização do CRA-CE deu início às atividades de orientação e fiscalização
de condomínios comerciais e residenciais de Fortaleza, já tendo sido notificados cerca de seiscentos
condomínios, segundo a Fiscal e Admª Raffaella Nogueira. O objetivo era alcançar a notificação de um
mil e trezentos condomínios, somente na Capital. O Fiscal e Adm. Luís Valdemiro Melo acrescentou
que os Síndicos responderam os ofícios enviados e que foram registrados casos de solicitação de
profissionais para administrarem Condomínios; (Fonte: Informativo CRA em Ação - out/2006);
- 22/9/2006: - O CRA-CE promoveu nessa data um café da manhã com a participação do Senador por
Brasília Cristovam Buarque, candidato à Presidência da República, o qual debateu sobre o tema “A
Administração mudando o Brasil: educação em pauta”. Foram debatedores os Administradores Eudes
Costa de Holanda Júnior e Breno Fernandes, o Deputado Federal André Figueiredo e o Deputado
Estadual Heitor Ferrer; (Fonte: Folder sobre o evento);
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2007
- 24/1/2007 – 19 horas - Tendo por local o auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL – houve
a posse solene dos conselheiros eleitos em 23/10/2006 para a renovação de 2/3 do plenário para
o mandato 2007/2010 - e da diretoria executiva para o período 2007/2008, cujas posses e eleição
formal, respectivamente, aconteceram em reunião plenária realizada às 9 horas dessa data na sede
do CRA-CE. De início, foram empossados solenemente como Conselheiros eleitos: Efetivos - Carlos
Garcia Araújo Neto, Eleazar de Castro Ribeiro, Fernando Antonio de Oliveira Leão, Francisco Thauzer
Coelho Fonteles, José Geraldo Duarte Pinto e Reginaldo Silva de Oliveira; e Suplentes - Adriana Teixeira
Bastos, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Geraldo Batista de Freitas, José Demontieux Cruz,
Manoel Rodrigues de Sousa e Maria José Afonso Macêdo. Em seguida, realizou-se a posse solene da
Diretoria Executiva eleita pelo novo plenário e que teve a seguinte composição: Presidente - Reginaldo
Silva de Oliveira: Vice-presidente - Francisco Thauzer Coelho Fonteles; Diretor Administrativo
Financeiro - Fernando Antonio de Oliveira Leão; Vice Diretor Administrativo Financeiro - Carlos Garcia
Araújo Neto; Diretora de Fiscalização - Soraia Carla Padilha dos Santos; Diretor de Desenvolvimento
Institucional - Eleazar de Castro Ribeiro; Conselheiros Efetivos - Cláudio César Vieira Cavalcante, José
Geraldo Duarte Pinto e Soraia Plewka de Oliveira; Conselheiros Suplentes: Adriana Teixeira Bastos,
Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Geraldo Batista de Freitas, Glauco Andrade Jucá, Irismar Martins
Rêgo, José Demontieux Cruz, Manoel Rodrigues de Sousa e Maria José Afonso Macêdo. Igualmente
tomou posse solene o Conselheiro Federal Suplente eleito Adm. Eudes Costa de Holanda Júnior;
(Fonte: Informativo Imprensa, de 24/1/2007; Nessa mesma data e ocasião foi em seguida empossada
a nova Diretoria do Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará - SINDAECE, para mandato
no período 2007/2010, com a seguinte constituição: - Presidente: Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima;
- Vice-presidente: Adm. Francisco Rogério Cristino; - Diretor Secretário: Adm. Roberto Correia São
Thiago; - Diretora Administrativa: Admª Vera Rita Sales Vieira; - Diretora Financeira, in memoriam
Admª Lucinda Pimentel Gomes; - Diretor de Formação e Relações Intersindicais: Adm. João Marinho
de Andrade Neto; - Diretor de Comunicação Social: Adm. Reginaldo Silva de Oliveira; - Conselheiros
Fiscais: Administradores Antonio Eldair da Cunha, Francisco Zamenhof de Oliveira, Alfeu Silva de
Vargas, João de Paula Neto, Edvaldo Sousa Bezerra e Aldemir Pessoa; - Delegados Representantes: José
Demontieux Cruz, Gineton Dantas Queiroz, Carlos Rossas Mota e César Cláudio Rabelo Cavalcante;
(Fonte: CRA em Ação - mai/2007);
- 30/1/2007 - O Presidente do CRA-CE, Adm. Reginaldo Silva de Oliveira, enviou ofícios a todos os
secretários do Governo do Estado solicitando especial atenção ao preenchimento dos cargos privativos
do Administrador. “Além de se constituir em uma obrigação legal, conforme a Lei Federal nº 4.769/65,
nomear Administradores é uma medida que qualifica ainda mais o desempenho das atividades públicas”,
afirmou; (Fonte: Administrando idéias - CRA-CE - mai/2007);
- 15/2/2007 - O Conselheiro Federal pelo Ceará, Adm. Francisco Rogério Cristino, assumiu como Vicediretor da Câmara de Administração e Finanças e Vice-presidente da Comissão de Honrarias, órgãos
da estrutura organizacional do Conselho Federal de Administração; (Fonte: CRA em Ação - mai/2007);
- 10/5/2007 - No recente concurso público realizado pela Prefeitura de Carnaubal, o CRA-CE
conquistou importante vitória para os Administradores, ao contestar o Edital do referido concurso que
permitia a participação de profissionais de várias categorias, tornando-o exclusivo para a participação
somente de Administradores; (Fonte: CRA em Ação - mai/2007);
- 15/5/2007 - O Presidente Reginaldo Silva de Oliveira manteve, nessa data, contato com o Presidente
do Tribunal de Contas dos Municípios, - TCM, Adm. Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior, tratando do
relacionamento entre as duas instituições, sobretudo a forma como o TCM poderia colaborar com o
CRA junto às prefeituras municipais para possibilitar que os cargos privativos dos Administradores,
no âmbito da gestão municipal, fossem de fato ocupados pelos profissionais da categoria, assim
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como sobre o cumprimento da exigência de registro no Conselho das empresas que participassem
de licitações na área da Administração - conforme prevê a Lei nº 4.769/65 - e da obrigatoriedade da
existência do Responsável Técnico; (Fonte: CRA em Ação - mai/2007);
- 13 a 15/6/2007 - No Centro de Negócios do SEBRAE/CE foi realizado, nesse período, o II Encontro
dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas. O evento, promovido pelo FOCO - Fórum
Permanente dos Conselhos e Ordem das Profissões Regulamentadas do Estado do Ceará, debateu o
tema “O papel sócio político das entidades de profissões regulamentadas”. O CRA-CE esteve presente
representado por seu Presidente, Adm. Reginaldo Silva de Oliveira; (Fonte CRA em Ação - jun/2007);
- 16 a 20/7/2007 - Realizado em Fortaleza, nas dependências do Marina Park Hotel, o XXXIII Encontro
Nacional dos Estudantes de Administração - ENEAD, que teve por tema central “Administração de alta
performance”. O evento foi prestigiado por aproximadamente três mil estudantes e recebeu o integral
apoio do CRA-CE; (Fonte: CRA em Ação);
FALTAM O EVENTO DE 5 e 6/10/2007 E 6/12/2007

2008
FALTAM OS EVENTOS DE 28/1 E 27/2
- 10/3/2008 - O CRA, pela Assessoria Técnica e pela Diretoria de Fiscalização, vem de formatar uma
apresentação padronizada de palestra, abrangendo informações práticas sobre o Sistema CFA/CRA’ e
a legislação pertinente, a qual batizou de “O profissional do futuro, hoje” que vem sendo proferida com
regularidade para a categoria e para estudantes de Administração em diversas instituições;
- 15/10/2008 - Em clima acirrado, em razão de denúncias que circularam nas redes sociais contra a
chapa 1, aconteceu nessa data eleição para a renovação de 1/3 do plenário para mandato de quatro
anos - 2009 a 2012 - à qual concorreram duas chapas, assim compostas: chapa 1: Efetivos - Lamarck
Mesquita Guimarães, Roberto Capelo Feijó e Mônica Martins Melo da Hora; Suplentes - Jorge Lula
Abreu Vale, José Rômulo da Hora e Régis Feitosa Bonfim, Suplente para mandato de dois anos - Vagner
Araújo; chapa 2 - Efetivos - Clóvis Matoso Vilela Lima, Eudes Costa de Holanda Júnior e Ilaílson
Silveira de Araújo; Suplentes - Antonio Eldair da Cunha, João Paulo Pinto Lima e João de Paula Neto,
e Suplente para mandato de dois anos Glauco Andrade Jucá. Pela primeira vez, a votação aconteceu
via Internet, sendo o Sistema CFA/CRA o primeiro Conselho das profissões regulamentadas no Brasil
a aderir ao processos eleitoral on line. A chapa 2 foi a vencedora, obtendo trezentos e cinquenta e
nove votos contra duzentos e cinquenta e nove votos da chapa 1. Para o CFA foi eleito como suplente,
para mandato de dois anos – 2009/2010 – o candidato da chapa 2 Marcos Eliano Ribeiro que recebeu
quinhentos e sete votos; (Fonte: matéria publicada no jornal O Estado);
FALTA O EVENTO DE 16 A 18/10/2007
- 31/12/2008 - No exercício de 2008, 366 (trezentas e sessenta e seis) pessoas físicas se registraram
no CRA-CE;

2009
- 26/1/2009 - 11 horas - Realização na sede do CRA-CE de reunião plenária para a posse formal dos
conselheiros eleitos em 15/10/2008 para a renovação de 1/3, com mandato de quatro anos - 2009 a
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2012 - assim como para posterior eleição da diretoria para o biênio 2009/2010. Foram formalmente
empossados os Conselheiros: Efetivos - Ilaílson Silveira de Araújo, Eudes Costa de Holanda Júnior e
Clóvis Matoso Vilela Lima; Suplentes - Antonio Eldair da Cunha, João de Paula Neto e João Paulo Pinto
Lima, e Suplente para mandato de dois anos - Glauco Andrade Jucá. Logo a seguir, aconteceu a eleição
para a composição da Diretoria Executiva: Presidente: Reginaldo Silva de Oliveira; - Vice-presidente:
Ilaílson Silveira de Araújo; Diretor Administrativo Financeiro: Eudes Costa de Holanda Júnior; - Vice
Diretor Administrativo Financeiro: Clóvis Matoso Vilela Lima; Diretor de Fiscalização e Registro:
Fernando Antonio de Oliveira Leão; Diretor de Desenvolvimento Institucional: Eleazar de Castro
Ribeiro; Conselheiros Efetivos: Carlos Garcia Araújo Neto, Francisco Thauzer Coelho Fonteles e José
Geraldo Duarte Pinto; Conselheiros Suplentes: Adriana Teixeira Bastos, Francisca Ileuda Coelho de
Carvalho, Geraldo Batista de Freitas, José Demontieux Cruz, Manoel Rodrigues de Sousa, Antonio
Eldair da Cunha, João de Paula Neto, João Paulo Pinto Lima e Glauco Andrade Jucá;
- 26/1/2009 - 19 horas - Realização da posse solene dos novos conselheiros, conforme já referidos,
assim como da nova diretoria eleita para o biênio - em evento acontecido no auditório Gervásio Pegado
da CDL/Fortaleza. Após as solenidades, foi servido um coquetel aos presentes; (Fonte: folder do CRACE sobre o evento)
- 30/1/2009 - O Presidente Reginaldo Silva de Oliveira, objetivando uma maior integração do CRA-CE
com os governos municipais, assim como para criar condições a fim de exercer uma maior fiscalização
no tocante às licitações promovidas pelas Prefeituras, decidiu por manter um relacionamento bem
mais intenso com elas pelo envio de correspondências aos prefeitos tratando sobre fatos relevantes
acontecidos, como a comemoração da data de aniversário da cidade, inauguração de uma obra
importante para a comunidade etc. Para tanto, contratou um profissional para operacionalizar o
projeto, o que resultou no incremento significativo de registros de pessoas jurídicas em razão das
exigências que as prefeituras passaram a fazer em relação às empresas participantes de licitações
na área da Administração; (Fonte: ofícios para as prefeituras); - Ainda em janeiro, durante a reunião
plenária, o ex-presidente Marcos Eliano Tavares Ribeiro fez uma manifestação em defesa da realização
em Fortaleza do XI FIA; (Fonte: Jornal do Administrador - Edição Especial);
FALTA O REGISTRO DE 12/2/2009
- 20/2/2009 - O CRA-CE firmou parceria com a Faculdade Estácio de Sá - FIC - objetivando proporcionar
uma série de benefícios aos alunos do curso de Administração, conforme salientou a Diretora da
instituição no Ceará, Professora Ana Flávia Alcântara Rocha Chaves. Entre esses, a entrega gratuita do
material didático aos novos alunos, a partir de 2010; (Fonte: correspondências entre as instituições);
- 1º/3/2009 - Entre os objetivos estabelecidos pela diretoria para o presente exercício, encontravase o projeto Plano de Educação Profissional, que se concretizaria com a implantação do Centro de
Excelência em Gestão – CENEX, que teria a sua atuação voltada para o fortalecimento da formação
do Administrador, assim como para estágios mais avançados com vistas à realização de reciclagem
dos profissionais da categoria. A previsão do início de funcionamento do CENEX seria até o final do
primeiro semestre/2009, segundo o Diretor Eudes Holanda Júnior;
- 8/3/2009 - O Diretor de Fiscalização e Registro do CRA-CE, Fernando Antonio de Oliveira Leão,
esteve em visita à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Fortaleza, mantendo contato com
seu Diretor Regional, Adm. José Estevam Tomaz, o qual se colocou à disposição para colaborar no que
necessário fosse, assim como ofereceu o espaço da instituição para que o CRA explicar a importância
da entidade para a sociedade e para os profissionais;
- 22 e 23/3/2009 - Na Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais Junto ao CFA, realizada
no mês de março/2009 em Natal, o Presidente Adm. Reginaldo Silva de Oliveira assumiu a iniciativa
de pleitear junto ao Tribunal de Contas da União - TCU - e ao Ministério do Planejamento e Gestão 131
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a oficialização da profissionalização da gestão pública municipal, que objetivava tornar obrigatória a
presença do Administrador nas secretarias municipais de Administração e Finanças;
- 2/6/2009 - Nos meses de março e abril/2009, após várias reuniões acontecidas, os conselheiros
concluíram o planejamento de realização do XI FIA e decidiram por fazer seu pré-lançamento no dia
28/5, o que aconteceu com uma palestra proferida pelo conferencista Homero Amato. Paralelamente
e com a intermediação da deputada estadual Tânia Gurgel, o Presidente do CRA-CE e o Conselheiro
Federal Rogério Cristino estiveram com o Governador Tasso Jereissati convidando-o para participar
do lançamento oficial em agosto;
- 10/6/2009 - Em razão de uma grande adesão acontecida, a diretoria decidiu alterar o local de
realização do XI FIA para um espaço bem mais amplo, o Siará Hall, a maior casa de espetáculos de
Fortaleza;
FALTAM OS REGISTROS DE 17/6, 29/6 DE 2009
- 30/6/2009 - No exercício, a sede do CRA-CE passou por uma ampla reforma em praticamente toda
a sua estrutura mas, sobretudo, na sua fachada e nas salas da frente. A porta de entrada, que antes se
situava no início da lateral esquerda, passou para a parte frontal, no centro do prédio, sendo então
fechado e coberto o espaço lateral existente, que foi transformado em uma pequena sala, ao lado da
recepção Essa foi dividida, dando origem a um novo espaço de trabalho. A área do jardim também
sofreu alteração, para atender à nova entrada e a coberta foi toda revisada;
- 17/08/2009 – Realização, no auditório Waldyr Diogo, da FIEC, do lançamento oficial do XI Fórum
Internacional de Administração - XI FIA, com palestra proferida pelo Governador Tasso Ribeiro
Jereissati abordando o tema “Gestão pública como fator de desenvolvimento econômico e social”. Após
a palestra, foi outorgado o Prêmio Mérito em Administração ao Governador, numa ação conjunta do
Conselho Regional de Administração do Ceará e do Centro Industrial do Ceará; (Fonte: folder editado
pelo CRA-CE );
FALTA O REGISTRO DE 9/9/2009
- 14 a 16/10/2009 - Realizou-se em Fortaleza, nas dependências do Siará Hall, o XI Fórum Internacional
de Administração - XI FIA sob a coordenação do Conselho Regional de Administração do Ceará, evento
que contou com aproximadamente três mil e quinhentos participantes, procedentes de dezoito estados
brasileiros e do exterior - Portugal, Cabo Verde e Estados Unidos - entre profissionais, estudantes,
Professores e empresários. O evento debateu a importância da boa gestão para o desenvolvimento
das empresas e das instituições públicas e do terceiro setor. A programação foi a seguinte: 14/10,
às 19h30min - solenidade de abertura pelos Presidentes do CFA E CRA-CE; 20h30min - palestra
“Você é a sua melhor marca” - Jussier Ramalho; 15/10, às 16 horas - palestra “As contribuições do
teletrabalho sustentável para o meio ambiente” - Álvaro Melo; às 18 horas - palestra “Estratégias dos
líderes vencedores - Eduardo Shinyashiki; às 20 horas - palestra “The bigger picture of success” - Dan
Millman; 16/10, às 15 horas - palestra “A gestão da informação e do conhecimento” - Waldez Ludwig; às
16h30min - palestra “A Administração na era da convergência” Carlos Hilsdorf; às 18h30min - palestra
“Inovação e imaginação” - Walter Longo; às 20h30min - encerramento - show com Roberto Justus;
(Fontes: matéria veiculada no Jornal O Estado, de 19/10 - pág. 9 e folder do evento);
- 25/11/2009 - A convite da Faculdade Vale do Jaguaribe, de Aracati, o Presidente Reginaldo Silva de
Oliveira proferiu nessa data palestra para um público estimado em duzentas pessoas, entre Professores,
profissionais e estudantes; (Fonte: Boletim Semanal de Noticias do CRA/CE - nº 44);
- 27/11/2009 - 8h30min - o Adm. Ilaílson Silveira de Araújo proferiu nessa data palestra na Secretaria
do Planejamento do Ceará sobre o “Novo Modelo de gestão do CRA-CE”, que busca garantir maior
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eficácia nos resultados da instituição; (Fonte: Boletim Semanal de Notícias do CRA/CE - nº 44);
FALTA O REGISTRO DE 30/11
- 11/12/2009 - Pela Resolução Normativa CFA-374/2009, dessa data, foram criados vinte e três
cursos de graduação Tecnológica em várias áreas da Administração em atendimento à normatização
feita pelo MEC;
As informações referidas no exercício analisado e que não tiveram as fontes reveladas foram
pesquisadas no Jornal do Administrador, datado de janeiro de 2010.

2010
- 3 a 18/3/2010 - O Administrador e Conselheiro Carlos Garcia, também Gerente Geral da OCS
Mineração, esteve nesse período no Japão, na cidade de Osaka, conhecendo de perto a gestão Lean
dentro da fábrica da Toyota, a convite do governo japonês que incentivava a divulgação da referida
técnica em países emergentes; (Fonte: Boletim Semanal de Noticias do CRA-CE - nº 45 - 19 a 23/4/2010);
- 29/3/2010 - Em reunião plenária realizada nessa data, foi aprovada a prestação de contas da instituição
referente ao exercício de 2009. Na mesma ocasião, os Conselheiros também aprovaram a prestação de
contas do Fórum Internacional de Administração 2009, como ainda as contas do Programa de Apoio
aos Conselhos Regionais de Administração - PROAR/2009, além do orçamento para 2010; (Fonte:
Boletim Semanal de Notícias - 31/3/2010;
- 23/4/2010 - O funcionário George Silva completou, nesse mês de abril, vinte e cinco anos de serviços
prestados ao CRA-CE, uma vez que foi admitido em abril/1985, tendo atuado nas diversas áreas
administrativas do Conselho, fixando-se por fim, na Unidade de Registro, Cadastro e Atendimento ao
Público; (Fonte: Boletim Semanal de Noticias do CRA-CE - nº 45); - A Unidade de Fiscalização do CRACE vinha atuando de forma intensa no tocante à impugnação de licitações das prefeituras municipais a
fim de evitar que houvesse certame em desacordo com as Leis nº 8.666/1993 e 4.769/1965. Somente
em abril, foram notificadas as Prefeituras de Acaraú, Aquiraz, Altaneira, Beberibe, Euzébio, Maracanaú
e Quixeramobim; (Fonte: Boletim Semanal de Notícias do CRA-CE nº 45);
- 22/9/2010 - Pelo Ofício circular nº 252/2010/CFA/GAB, de 22/9/2010 endereçado ao Adm. Ilaílson
Silveira de Araújo, o Presidente do CFA Adm. Roberto Carvalho Cardoso comunicou que “o Plenário
do Conselho Federal de Administração, em reunião realizada nessa data, na cidade de Palmas/TO,
decidiu afastar, a partir dessa data, o Presidente e o Diretor Administrativo-Financeiro do CRA-CE
pelas razões expedidas no Relatório da Comissão Especial de Sindicância do CRA-CE, instituída pela
Portaria CFA nº 22, de 31 de maio de 2010. Em razão da decisão acima, assumiu a presidência do CRACE o Vice-presidente, na forma do Regimento do CRA-CE, aprovado pela RN nº 316 de 14/9/2005.
Comunicou, igualmente, que os Administradores em questão foram afastados temporariamente dos
mandatos de conselheiros regionais do CRA-CE, conforme a deliberação acima”;
- 22 a 24/9/2010 - O CRA/TO coordenou a realização, nesse período, na cidade de Palmas, do XXI
Encontro Brasileiro de Administradores – XXI ENBRA, que teve como tema de fundo “Brasil forte e
sustentável: desafio e tarefa para os Administradores”;
- 23/9/2010 - reunião plenária extraordinária do CRA-CE, realizada nessa data na sede do Regional,
com início às 8h40min, sob o comando do Vice-presidente, Adm. ilaílson Silveira de Araújo, destinada
à efetivação das medidas explicitadas na Deliberação CFA nº 35, de 22/9/2010, conforme referido.
Fizeram-se presentes os Conselheiros Efetivos Clóvis Matoso Vilela Lima, Fernando Antonio de
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Oliveira Leão, José Geraldo Duarte Pinto e Francisco Thauzer Coelho Fonteles, além dos Suplentes José
Demontieux Cruz e João Paulo Pinto Lima, estes respectivos substitutos dos conselheiros afastados, e
também o Conselheiro Suplente Glauco Andrade Jucá. O Conselheiro Ilaílson Silveira de Araújo após
ser empossado como Presidente e nessa condição, com mandato até 31/12/2010, propôs ao plenário
que o Conselheiro Clóvis Matoso Vilela Lima assumisse o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro
e também que os Conselheiros, Suplentes dos afastados, assumissem como Efetivos enquanto durasse
o impedimento deles, o que foi aprovado. Com base no artigo 38 do Regimento Interno foi feita a
recomposição da Diretoria, que ficou assim constituída: Presidente- Ilaílson Silveira de Araújo; Vicepresidente e cumulativamente Diretor Administrativo-Financeiro - Clóvis Matoso Vilela Lima; Vice
Diretor Administrativo Financeiro - Fernando Antonio Leão, acumulando com o cargo de Diretor
de Fiscalização. O Presidente propôs e foi aprovada a constituição de Comissão de Sindicância para
realizar levantamentos da situação financeira, contábil e patrimonial que ficou composta pelos
Administradores José Demontieux Cruz - presidente - João Marinho de Andrade Neto e César Cláudio
Rabelo Cavalcante, como membros;
- 5/10/2010 - Constou como destaques dessa ata: a) que o presidente da Comissão Permanente
Eleitoral, Adm. Carlos Garcia Araújo Neto, deu ciência do registro de duas chapas para concorrerem
à eleição para o CRA-CE, coordenadas, respectivamente, pelos Administradores Lamarck Mesquita
Guimarães - chapa 1 e Leonardo José Macedo - chapa 2; b) que foi publicado edital no Diário Oficial
do Estado, cuja cópia foi enviada à CPE do CFA, faltando fazê-lo em um jornal de grande circulação;
c) que se encontravam aptos a votar, cerca de dois mil, cento e sessenta e três Administradores; d)
diante de vários problemas sobre a fiscalização, comentados pelos conselheiros, o presidente propôs
e foi aprovada a criação de um grupo de trabalho, composto por ele próprio, pelos Conselheiros
Geraldo Batista de Freitas e Fernando Antonio Leão e pelos funcionários fiscais Daniel Barbosa e Luís
Valdemiro Melo; e) o Conselheiro Clóvis Matoso apresentou estudo sobre o valor para a cobrança aos
inadimplentes, com a concessão de um benefício até 22/10/2010, o que foi aprovado; d) o presidente
propôs, merecendo aprovação, votos de congratulações aos Administradores Gony Arruda e Sérgio
Aguiar eleitos Deputados Estaduais, Mauro Benevides - Deputado Federal e Eunício Oliveira - Senador;
- 26/10/2010 - a) O Conselheiro Federal Rogério Cristino deu ciência de que ainda não foram
aprovadas pela Comissão de Administração e Finanças do CFA as prestações de contas relativas aos
exercícios de 2008 e 2009; b) O Presidente Ilaílson Araújo deu a conhecer ao plenário sobre contatos
mantidos com os empresários Beto Studart, Honório Pinheiro e Roberto Macêdo, por ocasião da posse
da Diretoria da FIEC, à qual compareceu, com todos acertando uma futura visita; c) O Adm. Ilaílson
Araújo deu ciência de sua viagem a Brasília no dia 5/11 para, junto ao CFA, pleitear a liberação de
recursos, a titulo de empréstimo, para fazer frente aos compromissos mais urgentes, notadamente
os relacionados ao pessoal e aos encargos trabalhistas e previdenciários: d) O Superintendente, por
solicitação do Presidente, apresentou ao plenário uma planilha relativa aos compromissos vencidos e
a vencer até 31/12/2010, o que totalizava R$ 277.807,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e
sete reais). O Conselheiro Federal sugeriu que referida planilha fosse, de imediato, enviada ao CFA com
a fundamentação devida, para ganho de tempo em sua análise, objetivando o pedido de empréstimo e
a sua concessão; e) O Presidente comunicou o contato mantido com o economista Raimundo Padilha,
assessor do Sistema de Comunicação de O Povo, com vistas à inclusão do CRA-CE entre os apoiadores
do Prêmio Delmiro Gouveia, promovido anualmente; f) O Conselheiro Lamarck Guimarães foi elogiado
pelo presidente por sua atitude de pedir publicamente desculpas ao Conselheiro Carlos Garcia Neto
por certas atitudes cometidas quando do processos eleitoral do CRA-CE; g) O Superintendente deu
ciência do Ofício 634/2010, da Assessoria Jurídica da Casa Civil do Governo do Estado, acerca da
cobrança da prestação de contas do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia essa concedida
ao CRA-CE como ajuda à realização do XI FIA, conforme convênio 139/2009, de 7/10/2009, e que até
aquela data não foi apresentada. O Adm. César Cavalcante deu ciência do contato mantido com a Dra.
Andrea Braga, da Casa Civil, narrando-lhe sobre o acontecido no seio do CRA-CE e solicitando um
prazo mais elástico para as providências, o que foi feito formalmente e aceito por parte da Casa Civil;
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(Fonte: ata dessa data);
- 28/10/2010 - Realização de eleições para a renovação de 2/3 do plenário, para mandato de quatro
anos - 2011 a 2014 - na qual competiram duas chapas, assim compostas: chapa 1 - Efetivos - Carlos
Ernesto Albuquerque de Holanda, José Demontieux Cruz, Josué Sucupira Barreto, Lamarck Mesquita
Guimarães, Luís Antonio Rabelo Cunha e Roberto Capelo Feijó; Suplentes - Aldemir Pessoa, Fernando
Ribeiro Silva, Francisco Zamenhof de Oliveira, Geraldo Batista de Freitas, Maria José Afonso Macêdo
e Wagner Araújo Moreira; chapa 2 - Efetivos - Carlos Guálter Gonçalves de Lucena, Eugênio Pacelli
Coelho, Hônor Torres Filho, Iremar Ribeiro, Leonardo José Macedo e Marcos Eliano Tavares Ribeiro;
Suplentes - Erasmo Barbosa Mendonça, Estevam Tomaz, Irismar Martins do Rêgo, João Alves de Melo e
João Barbosa Pinheiro Sobrinho. A chapa 1 saiu vitoriosa por quatrocentos e vinte e nove votos a favor
e trezentos e quatorze votos contra. Para o CFA foram eleitos: Efetivo - Francisco Rogério Cristino e
Suplente - Augusto Sérgio Câmara Cardoso, que obtiveram quatrocentos e trinta e dois votos, contra
duzentos e setenta e cinco votos da chapa opositora;
- 3/11/2010 - Na ata dessa data, mereceram destaque: a) o parecer da Câmara de Administração e
Finanças do CRA-CE, relativo à proposta orçamentária para o exercício de 2011, que foi aprovado
por unanimidade, com receitas e despesas estimadas em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais); b) o Presidente comunicou sobre o contato mantido com o Superintendente do Patrimônio
da União, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, por intermediação do Conselheiro José Demontieux
Cruz, sobre a possibilidade de cessão de um imóvel da União para servir como nova sede do CRA-CE,
ressaltando a excelente receptividade por parte do colega visitado; c) o Adm. Ilaílson Araújo comentou
acerca do contato mantido por ele e o Superintendente com o Gerente da agência do Bradesco, da Av.
Antonio Sales, onde o CRA-CE mantinha conta bancária, com vistas a esclarecer o destino dos recursos
nela creditados ficando acertado que proximamente lá estaria, na companhia do Contador Sérgio Sidou,
para realizar o levantamento pertinente; d) o Diretor Administrativo Financeiro solicitou fazer constar
em ata o recebimento do Termo de Registro de Inspeção, do MTPS, para a apresentação de documentos
pertinentes, até 8/11/2010, inclusive guias de recolhimento do FGTS, de março a setembro/2010,
o que não foi possível ao CRA-CE fazê-lo por não terem ocorrido os referidos recolhimentos; e) foi
cobrado pelo presidente, à Comissão constituída na reunião de 23/9, a apresentação do relatório para
assessorar o Tribunal de Ética em relação ao determinado pela Deliberação CFA-35/2010, recebendo
a informação de que o Contador Sérgio Sidou estava concluindo o levantamento contábil para análise
e parecer da Comissão; f) o Conselheiro Federal Rogério Cristino aproveitou o ensejo para assumir de
público o compromisso de dar conhecimento ao plenário do regional de todas as decisões do CFA que
digam respeito ao CRA-CE, ao que o presidente ressaltou o excelente trabalho que até então o mesmo
vem realizando; (Fonte: ata dessa data);
- 11/11/2010 - Reunião extraordinária com a finalidade exclusiva de o plenário analisar e decidir
acerca das exigências formuladas pelo CFA para a concessão do empréstimo formulado pelo CRA-CE,
quais sejam: a) aprovação, pelo plenário, do pedido de empréstimo suficiente para cobrir as despesas
urgentes a serem saldadas ainda no presente exercício, que totalizavam R$ 84.424,20 (oitenta e quatro
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos); b) que fosse incorporado ao valor
a ser liberado o montante de R$ 225.473,79 ( duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e
três reais e setenta e nove centavos), referente às quotas partes do CFA em atraso, até o exercício de
2009, mais as parcelas do presente exercício não recolhidas; c) encaminhamento ao CFA da ata da
reunião constando a aprovação das medidas especificadas e a forma de pagamento das obrigações
contraídas; d) o empréstimo total pleiteado pelo CRA-CE importava em R$ 309.898,08 (trezentos e
nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oito centavos) que seria ressarcido em trinta e seis parcelas
mensais e sucessivas de R$ 8.608,28 (oito mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos, a partir de
janeiro/2011, a comprometer as gestões futuras; d) colocada a proposta em votação, foi aprovada por
unanimidade; (Fonte: ata dessa data);
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- 16/12/2011 - a) O presidente solicitou constar em ata voto de pesar em razão do atropelamento
sofrido pela filha do ex-Conselheiro Eleazar de Castro Ribeiro, em Madrid, onde se encontrava a
passeio; b) O Adm. Ilaílson Araújo fez um relato das ações desenvolvidas desde 23/9/2010 até aquele
momento, com os seguintes destaques: a) o empréstimo obtido junto ao CFA; b) o cancelamento de
cinquenta títulos protestados; c) o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias em atraso:
FGTS - janeiro a novembro/2010 e INSS - outubro e novembro/2010, para permitir o parcelamento
de débitos anteriores; d) Negociações com a COELCE, no valor superior a R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais), e com a EBCT, no valor de R$ 27.133,76 (vinte e sete mil, cento e trinta e três reais
e setenta e seis centavos) para parcelamento dos débitos existentes e pagamento da parcela inicial;
e) A atualização dos salários dos funcionários, com a concessão dos aumentos relativos aos cinco
últimos anos; f) O levantamento e atualização do inventário de bens patrimoniais; g) A aceleração da
atualização da Contabilidade; h) O levantamento da situação da conta do Bradesco; i) Os contatos com
a Superintendência do Patrimônio da União sobre a nova sede; j) Os contatos com diversas instituições
classistas como FIEC, CDL, AJE e governamentais; k) A constituição da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, formada pelos Conselheiros Demontieux Cruz, Antonio Eldair da Cunha e
João de Paula Neto; e l) A elaboração e o envio da proposta orçamentária para 2011; O Diretor Clóvis
Matoso Vilela deu conhecimento ao plenário da relação de cheques emitidos pela UNIMED/CE, a favor
do CRA-CE, desde janeiro/2006 até agosto/2010, e que não foram depositados em contas do Regional;
O Contador Sérgio Sidou foi apresentado aos Conselheiros e fez uma explanação sobre a situação por
ele encontrada na Contabilidade na época do ex-presidente, onde a tônica era a falta de documentos
comprobatórios de despesas e o excesso de diárias sem os respectivos relatórios, informando, também,
sobre como se encontrava a Contabilidade naquele momento, com as dificuldades ainda existentes
para o fechamento do balanço até 22/9/2010; (Fonte: ata dessa data);
- 22/12/2010 - Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, relativo ao período 2010/2011, com o
Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas
Afins do Estado do Ceará - SINDSCOCE; (Fonte: ata respectiva);

2011
- 10/1/2011 - O presidente da Comissão Permanente Eleitoral, Adm. Carlos Garcia Araújo Neto, deu
posse aos Conselheiros eleitos em 28/10/2010 para mandato quatro anos - 2011 a 2014 - Efetivos
- Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, José Demontieux Cruz, Josué Sucupira Barreto, Lamarck
Mesquita Guimarães, Luís Antonio Rabelo Cunha e Roberto Capelo Feijó; Suplentes - Aldemir Pessoa,
Fernando Ribeiro Silva, Francisco Zamenhof de Oliveira, Geraldo Batista de Freitas, Maria José Afonso
Macêdo e Wagner Araújo Moreira. Logo após e sob a coordenação do Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima
foi realizada a eleição para a composição da Diretoria Executiva para o exercício 2011/2012, a qual
ficou assim constituída: Presidente: Ilaílson Silveira de Araújo; Vice-presidente: - Luís Antonio Rabelo
Cunha; Diretor Administrativo-Financeiro - Clóvis Matoso Vilela Lima; Vice Diretor AdministrativoFinanceiro - Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, Diretor de Fiscalização - João Paulo Pinto
Lima; Diretor de Desenvolvimento Profissional e Institucional - Josué Sucupira Barreto; Conselheiros
Efetivos- José Demontieux Cruz, Lamarck Mesquita Guimarães e Roberto Capelo Feijó; Conselheiros
Suplentes: João de Paula Neto, Maria José Afonso Macêdo, Antonio Eldair da Cunha, Fernando Ribeiro
Silva, Geraldo Batista de Freitas, Wagner Araújo Moreira, Francisco Zamenhof de Oliveira e Aldemir
Pessoa. A seguir, foi eleita a Comissão Permanente de Tomada de Contas que ficou assim constituída:
José Demontieux Cruz como Presidente, Lamarck Mesquita Guimarães e Roberto Capelo Feijó como
membros. Para o CFA, foram eleitos para mandato no período 2011/2014: Efetivo - Francisco Rogério
Cristino e Suplente – Augusto Sérgio Câmara Cardoso; (Fonte: ata de 10/1/2011). Ainda nesta mesma
ata, o Conselheiro Federal Rogério Cristino deu ciência da desaprovação, por unanimidade pelo
plenário do CFA, da prestação de contas do CRA-CE relativa aos exercícios de 2008 e 2009, devendo ser
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encaminhadas ao TCU. Ressaltou ainda que os projetos do PROAR-2009 não mereceram a aprovação
por parte da respectiva Comissão;
- 18/1/2011: - Em razão de fortes chuvas acontecidas em Fortaleza, desde a noite anterior àquela
data, a coberta do prédio do CRA-CE não resistiu ao grande volume d’água e apresentou significativos
vazamento que atingiram fortemente as salas do CPD e do plenário, em ambas com o desabamento do
teto de gesso. Na sala do CPD a situação foi grave, pois as placas de gesso e muita água caíram sobre
os computadores ali existentes, sobretudo sobre o aparelho servidor danificando-os completamente.
Esse fato causou um tremendo prejuízo ao Regional, pois todo o sistema informatizado ficou totalmente
sem funcionar impossibilitando a impressão de boletos para a cobrança das anuidades. Para solucionar
o problema foi realizada uma reforma emergencial em toda a coberta do prédio, refeitos os forros de
gesso nas áreas danificadas e realizada licitação para a aquisição de novos equipamentos de informática
e elaboração de novo sistema operacional; (Fonte: depoimentos de pessoas que presenciaram o fato e
fotografias pertinentes);
- 24/2/2011 - a) Pelo Ofício 160/2011/CFA/VICEPR, de 26/1/2011, foi comunicada a não aprovação,
pela Comissão do PROAR, da prestação de contas relativa aos valores recebidos pelo CRA-CE no
exercício de 2009, ao mesmo tempo em que foi cobrado o ressarcimento do valor liberado a ser pago
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do documento citado; b) O presidente solicitou
aos conselheiros o envio, até 4/3, de sugestões para a estruturação do seminário do Plano de Ação
para 2011/2012; c) Deu ciência do contato mantido com o Presidente do Conselho de Contas dos
Municípios quando propôs o desenvolvimento de ações conjuntas com vistas à formação de uma
cultura de gestão no seio das administrações municipais, o que, segundo ele, foi bem aceito; d) Foram
submetidas ao plenário as prestações de contas referentes aos períodos janeiro a setembro/2010 e
outubro a dezembro/2010, tendo o Contador Sérgio Sidou feito explanação a respeito. A do primeiro
período foi desaprovada por unanimidade, em razão de se encontrar eivada de irregularidades
contábeis, financeiras e administrativas, de acordo com o relatório que o Contador elaborou para a
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Já a relativa ao período outubro a dezembro/2010
mereceu aprovação unânime, em face da correção da documentação e dos lançamentos contábeis, em
obediência às normas e procedimentos pertinentes; e) O Conselheiro Lamarck Guimarães formulou
parabéns ao Conselheiro Carlos Ernesto Holanda por sua posse na Coordenação da AJE, ao Adm.
Augusto Sérgio Câmara Cardoso, empossado como Sub-Secretário da Justiça e Cidadania do Estado
e ao Presidente Ilaílson Araújo pelas ações que redundaram na visita ao CRA-CE do Presidente da
Câmara Municipal de Fortaleza Vereador Acrísio Sena; f) O Conselheiro Demontieux Cruz parabenizou
ao Adm. Ilaílson Araújo por haver ministrado a aula inaugural da cadeira Gestão Empreendedora e
Marketing de Serviços no curso de Medicina da Faculdade Christus, disciplina que será obrigatória na
matriz curricular e da qual será o titular; (Fonte: ata dessa data);
- 21/3/2011 - 19 horas - Realização da posse solene da diretoria do CRA-CE para o biênio 2011/2012,
acontecida no auditório Waldyr Diogo, da FIEC. Na oportunidade, foi igualmente empossada a diretoria
do Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará para o período 2011/2014, assim como feita a
entrega do troféu Master de Administração e Negócios aos homenageados pelas duas instituições:
Sra. Yolanda Vidal Queiroz, Sr. Francisco Deusmar de Queirós, Sr. Ivens Dias Branco e Sr. Raimundo
Cordeiro de Freitas; (Fonte: convite do evento);
- 23/3/2011 - Principais assuntos registrados na ata dessa data: a) visitas realizadas pelo presidente ao
Deputado Estadual e Adm. Sérgio Aguiar, com vistas à proposição de um projeto objetivando a obtenção
de recursos para que o TCM pudesse realizar treinamentos sobre gestão para as diversas chefias das
prefeituras e câmaras municipais, com a utilização de profissionais Administradores - ao jornal O
Povo, sendo recebido pelo Diretor Demócrito Dummar ao qual solicitou o apoio do referido Sistema
de Comunicação ao CRA-CE e a inclusão do Regional como apoiador institucional do evento Futura
Trends pela cessão de duas vagas para sorteio entre os filiados, o que foi concedido - aos arquitetos
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Francisco e José Nasser Hissa, amigos dele, quando a eles foi solicitada a elaboração, sem ônus para o
CRA-CE, de um projeto para reforma da atual sede, com a construção de três andares, assim como para
a reforma do prédio da Rua Guilherme Rocha, em negociação com o Patrimônio da União, solicitação
que mereceu plena concordância para atendimento; b) o Conselheiro Carlos Ernesto Holanda propôs
um voto de pesar pelo falecimento da esposa do Adm. Reginaldo de Oliveira, o que foi aprovado; c) o
Conselheiro Josué Sucupira Barreto propôs que se fizesse constar em ata um voto de louvor ao Adm.
Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra por haver sido completamente absolvido no processo que
contra ele existia no Tribunal de Contas da União e na Justiça Federal, quando era Diretor Executivo
do CETREDE, proposta igualmente aprovada;
- 20/4/2011 - a) O Presidente deu ciência ao plenário que obteve junto à Adm. Graça Dias Branco,
Diretora Executiva do Hotel Praia Centro, gratuidade para realização, nos dias 29 e 30/4 e 1º/5
próximo, em auditório do referido hotel, do evento Plano estratégico corporativo do CRA-CE para o
biênio 2011/2012. Também foram concedidas gratuidade dos três coffee-breaks servidos, ficando sob
a responsabilidade da instituição as despesas de almoços servidos no segundo e terceiro dias do evento;
b) Constituída por votação a Comissão Permanente Eleitoral, composta por: Josué Sucupira Barreto
- Presidente e Luís Antonio Rabelo Cunha e José Demontieux Cruz, como membros; c) O Conselheiro
Roberto Feijó sugeriu a elaboração de um plano de parcelamento a ser proposto aos inadimplentes
como forma de trazê-los de volta ao seio da categoria; d) Proposta do Conselheiro Luís Antonio Rabelo
para que o CRA-CE promovesse eventos objetivando discutir a gestão pública, contestando e fazendo
proposições alternativas. E deu como exemplo o evento realizado na Assembleia Legislativa, do qual
participou representando o CRA-CE, e que teve como tema “Idéias para o crescimento econômico
com equidade social”; e) Registro de que o Conselheiro Clóvis Matoso Vilela Lima foi eleito Presidente
Regional da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB; f) Solicitado aos Conselheiros
apresentarem a comprovação de quitação das respectivas anuidades do CRA-CE; (Fonte: ata dessa
data);
- 29/4/2011 - Reunião extraordinária objetivando: a) aprovação do parecer da Comissão Permanente
de Tomada de Contas, relativo ao balancete de março/2011 o que, após análises e debates pelos
Conselheiros, resultou na aprovação por unanimidade; b) Submetidos ao plenário, para a devida
análise, dois projetos destinados a obter financiamento pelo PROAR/2011, quais sejam Marketing
profissional e institucional do CRA-CE - 2011 e Reinstalação de Delegacias e Núcleos Regionais. Após
analisados e debatidos sob vários aspectos, foram aprovados por unanimidade, para encaminhamento
ao CFA; (Fonte: ata da reunião);
- 23/5/2011 - a) Antecedendo à reunião acontecida nessa data, foi realizada a solenidade de
reinauguração do plenário que confirmou a homenagem antes prestada ao Adm. Luís Carlos Aires
Barreira Nanan, mantendo-o como seu patrono; b) O Presidente Ilaílson Araújo esteve em visita ao
Diretor Regional da EBCT, Adm. José Estevam Tomaz, ocasião em que foi renegociada a dívida do
CRA-CE para com a estatal no montante de R$ 27.133,76 (vinte e sete mil, cento e trinta e três reais e
setenta e seis reais), valor esse dividido em quinze parcelas, sendo a primeira de R$ 1.600.00 (um mil
e seiscentos reais), a vencer em 13/6/2011, e as quatorze restantes, mensais e sucessivas, no valor
individual de R$ 1.823,34 (um mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), vencíveis
a cada trinta dias a partir da data do primeiro pagamento realizado. Acordado que tão logo o Termo
de Confissão de Dívida fosse assinado, seria reaberto o crédito para o CRA-CE. Foi ainda solicitado
ao Diretor da EBCT o empenho dele para que todos os Administradores daquela instituição fossem
registrados no Regional e aqueles que já o eram se mantivessem adimplentes; c) Informação de que
o CRA-CE foi muito bem divulgado no decurso do evento Futura Trends promovido pelo sistema O
Povo de Comunicação; d) Registro de que o presidente esteve em visita ao Secretário Estadual do
Planejamento e Gestão objetivando uma maior aproximação entre o CRA-CE e o Governo do Estado;
e) Os Conselheiros Luís Antonio Rabelo e Clóvis Matoso estiveram em Brasília, no CFA, participando
de evento sobre a elaboração do Planejamento Estratégico da Autarquia para o período 2011/2014.
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Nessa ocasião, mantiveram contato com o Adm. Mário Kreuz, Presidente da ANGRAD, com vistas a
uma possível realização, em parceria, de eventos pertinentes em Fortaleza; f) Registro da informação
de que os projetos encaminhados ao PROAR/CF não entraram em pauta na reunião acontecida pelo
fato de existirem pendências do CRA-CE para com o CFA. A propósito, o Diretor Clóvis Matoso
questionou o Presidente da Comissão do PROAR, Adm. Marcos Lael, por entender que a rejeição
inicial dos projetos denotava um ranço político em virtude de o Conselheiro Federal pelo Ceará haver
votado na chapa que lhe era opositora na eleição do CFA; g) Registro da informação de que o CFA
estaria realizando em breve, em parceria com o MEC, um treinamento voltado para os conselheiros
que realizavam a avaliação de curso de faculdades; h) Dado a conhecer, pelo Superintendente, a
relação dos conselheiros do CRA-CE que são Responsáveis Técnicos por empresas e o respectivo
quantitativo: Demontieux Cruz e Luís Antonio Rabelo - uma empresa cada; Francisco Zamenhof de
Oliveira e Geraldo Batista de Freitas - duas empresas cada; - Lamarck Mesquita Guimarães - cinco
empresas; João de Paula Neto e Josué Sucupira Barreto - seis empresas cada; e João Paulo Pinto
Lima - sete empresas; i) O Conselheiro Demontieux Cruz apresentou relato sobre o andamento dos
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que presidia, informando que todos os
sábados pela manhã aconteciam reunião na sede do CRA-CE e que a análise da farta documentação
encontrava-se em fase final, após o que seria elaborado o relatório conclusivo; j) Registro de que o
Conselheiro Federal Rogério Cristino representaria o presidente do CFA, na solenidade de instalação
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira - UNILAB, na cidade de
Redenção; e k) Informação de que na próxima edição da RBA seia veiculada matéria sobre o Dicionário
de Administração, de autoria do Conselheiro Adm. Geraldo Duarte; (Fonte: ata dessa data);
- 2 a 3/6/2011 - Realizado nesse período, em Brasília, na sede do CFA, o curso de Capacitação e
Atualização dos Agentes de Fiscalização e de Registro dos CRA;
- 20/6/2011 - Firmado nessa data acordo coletivo de trabalho CRA-CE/SINDSCOCE, referente ao
período 2011/2012;
- 22/6/2011 - Mereceram destaque nessa ata: a) registro da visita realizada pelo Presidente Ilaílson
Araújo ao Presidente de Assembléia Legislativa, Deputado Estadual Roberto Cláudio Bezerra, ocasião
em que lhe foi apresentada uma pauta contendo oito itens relativos a propostas de interesse do CRACE e da categoria; b) informação de que o Governador Cid Ferreira Gomes nomeou os Administradores,
Antonio Elbano Cambraia para a presidência da CEGÁS e Gotardo Gomes Gurgel Júnior para a
presidência da CAGECE; c) o Superintendente César Cavalcante e o Conselheiro Suplente Aldemir
Pessoa foram designados pelo presidente para representar o CRA-CE na Faculdade Leão Sampaio,
em Juazeiro do Norte, por ocasião da abertura do projeto Trocando Idéias, cuja palestra inicial foi
proferida pelo Profº e Adm. Idalberto Chiavenato; d) foi também objetivo da viagem a realização de
contatos com lideranças de Administradores da Região, com vistas à reinstalação da Delegacia em
Juazeiro do Norte, o que aconteceu em café da manhã realizado no Hotel Verdes Vales com a presença
de treze profissionais, entre o quais, por votação, foram eleitos dois para atuarem como Delegados,
Efetivo e Suplente: Limadry Vieira Santos e José de Andrade Silva, respectivamente; e) registro de que
o superintendente solicitou a todos os Conselheiros - efetivos e suplentes - a entrega de cópia das
respectivas Declarações de Rendimentos referentes a 2010/2011 para atender à exigência do CFA; ;
(Fonte: ata dessa data);
- 20/7/2011 - a) Informação de que o Presidente Ilaílson Araújo foi nomeado Diretor Regional para o
Ceará da Sociedade Brasileira de Tele Trabalho - SOBRATT; b) definida a programação comemorativa
ao Dia do Administrador, a ser realizada nos dias 8 e 9/09/2011, com palestras no auditório da FIEC e
sessões solenes na Câmara Municipal e na Assembléia Legislativa sendo que, nesse parlamento, seis
Administradores seriam homenageados com a entrega de placas, quatro da área pública e dois do
setor privado; c) registro de contatos mantidos com a Associação dos Prefeitos do Ceará - APRECE,
com vistas ao desenvolvimento conjunto de um programa que objetivava maior qualificação da
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gestão municipal; d) o presidente informou que se fez presente à posse do Adm. Antonio Cambraia,
na presidência da CEGÁS, assim como ressaltou o empenho do Deputado Sérgio Aguiar junto à
presidência da Assembleia Legislativa para o engajamento do Administrador no projeto de elaboração
do Planejamento Estratégico da instituição; e) o Conselheiro Clóvis Matoso cientificou ao plenário
falha por ele detectada no Programa de Cobrança de Recebíveis - PROCORE, por parte do CFA que, ao
invés de proceder à remessa de valores de cobranças do CRA-CE por ordem de pagamento e a crédito
do Regional, o fazia por meio de cheques em correspondências personalizadas e endereçadas ao
presidente da gestão anterior, a ensejar que tais cheques fossem endossados e depositados em conta
que não a do CRA-CE. A medida proporcionou um prejuízo ao Regional de R$ 47.617,44 (quarenta e
sete mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos); (Fonte: ata dessa data);
- 25/08/2011 – a) Confirmada a vinda do empresário José Batista Júnior, Diretor Presidente do
grupo JBS, e do Adm. Wagner Damiani, Consultor e Professor da FGV, para proferir palestras nas
comemorações do Dia do Administrador; b) Informação de que a Admª Graça Dias Branco, Diretora
do Hotel Praia Centro, voltou a colaborar com o CRA-CE mediante a concessão de cortesia de duas
diárias para cada um dos dois conferencistas que participariam das comemorações do dia 9/9/2011; d)
Registro de que a sessão solene na Assembléia Legislativa aconteceria no dia 12/9, às 14h30min, sendo
presidida pelo Deputado e Adm. Sérgio Aguiar e na qual seriam homenageados os Administradores
Clésio Jean de Almeida Saraiva, José Caminha de Oliveira, João Alves de Melo, Francisco Régis
Cavalcante Dias, Cláudia Buhamra de Abreu e Antonio Elbano Cambraia; e) o Presidente deu ciência
do Ofício 1737/2011, da Junta Comercial, solicitando a indicação, até 31/10/2011, dos nomes de três
conselheiros efetivos e três conselheiros suplentes para que o Governador Cid Gomes procedesse
à escolha de um efetivo e um suplente para compor o corpo de Vogais daquela instituição; f) Para
atender à exigência feita pelo CFA, o Conselheiro Clóvis Matoso informou estar colocando, de forma
gradual, em razão de elevado custo, os devedores ao CRA-CE na Dívida Ativa; g) O Conselheiro Luís
Antonio Rabelo reforçou que os pareceres da Comissão de Avaliação das faculdades fossem bem
fundamentados em razão da importância e da responsabilidade de referido trabalho. Ressaltou que,
no seu entendimento, com o passar do tempo tais pareceres tendem a ganhar força, pois em muito
contribuirão para a decisão final do MEC; ; (Fonte: ata dessa data);
- 12/9/2011 - 9 horas – Realização, nessa data, na Câmara Municipal de Fortaleza e sob a presidência
do Vereador Acrísio Sena de sessão solene comemorativa ao Dia do Administrador, por proposição do
Vereador Leonelzinho Alencar; (Fonte: convite da CMF);
- 28/9/2011 - Mereceram destaques na presente ata: a) o Presidente Ilaílson Araújo fez um apelo
para que houvesse mais cordialidade no relacionamento no decurso das reuniões, a fim de evitar
discussões estéreis; b) o presidente comentou sobre a palestra que proferiu no seminário sobre Altos
Estudos Sobre Administração Pública, dissertando sobre o tema “Novos modelos de gestão pública”,
evento coordenado pelo ex-Ministro do TCU Ubiratan Aguiar e realizado no período de 14 a 16/9, no
Gran Marquise Hotel; d) informação de que os palestrantes Adísia Sá, José Batista Júnior e Wagner
Damiani, que participaram do evento comemorativo à passagem dos 46 Anos de criação da profissão,
não cobraram cachê ao CRA-CE; e) o Presidente participou nessa data de reunião com os dirigentes
da Agência de Desenvolvimento do Ceará - ADECE, objetivando uma maior aproximação do CRACE com referida instituição, ocasião em que pleiteou uma vaga em seu Conselho para ser ocupada
por um Administrador; f) realizada a eleição para definição da lista tríplice de candidatos efetivos e
suplentes para a vaga de Vogal da Junta Comercial. Após a apuração, a referida lista ficou assim
composta: para Vogal Efetivo - César Cláudio Rabelo Cavalcante, Clóvis Matoso Vilela Lima e Roberto
Capelo Feijó; para Suplente - Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, Francisco Rogério Cristino e
Tatiana Marques Vieira. O CRA-CE enviou oficio ao Sr. Governador, nele constando os nomes dos
Administradores referidos; g) colocada em votação, por proposta do Conselheiro Carlos Ernesto de
Holanda, a dispensa de jetons dos conselheiros, referente aos meses de setembro a dezembro/2011,
como forma de redução de despesas e em atendimento à exigência maior do CFA para a concessão do
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empréstimo. Foi aprovada por oito votos a favor e um voto contra; h) o Presidente deu conhecimento ao
plenário de que o valor do empréstimo pleiteado ao CFA importava em R$ 471.964,31 (quatrocentos
e setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e jum centavos), nele incluído o saldo
devedor do empréstimo anterior, firmado em 24/11/2010, as quotas partes estimadas de setembro
a dezembro/2011 e mais a remessa de recursos ao CRA-CE para possibilitar ao Regional honrar as
despesas de custeio até dezembro/2011. O prazo proposto para o ressarcimento seria de quarenta
e oito meses sendo que, nos primeiros vinte e quatro meses, seria pago o valor correspondente a
quarenta por cento do débito, em parcelas mensais de R$ 7.866,07 (sete mil, oitocentos e sessenta
e seis reais e set centavos), e, nos vinte e quatro meses restantes, o correspondente a sessenta por
cento do total, em parcelas mensais no valor de R$ 11.799.11 (onze mil, setecentos e noventa e nove
reais e onze centavos). A proposta foi submetida ao plenário, que a aprovou por unanimidade, inclusive
delegando poderes ao Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda para concretizara referida negociação
com o CFA; (Fonte: ata dessa data);
- 10 a 14/10/2011 - Realização nesse período, em Turim, Itália, do VII Congresso Mundial de
Administração e do XII Fórum Internacional de Administração- XII FIA,
- 26/10/2011 - a) A Reunião foi presidida pelo Vice-presidente Luís Antonio Rabelo Cunha em razão
de o Presidente se encontrar externamente a tratar de assuntos de interesse do CRA-CE; b) Registro
da participação do titular da presente plenária, juntamente com o Adm. Ilaílson Araújo, em recente
reunião de Diretoria da ABRH objetivando uma aproximação efetiva entre as duas instituições; c) O
Adm. Luís Antonio Rabelo deu ciência de contatos mantidos com o Adm. Paulo Neime, representante
local da Qualicorp, tratando de possível convênio entre a Empresa e o CRA-C, para a oferta aos
Administradores de planos de saúde administrados por aquela empresa; d) Registro de que a Comissão
Permanente de Tomada de Contas do CRA-CE reanalisando a prestação de contas do período janeiro
a setembro/2010 emitiu parecer por sua desaprovação, ao mesmo tempo em que emitiu parecer
favorável à aprovação da prestação de contas de outubro a dezembro/2010; e) Informação de que
o Conselheiro Demontieux Cruz indagou ao Conselheiro Federal Rogério Cristino qual, na avaliação
dele, era a imagem que os membros do CFA tinham sobre a atual gestão do CRA-CE, recebendo como
resposta que “tem levado ao conhecimento de todos o trabalho ora desenvolvido pelo Regional em
busca da regularização da situação herdada da gestão passada”; f) O Conselheiro Roberto Feijó deu
ciência da palestra que realizou na Faculdade Darcy Ribeiro, no dia 18/10, por ocasião do evento TV
Dia Cultural daquela instituição; g) O Conselheiro Clóvis Matoso destacou que a exigência feita pelo
CFA, no tocante à redução de despesas, já vinha acontecendo no CRA-CE desde o início da gestão; h)
O Diretor Administrativo Financeiro deu conhecimento, ainda, que o CRA-CE paga dois consórcios:
um para a aquisição de um veículo e o outro para adquirir um terreno. No entanto, os pagamentos
das parcelas de ambos se encontram com a quitação atrasada. O CRA-CE pagou onze parcelas do
carro totalizando R$ 10.031,45 (dez mil, trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) e do terreno
dez parcelas, somando R$ 13.187,80 (treze mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Para
efeito de resgate, os valores calculados, até 25/10/2011, foram de R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos
e cinquenta reais) para o automóvel e de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais)
referente ao terreno. Colocado o assunto em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade a
solicitação do resgate dos valores já pagos; (Fonte: ata dessa data);
- 8/11/2011 - Ata da reunião extraordinária dessa data para tratar, exclusivamente, da aprovação do
empréstimo contraído junto ao CFA nas condições e demais aspectos a seguir expostos: a) valor total do
empréstimo - R$ 525.914,54; b) composição do valor do empréstimo: R$ 208.950,23 em espécie, cuja
liberação ocorrerá no seguintes valores e datas: R$ 104.475.11 até o dia 9/11/2011, e R$ 104.475.12
até o dia 15/1/2012; mais R$ 249.640,13 relativos ao saldo do convênio de empréstimo firmado em
24/11/2010; mais 32.324,18 enviado em parcelas nos dias 20 e 30 /9/2011 para o pagamento de
despesas emergenciais; e ainda R$ 35.000,00 correspondente à previsão de quotas partes de julho
a dezembro/2011. O pagamento do empréstimo deverá ocorrer em quarenta e oito meses, sendo:
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vinte e quatro parcelas no valor de R$ 8.765,24, com a primeira vencendo em 28/1/2012, e as demais
sempre no dia 28 dos meses subsequentes; mais vinte e quatro parcelas no valor de R$ 13.147,68,
sendo que a parcela 48/48 vencerá em 28/12/2015. Colocada a proposta do convênio de empréstimo
em votação, foi aprovada por unanimidade;
- 23/11/2011 - a) O Presidente Ilaílson Araújo manteve contato com o Secretário da Copa, Ferrucio
Feitosa, para apresentar a ele o projeto que o CRA-CE, em parceria com o CENTEC, está desenvolvendo,
e que objetiva a capacitação de três mil gerentes de nível intermediário para atender às necessidades
das pequenas e micro empresas quando da realização do evento; b) O Presidente e o Conselheiro Carlos
Ernesto de Holanda estiveram em visita à ADECE, sendo recebidos pelo ex-Presidente Francisco Zuza
de Oliveira, com vistas a tentar a inclusão do CRA-CE na Câmara de Logística constituída naquela
Agência; c) Registro de contato mantido pelo presidente com o Adm. Francisco Régis Cavalcante Dias,
articulador de Gestão de Negócios do SEBRAE, quando propôs a efetivação de uma parceria para a
realização de eventos em conjunto. O assunto ficou para ser mais bem analisando no próximo ano; d)
Informação da visita realizada ao Deputado Federal Artur Bruno, ocasião em que lhe foi apresentado
documento com sugestões do CRA-CE ao Plano Nacional de Educação, de cuja comissão na Câmara
Federal o Parlamentar faz parte; e) Registro de que foi proposto um voto de louvor à FAMETRO em razão
do desempenho apresentado na recente avaliação do MEC; f) Informação de que esteve em visita ao
CRA-CE o Administrador Paulo César de Pereira Durand, Conselheiro Federal pelo Estado de Rondônia
e membro titular da Câmara de Administração e Finanças do CFA; g) Registro de que o Adm Ilaílson
Araújo proferiu palestra no evento Empreender, realizado na cidade de Juazeiro do Norte e promoção
do Sistema O Povo de Comunicação, com o apoio institucional do CRA-CE; h) Os Conselheiros Roberto
Capelo Feijó, Geraldo Batista e Lamarck Mesquita contestaram o fato da a proposta orçamentária para
2012 ter um valor total inferior ao que foi previsto para 2011, tendo o Conselheiro Carlos Ernesto de
Holanda explicado que o valor a menor era resultante de rigoroso estudo feito pelo TCU para tornar
o orçamento mais próximo da realidade, conforme preconiza o novo modelo de Contabilidade Pública
a ser brevemente implantado; I) o Vice Diretor Administrativo Financeiro deu conhecimento de que
o CRA-CE já recebeu a primeira parcela do convênio de empréstimo firmado com o CFA, no valor de
R$ 104.475,11; j) O Diretor Clóvis Matoso deu conhecimento de que até 19/12 todos os devedores
pessoa física, cujos nomes comecem pela letra A, receberão as notificações para inscrição na Dívida
Ativa, cujo montante, não pago até 31/12/2011, deverá constar no balanço do exercício e contabilizado
como créditos a receber. Informou, também, que continua recebendo cobranças de compromissos
assumidos pela gestão anterior, como no caso mais recente da empresa Result, que cobra o valor de
R$ 13.000,00); k) Informou o Conselheiro Lamarck Guimarães que o Administrador e ex-Presidente
Marcos Eliano Tavares Ribeiro foi agraciado recentemente com o título de Cidadão Cratense; l)Registro de que o Conselheiro Suplente Geraldo Batista de Freitas, participando da reunião, destacou
o trabalho que a atual gestão vem realizando no CRA-CE com ações positivas que estão recuperando
a imagem da instituição perante a sociedade; (Fonte: ata dessa data).
- 20/12/2011 - A ata pontifica as congratulações recíprocas de Natal e de ano novo, com poucos
destaques, a saber: a) apresentação ao plenário pelo Presidente Ilaílson Araújo do demonstrativo
comparativo mensal de despesas, planilha que demonstra de forma comparativa as despesas mensais
das diversas rubricas. No presente documento, se constatava uma gradativa redução de despesas na
quase totalidade dos itens considerados, constituindo-se em eficaz instrumento de apoio gerencial e
possibilitando ao executivo tomar decisões pertinentes de forma bem fundamentada; b) o Conselheiro
José Demontieux parabenizou ao Presidente e ao Diretor Administrativo Financeiro pelo excelente
trabalho realizado no exercício, comprovado pela recuperação da instituição. Informou, também, sobre
a expedição da notificação extra judicial que foi endereçada aos diretores e conselheiros afastados do
CRA-CE; ( Fonte: ata dessa data),
- No exercício de 2011 foram realizadas 14 (quatorze) reuniões plenárias, sendo 12 (doze) ordinárias e
2 (duas) extraordinárias.
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2012
- 25/1/2012 - a) na primeira reunião do exercício, o Presidente Ilaílson Araújo destacou a nova e árdua
tarefa a ser enfrentada, qual seja a de mudar a cultura de ação vigente no CRA-CE, tornando-a mais
prática e ousando nas propostas de ajuda ao profissional e à sociedade. Isto só se fará, ressaltou, com
uma posição cooperativa, madura, sincera e, sobretudo, responsável, elegendo a cidadania como foco
e usando-se práticas republicanas e verdadeiramente democráticas; b) registro de que o jornalista
Edilmar Norões, em sua coluna no DN, deu destaque ao processo de interiorização do CRA-CE com
a instalação das Delegacias da Região do Cariri, em Juazeiro do Norte e da Região Norte, sediada em
Sobral; c) comunicado sobre a participação do CRA-CE no Comitê da Copa, que tem como coordenador
o Presidente da FUNCET, Dr. Hebert Lima. d) registro da declaração do Conselheiro Roberto Feijó “de
que todos reconhecem os méritos da atual gestão”; e) o Conselheiro Demontieux Cruz lançou protesto
discordando de um documento que considerou “apócrifo”, distribuído pelo Conselheiro Lamarck
Guimarães, com críticas à atual gestão, notadamente a seu presidente, achando que tudo poderia
ser resolvido de forma mais amistosa, sem revide; f) o Conselheiro Luís Antonio Rabelo reforçou
as palavras de Demontieux Cruz, ressaltando que diferenças devam existir, porém não ao ponto de
prejudicar o andamento dos trabalhos e com ofensas. Aproveitou para comentar sobre os processos
de avaliação das faculdades pelo Sistema e-MEC e informou que o CFA ainda não marcou data para a
capacitação das equipes que atuam nessa atividade. Manifestou-se, ainda, por solicitar que seja dada
oportunidade aos inadimplentes de negociarem seus débitos, antes que os mesmos sejam inscritos na
Dívida Ativa; g) registro de que o Conselheiro Roberto Feijó foi nomeado Vogal da Junta Comercial e
por este motivo foi parabenizado pelo Conselheiro Carlos Ernesto; h) o Conselheiro Josué Sucupira
reclamou da não observância ao Regimento Interno por considerar que a indicação dos delegados,
bem como das assessorias, deveriam ter passado pelo plenário; (Fonte: ata dessa data);
- 26/1/2012 - Aprovado pela Resolução Normativa CFA-418/2012, dessa data, a criação do Programa
de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração - PRODER, em substituição ao até
então Programa de Apoio aos Conselhos Regionais de Administração - PROAR;
- 15/2/2012 - Reunião extraordinária com a finalidade específica de análise e de votação dos pareceres
da Comissão Permanente de Tomada de Contas com relação à prestação de contas do exercício de
2011 e do balancete de janeiro/2012. Após a explanação do Contador Sérgio Sidou, com riqueza de
detalhes e debates por parte dos conselheiros, os documentos foram aprovados por unanimidade;
(Fonte: ata da reunião);
- 15 e 16/3/2012 – Realização, na cidade de João Pessoa/PB, da Assembleia de Presidentes dos
Conselhos Regionais Junto ao CFA, da qual participou o Presidente Ilaílson Araújo que relatou os
seguintes assuntos tratados: a) o CFA distribuiu aos participantes um CD contendo instruções sobre
o PRODER; b) estão sendo desenvolvidos estudos para a confecção de um novo modelo da Carteira
Profissional do Administrador; c) decidida a realização do XXII ENBRA na cidade do Rio de Janeiro,
no período de 5 a 7 de novembro; d) o CFA firmou convênio com a SERASA EXPERIAN para fins de
atualização do Cadastro de Profissionais registrados em todos os CRA;
- 27/3/2012 - a) o Presidente Ilaílson Araújo manteve contato com o Diretor Financeiro do jornal
O Povo, Sr. Édson Barbosa, propondo-lhe a permuta do débito de RS 20.000,00 (vinte mil reais)
que o CRA-CE tinha para com referida empresa pela a realização de três palestras a serem por ele
ministradas para funcionários do referido periódico. A princípio houve receptividade, ficando de ser
confirmada em breve a sua aceitação; b) atendendo a convite, o presidente participou do programa
Mercado & Negócios, comandado pela jornalista Neila Fontenele, na rádio O Povo/CBN, debatendo
sobre a recriação do Instituto de Planejamento do Ceará - IPLANCE, oportunidade em que colocou
o CRA-CE à disposição para colaborar nesse mister; c) registro de que foi formulada uma proposta
à Direção Regional da Caixa Econômica Federal, com vistas ao financiamento de consultorias
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para pequenas e micros empresas, executadas por Administradores ou empresas especializadas,
devidamente registrados no CRA-CE. O assunto ficou para ser estudado pela referida instituição; d)
ofício da Assembleia Legislativa dando conta de que, por proposição do Deputado Fernando Hugo,
foi registrado nos anais daquela Casa, o artigo “O perfil para exercer a Prefeitura de Fortaleza” de
autoria do Presidente Ilaílson Araújo e publicado no jornal O Povo, edição de 1º/2/2012; e) submetida
à aprovação do plenário a decisão sobre a reativação do pagamento de jetons aos conselheiros, que
houvera sido suspenso no ano anterior, sendo a proposta aprovada e com vigência a partir desse mês;
f) o Conselheiro Josué Barreto comentou sobre as avaliações das IES, ressaltando que tais processos
demoram bastante no MEC para serem aprovados, fato esse que tem prejudicado os formados pelas
faculdades avaliadas, os quais ficam impossibilitados de registro nos CRA para o exercício da profissão;
g) informação do Diretor Clóvis Matoso de que o CRA-CE efetuou pagamento ao INSS relativo a
débitos de gestões anteriores, no valor de R$ 105.338,07 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e oito
reais e sete centavos). Ressaltou, ainda, a existência de outros débitos do passado, referentes ao FGTS,
fato que somente veio ao conhecimento naquela data em razão de consulta procedida com vistas a uma
possível demissão de funcionário, o que não se concretizou em face do elevado valor a ser recolhido;
(Fonte: ata dessa data);
- 25/4/2012 - Consta da ata: a) registro do lançamento, nessa data, no Ideal Clube, do livro Cancioneiro
de Mim de autoria do Administrador, poeta e jornalista Eduardo Fontes. O presidente Ilaílson Araújo
e o Superintendente César Cavalcante compareceram ao evento; b) a informação de que o Adm.
Ilaílson Araújo esteve em visita ao jornal O Povo tratando com o Diretor e Adm. João Dummar Neto
da negociação da edição de doze fascículos sobre temas pertinentes à Administração. Foi estimado
o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) ; o presidente ficou de analisar o assunto
com os conselheiros; c) registro de que o sistema O Povo de Comunicação aceitou a proposta de
permuta do débito pela realização de três palestras para os funcionários do grupo; d) o Conselheiro
Demontieux Cruz deu ciência de que em contato com o Superintendente do Patrimônio da União,
Adm. Clésio Jean Saraiva, este lhe comunicou que estva caminhando de forma satisfatória a cessão do
prédio onde funciona a Advocacia Geral da União para albergar a futura sede do CRA-CE; e) registro de
que o Assessor da Assembleia Legislativa, Engº Eudoro Santana, convidou membros do CRA-CE para
participarem de debates no Fórum Pacto pelo Pecém, que é presidido pelo deputado Lula Morais; f) o
Assessor Jurídico Alessandro Maia e o Fiscal Daniel Barbosa participaram em Recife de audiência no
Tribunal Federal da 5ª Região sobre assuntos relativos a processos de interesse do CRA-CE e que se
encontravam em tramitação naquela Corte; g) submetidos à aprovação do plenário, os três projetos
elaborados para a obtenção de financiamento junto ao PRODER/CFA e que totalizam R$ 147.481,00
(cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais). São eles: “Fortalecendo a fiscalização”,
“A busca da excelência no ensino da Administração” e “Sistema integrado de gestão”, os quais foram
aprovados para remessa ao CFA; h) o CRA-CE e o Banco do Brasil, com a interveniência da Gerência
Regional de Apoio ao Comércio Exterior, firmaram convênio objetivando a realização de uma série
de eventos sobre a temática “Comércio exterior”, destinados aos Administradores e estudantes
de Administração, em condições diferenciadas; i) Pela Portaria CRA-CE-004/2012 foi constituída
comissão para a escolha dos homenageados nas comemorações do Dia do Administrador/2012: Ilaílson Silveira de Araújo, Clóvis Matoso Vilela Lima e Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda;
- 23/5/2012 - Os principais destaques da ata: a) registro da nomeação dos seguintes representantes
do CRA-CE: em Aracati - Adm. Francisco de Assis Filho; em Boa Viagem - Adm. Diana Torquato; e em
Quixeramobim - Adm. Fernanda Severo; b) informação, pelo Conselheiro Federal Rogério Cristino, de
que o CFA aprovou o novo modelo da carteira profissional do Administrador que passará a viger em
breve; c) o Conselheiro Demontieux Cruz informou sobre a conclusão do levantamento e análise da
documentação relativa ao processo administrativo disciplinar instaurado para apurar irregularidades
praticadas pelos diretores da gestão anterior, cujo relatório conclusivo será apresentado ao presidente
até o final de maio; d) registro de que o Conselheiro Lamarck Guimarães declarou e solicitou inclusão
em ata de que “é candidato à presidência na próxima eleição para a Diretoria do CRA-CE”; e) o
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Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral, Josué Sucupira Barreto, participou em Brasília de
reunião com a CPE do CFA acerca de procedimentos definidos na RN-CFA-416 de 18/11/2011 para as
eleições gerais do Sistema em 2012; (Fonte: ata dessa reunião);
- 20/6/2012 - O CFA emitiu a Resolução Normativa nº 424/2012, dessa data, que autorizava os
Conselhos Regionais a promoverem conciliações com os devedores, conforme procedimentos
descritos no documento;
- 29/6/2012 - a) O Presidente em exercício Luís Antonio Rabelo Cunha deu ciência de que participou,
presidindo a mesa, de palestra ministrada pelo Adm. Marcos Lael de Oliveira Alexandre, Vicepresidente do CFA, no II Seminário de Altos Estudos Sobre Administração Pública, realizado no Hotel
Gran Marquise, em Fortaleza, destacando o excelente desempenho do conferencista; b) registro de que
o Conselheiro Federal Rogério Cristino solicitou constar em ata um voto de pesar pelos falecimentos
do genitor, do sogro e de um tio - em dias seguidos - do Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima. O referido
Conselheiro comunicou igualmente que a prestação de contas do CRA-CE, referente ao exercício de
2010, foi aprovada da seguinte forma: de janeiro a setembro - com várias restrições; de outubro a
dezembro - aprovada normalmente; c) o Conselheiro Demontieux Cruz fez a entrega ao presidente da
reunião de relatório conclusivo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar por ele presidida.
Ressaltou que a Comissão notificou os envolvidos para que apresentassem as suas respectivas defesas
e que, vencidos os prazos concedidos, eles não o fizeram. Em seguida, o relatório em questão foi
submetido à análise e votação pelo plenário, merecendo aprovação por unanimidade. Por consenso,
ficou decidida a programação para o dia 17/7/2012, às 11 horas, para a instalação do Tribunal Regional
de Ética; d) registro de que os candidatos à Prefeitura de Fortaleza - Marcos Cals e Elmano de Freitas
- realizaram visitas ao CRA-CE apresentando aos conselheiros os espectivos programas de gestão
caso sejam eleitos; e) informação de que o Conselheiro Roberto Feijó, mais uma vez, parabenizou a
diretoria pelo bom trabalho que vem sendo desenvolvido e que tem como consequência a recuperação
da instituição; f) o Diretor de Fiscalização, Adm. João Paulo Pinto Lima solicitou aos conselheiros que
sejam sócios de empresas que atuam na área da Administração e que ainda não sejam registradas no
CRA-CE, que regularizem as respectivas situações; (Fonte: ata dessa data);
- 25/7/2012: - Na ata dessa data: a) a realização, no dia 17/7, nas dependências da Pax Corretora de
Valores, da instalação do Tribunal Regional de Ética com o objetivo de julgar as infrações ao Código de
Ética dos Administradores cometidas pelos dirigentes afastados em 22/9/2010, com fundamento no
relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar; b) informação da criação da Comissão
Especial de Conciliação do CRA-CE para a negociação de débitos dos inadimplentes pessoas físicas e
jurídicas, composta pelos Administradores Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto de Holanda e
Daniel Barbosa; d) o Diretor Administrativo Financeiro deu ciência ao plenário que a última parcela
de débito para com a EBCT venceria no dia 13/8/2012 e que no exercício foi remetido ao CFA o
valor total de R$ 276.180,55 (duzentos e setenta e seis mil, cento e oitenta reais e cinquanta e cinco
centavos), sendo 223.589,11 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze
centavos) referentes à quotas partes e R$ 52.591,44 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um
reais e quarenta e quatro centavos) correspondente a seis parcelas do empréstimo contraído junto
ao Federal; e) registro de que o Conselheiro Roberto Feijó congratulou-se com o Presidente Ilaílson
Araújo no tocante à negociação do débito que existia com o sistema O Povo de Comunicação; f) o
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda deu ciência ao plenário que a proposta do CRA-CE para a
Caixa Econômica, no tocante ao financiamento de Consultorias realizadas por Administradores, foi
notícia de destaque no site do CFA. Comunicou, ainda, haver sido procurado pela editora da Revista
RBA solicitando a indicação de um cearense para ser capa da publicação, tendo indicado os nomes dos
empresários, Adm. Beto Studart e Economista Fernando Cirino Gurgel; Fonte: ata dessa data);
- 7/8/2012 - Reunião extraordinária com a finalidade de tratar sobre débitos do FGTS recém identificados
pelo Contador Sérgio Sidou, cujos períodos de competência referiam-se a gestões anteriores, sendo
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que os valores principais são de responsabilidade do CRA-CE, mas os encargos consequentes são de
responsabilidade do gestor à época. Referidos débitos não se achavam prescritos em razão de o prazo
de prescrição do FGTS ser de trinta anos e os valores atualizados estavam sendo processados. Ficou
decidido que, tão logo se dispusesse das informações completas a respeito, os gestores das respectivas
épocas deveriam ser contatados para que providenciassem o recolhimento da parte que lhes competia
e, caso não o fizessem, seria comunicado ao CFA e ao TCU para as medidas pertinentes. Da ata
constavam, ainda, os seguintes registros: a) que o Presidente Ilaílson Araújo participou de reunião do
Pacto do Pecém, realizada na Assembléia Legislativa, como representante do CRA-CE; b) que o Adm.
Luís Antonio Rabelo, presidente da reunião, pôs em discussão a RN-424/2012, sobre conciliação
com devedores. O Conselheiro Clóvis Matoso a respeito, propôs:- a dispensa de juros e multas mais o
desconto de vinte por cento para pagamento à vista; dispensa de juros e multa mais desconto de dez
por cento para pagamento metade de imediato e metade com trinta dias; dispensa de juros e multa e
sem desconto sobre o principal para pagamentos de três a dez parcelas mensais e sucessivas, sendo
a primeira de imediato. A proposta foi aceita, sendo que o valor mínimo da parcela seria de R$ 50.00
(cinquenta reais) quer para pessoa física e jurídica, com data para realização até 31/12/2012; c) que o
CRA-CE deveria custear a ida ao XXII ENBRA, no Rio de Janeiro, de 5 a 7/11/2012, de três conselheiros,
os quais seriam escolhidos por sorteio, a acontecer na reunião do dia 28/08, excetuando o presidente e
o diretor Administrativo Financeiro, que irão de forma compulsória; Fonte: ata dessa data);
- 23/8/2012 - Tendo por local o auditório da Universidade do Parlamento e numa promoção do CRACE, foi realizada nessa data palestra proferida pelo Professor e Doutor Fenton Broadhead, Vicediretor Pedagógico da Universidade Americana BYU, que se constituiu em amplo sucesso;
- 28/8/2012 - Destaques da presente ata: a) definidos por sorteio os conselheiros que participarão do
XXII ENBRA, no Rio de Janeiro, sob as expensas do CRA-CE, além do Presidente Ilaílson Silveira de
Araújo e de Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda. São eles: João Paulo Pinto Lima, José Demontieux
Cruz e Josué Sucupira Barreto; b) registro de informação do Conselheiro Federal Rogério Cristino de
que as prestações de contas dos exercícios 2008, 2009 e 2010, até setembro, foram desaprovadas
pelo CFA em reunião acontecida em Uberlândia/MG; d) por fim, o registro de que o Presidente Ilaílson
Araújo manifestou-se para afirmar que a reunião sirva de referencial para solicitar o desarme de
espíritos e cobrar postura ética por parte dos conselheiros, com vistas a evitar exageros e ofensas de
declarações; Fonte: ata dessa data);
- 11/9/2012 – 19 horas – Realização, na Fábrica de Negócios/Hotel Praia Centro, de evento
comemorativo aos quarenta e sete anos de criação da profissão de Administrador, com a palestra
proferida pelo Adm. Walter Faria, CEO do Sistema Integrado Martins, sobre o tema “Liderança
educadora: capacitação e desenvolvimento de equipes”. Após foi servido um coffee-break; (Fonte:
convite do CRA-CE);
- 12/9/2012 - Por proposição do Deputado Adm. Sérgio Aguiar a Assembleia Legislativa realizou sessão
solene em comemoração aos quarenta e sete anos de criação da profissão de Administrador, sendo
na ocasião homenageados Administradores e gestores de destaque em 2012: da área pública - como
Administradores Augusto Sérgio Câmara Cardoso e Fernando Antonio de Oliveira Leão e como gestor
Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho; da área privada - como Administradores Cláudio Ferreira
Bastos, representado pelo filho Cláudio Rabelo Bastos, e Luís de Melo Andrade Filho e como gestor
Aníbal Capelo Feijó; (Fonte: jornal O Estado, de 21/9/2012 - pág.4);
- 26/9/2012 - a) Solicitado pelo Presidente Ilaílson Araújo ao plenário um voto de louvor ao funcionário
George Santos da Silva, da Unidade de Registro do CRA-CE, por sua firme atitude em não aceitar um
documento apresentado por empresa filiada em face de o mesmo se encontrar em desacordo com as
normas da Autarquia, não obstante a enorme pressão que lhe fez o interessado para que o aceitasse;
b) Registro da realização, nos dias 27 e 28/9, na UNIFOR, do evento PBM Inovation 2012 e do qual o
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Conselheiro Josué Sucupira participou como palestrante; c) Informação de que o projeto Fortalecendo
a Fiscalização, apresentado ao PRODER/2012, foi aprovado, tendo a sua operacionalização sido
iniciada logo após o processo eleitoral do corrente ano; d) O Conselheiro Luis Antonio Rabelo fez
referências positivas sobre a participação do CRA-CE na Feira do Empreendedor, evento promovido
pelo SEBRAE/CE e realizado no Centro de Eventos do Ceará; e) O Conselheiro Roberto Feijó ressaltou
o êxito da promoção comemorativa à passagem do Dia do Administrador, parabenizando toda a equipe
responsável pelo evento; f) O Conselheiro Demontieux Cruz fez referência ao convite recebido pelo
presidente do CRA-CE para participar de almoço com o candidato a Prefeito de Fortaleza, deputado
Roberto Cláudio Bezerra; (Fonte: Ata desta data);
- 17/10/2012 - Reunião extraordinária destinada à análise e à aprovação do parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas relativo ao balancete de setembro/2012, que foi aprovado por
unanimidade, bem como para igualmente proceder à análise e à aprovação da primeira reformulação
orçamentária, a qual inicialmente mereceu comentários explicativos por parte do Contador Sérgio
Othon Sidou, após o que foi posta em votação merecendo aprovação unânime;
- 25/10/2012 - Realização de eleições para renovação de 1/3 do plenário, para mandato de quatro
anos - 2013 a 2016, para a qual concorreram duas chapas e votaram novecentos e quarenta e oito
Administradores. Saiu vencedora a chapa 1, que obteve quatrocentos e setenta e um votos contra
quatrocentos e trinta e um votos da chapa 2, com vinte votos em branco e vinte e seis votos nulos.
Membros da chapa 1. Efetivos - Clóvis Matoso Vilela Lima, Ilaílson Silveira de Araújo e João Marinho
de Andrade Neto; Suplentes para quatro anos - Antonio Eldair da Cunha, Karine Bessa Porto Pinheiro
Vasques e Vera Rita Sales Vieira; Suplente para dois anos - Francisco Expedito Helcias Alves Membros
da chapa 2. Efetivos - Leonardo José Macedo, Glauco Andrade Jucá e Clésio Jean de Almeida Saraiva;
Suplentes para quatro anos - Juliana dos Santos Monte, Ricardo Ribeiro Santos e Rita Maria Silveira da
Silva; Suplente para dois anos - Ana Flávia Calixto da Costa (Fonte: ata de 29/10/2012);
- 29/10/2012 - Assuntos principais da ata: a) por solicitação do presidente, o Contador Sérgio
Othon Sidou fez uma explanação fundamentando a proposta orçamentária para o exercício de 2013,
esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. Após isso, foi submetido à aprovação o parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas o qual foi aprovado, com ressalva, por parte do membro Roberto
Feijó. Referida Proposta prevê receitas no total de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
e despesas totalizando R$ 1.515.000,00 (um milhão, quinhentos e quinze reais); b) registro de que
dois trabalhos foram apresentados para concorrerem ao Prêmio Belmiro Siqueira/2012, no Ceará, na
categoria Artigo Acadêmico, cujo vencedor seria encaminhado ao CFA para concorrer nacionalmente:
c) o presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-CE apresentou os resultados da eleição,
conforme constante da matéria pertinente já exposta; d) o mesmo conselheiro apresentou protesto
em razão de matéria circulante nas redes sociais e na qual é taxado de omisso no decurso do processo
eleitoral, considerando o fato um ato de desrespeito não só a sua pessoa mas, igualmente, a toda a
categoria, uma vez que foi exposto publicamente. Solicitou que fosse gerada uma retratação sobre
o fato pelo CRA-CE; e) registro de que o Conselheiro Lamarck Guimarães propôs que o CRA-CE
parabenizasse os Administradores que foram eleitos prefeitos de municípios do Ceará, tais como,
Carlos Sérgio Rufino Moreira - em Ipu, Érika Frota Monte Castelo Cristino - em Coreaú e Mônica Gomes
Aguiar - em Camocim, esposa do Adm. e Deputado Estadual Sérgio Aguiar; f) o Conselheiro Roberto
Feijó propôs um voto de louvor ao colega Fábio Benício Nogueira, registro CRA-CE nº7.167, portador
de deficiência 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, devendo agora matricular-se para cursar o doutorado em 2013; - 5 a 7 de 11/2012 - O CRARJ voltará a coordenar a realização, na cidade do Rio de Janeiro e no período em questão, do XXII
Encontro Brasileiro de Administração – XXII ENBRA, cujo tema central versou sobre “Pacto global:
contribuição da Administração para uma sociedade mais justa e sustentável”. Do evento, participaram
cinco conselheiros do CRA-CE; Fonte: ata dessa data);
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- 26/11/2012 - a) O presidente discorreu sobre a suposta rasura praticada pelo Conselheiro Josué
Sucupira, na ata de 29/10/2012, com relação ao episódio conflituoso ocorrido na reunião anterior,
mesmo depois de nela constarem as assinaturas do Secretário e dos Conselheiros Carlos Ernesto de
Holanda e Clóvis Matoso Vilela Lima, o que a tornaria um documento público e, como tal, não seriam
permitidas rasuras. Argumentou o presidente que a retirada do trecho do corpo da ata não era
possível por ter sido matéria votada e aprovada pelo plenário e, portanto, deveria necessariamente
constar do documento. O assunto foi colocado em votação, obtendo cinco votos pela incorporação
do texto excluído, dois votos pela não inclusão e uma abstenção; b) Informação de que o Conselheiro
Demontieux Cruz indagou ao Conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães sobre a real finalidade, a
representatividade e a atuação efetiva da AADECE e quais propostas concretas a referida instituição
teria destinado aos Administradores, d) O Conselheiro Lamarck, em resposta, informou que “a AADECE,
situada no centro da cidade, enfrenta dificuldades por dispor de poucos recursos e que somente com um
trabalho de conquista da categoria é que seria, de fato, bem mais reconhecida pelos Administradores”;
e) Registro de declaração do Conselheiro Clóvis Matoso afirmando que, tanto o CRA-CE como o
SINDAECE prestaram ajuda financeira à AADECE, inclusive financiando seu Informativo, tendo tal
apoio se tornado inviável em razão do posicionamento político assumido desde cedo pelo Conselheiro
Lamarck que, inclusive, foi o patrono da chapa de oposição às eleições; Fonte: ata dessa data);
e) Registro de que o presidente deu conhecimento ao plenário do convênio firmado com o SESC para
a utilização, pelos Administradores, das dependências da referida instituição, inclusive da Colônia de
Férias de Iparana. O Adm. Ilaílson Araújo também informou estar mantendo contato com o Assessor
Jurídico do CFA, Dr. Alberto Cabral, acerca de orientações relativas aos procedimentos conclusivos
do Tribunal de Ética no tocante ao julgamento do processo disciplinar envolvendo os Administradores
afastados, de forma a tudo concluir com a mais absoluta imparcialidade; (Fonte: ata dessa data);
- 7/12/2012 - Reunião extraordinária tendo como principais objetivos analisar e submeter à aprovação
a segunda reformulação orçamentária de 2012 e a tabela de descontos a ser concedidos sobre as
anuidades de 2013. Quanto à reformulação, o Contador Sérgio Othon Sidou fez preliminarmente
uma exposição, justificando as rubricas que necessitaram ser alteradas, após o que foi aprovada por
unanimidade. No tocante aos descontos, foram concedidos os percentuais seguintes sobre os valores
das anuidades, tanto para Administradores quanto para Tecnólogos: até 30/1 – 20% até 28/2 – 10% e até
30/3 e 5%. Por decisão do plenário, foram tratados ainda vários assuntos, a destacar: a) avaliado como
um sucesso a realização do evento Ciclo de Palestras realizado nos dias 3, 4 e 5/12, respectivamente,
nas cidades de Sobral, Fortaleza e Juazeiro do Norte, sendo cobrado aos participantes um quilo de
alimento não perecível que foi doado a instituições carentes nessas cidades; b) informação de que o
Presidente Ilaílson Araújo participaria, nos dias 12 e 13/12, de Assembleia de Presidentes, em Maceió,
ocasião em que pleitearia a realização do XXIII ENBRA em Fortaleza, no ano de 2014: c) registro de
informação repassada ao Conselheiro José Demontieux Cruz pelo Conselheiro Federal Rogério
Cristino sobre a aprovação, no CFA, da atual gestão do CRA-CE e sobre o eficaz desempenho da equipe
que está à frente do Regional, aí compreendidos conselheiros e pessoal de apoio; d) o plenário do CRACE decidiu, por unanimidade, pela impugnação do edital da Prefeitura Municipal de Iguatu que trata
de concurso público; e) o Contador Sérgio Sidou alertou para a premente necessidade de realização
do tombamento dos bens patrimoniais, na sede e nas Delegacias, em razão das diretrizes da nova
Contabilidade Pública, já em vigor; Fonte: ata dessa data);
- 19/12/2012 - A ata da última reunião do exercício destacou: a) justificativa do Conselheiro Josué
Sucupira acerca da rasura supostamente por ele feita na ata da reunião de 29/10/2012, a enfatizar a
sua discordância quanto ao registro na mesma do conflito acontecido naquela oportunidade e, ainda,
por alegar não ter constado da referida ata, seu pedido de retratação por parte do presidente, tendo
em vista ter sido acusado de omisso quando presidiu a Comissão Permanente Eleitoral; b) registro
de que o Presidente Ilaílson Araújo propôs a realização de um minuto de silêncio como Homenagem
Póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer, falecido recentemente. A proposta foi aprovada e cumprida; c) o
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presidente deu ciência de sua participação na reunião acontecida no Sistema FIEC/FIC, com o Prefeito
eleito Roberto Cláudio Bezerra, quando os industriais lhe apresentaram uma série de sugestões e
reivindicações. Ressaltou que o CRA-CE foi a única entidade de profissionais presente no evento tendo
o Adm. Alexandre Pereira lhe feito a entrega dos documentos “Gestão do futuro” e “Pleitos do CRACE”; d) registro de que o presidente informou que, na Assembleia de Presidente realizada, em Maceió,
o CRA-CE candidatou-se para sediar o XXIII ENBRA, a realizar-se em 2014; e) proposto pelo Adm.
Ilaílson Araújo um voto de louvor ao universitário cearense Adehilton Carlos da Silva, em razão de
seu trabalho “Análise dos resultados da pesquisa nacional: perfil, formação, atuação e oportunidades
de trabalho do Administrador” haver se classificado em 3º lugar, nacionalmente, no Prêmio Belmiro
Siqueira, promovido pelo CFA; Fonte: ata dessa data);
- Foram realizadas no exercício de 2012, 16 (dezesseis) reuniões plenárias no CRA-CE, sendo 11 (onze)
ordinárias e 5 (cinco) extraordinárias.

2013
- 4/1/2013 - Reunião exclusiva para a posse dos conselheiros eleitos em 25/10/2012 para a renovação
de 1/3 do plenário com mandato de quatro anos - 2013 a 2016 - e para a eleição da diretoria para
o período 2013/2014. Foram empossados - Efetivos - Clóvis Matoso Vilela Lima, Ilaílson Silveira de
Araújo e João Marinho de Andrade Neto; Suplentes - Antonio Eldair da Cunha e Vera Rita Sales Vieira.
Também foi empossado como Suplente o Adm. Francisco Expedito Helcias Alves, mas para mandato
somente até 31/12/2014, em razão de vaga existente. A Conselheira Suplente Karine Bessa Porto
Pinheiro Vasques justificou a sua ausência devendo ser empossada na próxima reunião. Por consenso,
foi eleita a seguinte Diretoria: Presidente - Ilaílson Silveira de Araújo; Vice-Presidente - João Marinho
de Andrade Neto; Diretor Administrativo Financeiro - Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda; Vice
Diretor Administrativo Financeiro - José Demontieux Cruz; Diretor de Fiscalização - Clóvis Matoso
Vilela Lima; Diretor de Desenvolvimento Profissional e Institucional - Luís Antonio Rabelo Cunha;
Conselheiros Efetivos: Josué Sucupira Barreto, Lamarck Mesquita Guimarães e Roberto Capelo
Feijó; Conselheiros Suplentes: Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques, Vera Rita Sales Vieira, Francisco
Expedito Helcias Alves, Vagner Araújo Moreira, Antonio Eldair da Cunha, Maria José Afonso Macêdo,
Geraldo Batista de Freitas, Francisco Zamenhof de Oliveira e Aldemir Pessoa. Na reunião, foram ainda
eleitas: a Comissão Permanente de Tomada de Contas, que ficou composta por Clóvis Matoso Vilela
Lima – presidente, Josué Sucupira Barreto e Luís Antonio Rabelo Cunha como membros; e a Comissão
de Licitação, formada por Roberto Capelo Feijó como Presidente e os Administradores César Cláudio
Rabelo Cavalcante e Daniel Barbosa de Araújo, membros;
- 28/1/2013 - a) O Adm, Josué Sucupira, presidente da CPE/CRA-CE, deu posse à Conselheira Suplente
Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques; b) Registro da visita do Adm. Ilaílson Araújo ao Presidente do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, Adm. Alexandre Pereira, para parabenizá-lo em
nome do CRA-CE e dos Administradores além de solicitar apoio às demandas de interesse da categoria,
tendo ele se comprometido a ajudar dentro do que estivesse ao seu alcance; c) Informação de que
até essa data, no mês de janeiro, ocorreram oitenta e um registros de pessoa física e oitenta e três
de pessoa jurídica; d) o Conselheiro Suplente Zamenhof de Oliveira propôs ao CRA-CE prestar uma
homenagem ao consagrado jurista cearense de conceito internacional, Dr. Paulo Bonavides; (Fonte:
ata dessa data);
- 22/2/2013 - Principais destaques da ata: a) o presidente propôs uma moção de aplauso ao Adm.
João Soares Neto por sua eleição para a Academia Cearense de Letras, o que foi aprovado; b) registro
do convite formulado pelo Adm. Ilaílson Araújo ao Presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello,
para participar da posse solene da nova diretoria do CRA-CE, no dia 4/3 na FIEC, o qual foi aceito; c)
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informação da escolha das personalidades que serão homenageadas no dia 4/3, com o troféu Master de
Administração e Negócios: Adm. José Augusto Bezerra - Presidente da Academia Cearense de Letras;
Admª Luciana Dummar - Presidente do sistema O Povo de Comunicação; Senador José Barroso Pimentel
- líder do governo no Senado; e Professor emérito Paulo Bonavides; c) também nessa oportunidade
seria feita a entrega do diploma ao universitário Adehilton Carlos da Silva, classificado em terceiro
lugar no Prêmio Belmiro Siqueira/2012; d) submetido ao plenário o parecer da Comissão Permanente
de Tomada de Contas relativo à prestação de contas do exercício de 2012, o qual foi aprovado por
unanimidade; e) informação de que o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda parabenizou o Adm.
Ilaílson Araújo pelo trabalho voluntário desenvolvido pelo mesmo para o CRA-DF, na definição de seu
Modelo de Gestão, mediante tão somente o fornecimento de passagem e hospedagem; f) registro de
que até a presente data, neste exercício, foram inscritas cento e cinquenta e seis pessoas físicas e cento
e trinta e três pessoas jurídicas; g) dado ciência de que em 28/12/2012 foi publicada no Diário Oficial
do Estado a Lei nº 15.257, que instituiu o dia 9 de setembro como o Dia do Administrador no Estado do
Ceará, por iniciativa da AADECE; h) o Conselheiro Roberto Feijó sugeriu que o CRA-CE obtenha o Guia
de Boa Gestão dos Prefeitos, em quantidade suficiente para ser distribuído para todos os prefeitos do
Estado do Ceará; o mesmo Conselheiro deu conhecimento ao plenário que no dia 1º/2/2013 assumiu
a Presidência da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará - CODECE, tendo o Presidente
Ilaílson Araújo conclamado o plenário a aplaudir o colega Roberto Feijó; Fonte: ata dessa data);
- 4/3/2013 - 19h30min - Realizado nessa data, no auditório Waldyr Diogo, da FIEC, a posse solene da
diretoria executiva do CRA-CE para o biênio 2013/2014, cuja composição está referida na matéria de
4/1/2013. Na ocasião, foram homenageados os Adm. Alexandre Pereira, Adm. José Augusto Bezerra,
Senador José Pimentel, Adma. Luciana Dummar e o Professor Paulo Bonavides; (Fonte: convite do
CRA-CE);
- 27/3/2013 - Reunião presidida pelo Vice-presidente Adm. João Marinho de Andrade Neto, em
razão da falta justificada do presidente: a) registro do recebimento de ofício do presidente do CRA-SE
solicitando o envio de um exemplar do Modelo de Gestão do CRA-CE, com vistas a analisá-lo e ver se é
possível implantá-lo no referido Regional; b) RN-CFA-433, de 11/03/2013, que tratava da prorrogação
do parcelamento de débitos dos inadimplentes até 31/12/2013. O Conselheiro Roberto Feijó propôs
que, a respeito, houvesse ampla divulgação por todos os meios possíveis para que o maior número
possível de filiados dela tomasse conhecimento, o que foi aprovado; c) a Adm. Marla Rochelli fez uma
exposição sintética ao plenário sobre os três projetos que o CRA-CE encaminhará ao CFA com vistas a
obter recursos do PRODER para a sua implantação. O projeto referente à fiscalização foi enviado de
imediato, pois aprovado, enquanto os demais deverão ser mais bem analisados na próxima reunião;
d) informação de que o Deputado Raimundo Gomes de Matos esteve em visita ao CRA-CE tendo
assumido o compromisso de defender as causas dos Administradores na Câmara Federal, inclusive se
comprometendo a liderar uma frente parlamentar em defesa da profissão; Fonte: ata dessa data);
- 4/4/2013 - Reunião extraordinária tendo como principal objetivo a adequação da Resolução CFA433/2013, com vistas ao estabelecimento, pelo CRA-CE, de critérios para a negociação com os filiados
inadimplentes; Ficou acertado que o CRA-CE enviará um ofício-circular, dando-lhes ciência de referida
negociação e convidando os devedores a aderirem à proposta em questão. O Diretor de Fiscalização
Clóvis Matos apresentou Relatório Estatístico onde se destacam: de 1º/1 a 31/3 aconteceram duzentos
e setenta e seis registros de pessoa física e cento e noventa e oito registros de pessoa jurídica; O Diretor
Administrativo Financeiro Carlos Ernesto de Holanda informou que até 31/3 a arrecadação atingiu o
valor de um milhão, cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e um reais; (Fonte: ata dessa data);
- 26/4/2013 - Na ata, mereceram destaque: a) informação da participação do Adm. Ilaílson Araújo
como palestrante no III Seminário de Altos Estudos Sobre Gestão Pública, com palestra realizada no
dia 25/4, no Hotel Praia Centro; b) registro da assinatura de aditivo do convênio com o Banco do Brasil,
no tocante à realização do curso sobre Comércio Exterior; c) informação sobre o lançamento do livro
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do Adm. Raimundo Nonato Sousa Silva, ex-Prefeito de Irauçuba, acontecido no dia 16/4, no auditório
Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa; d) o Adm Ilaílson Araújo esteve em Florianópolis/SC, no dias
11 e 12/4, participando da Assembleia dos Presidentes de Conselhos Regionais Junto ao CFA cuja
tônica foi o debate sobre a qualidade do ensino nos cursos de Administração; d) registro da realização
da convenção Coletiva anual dos funcionários do CRA-CE; e) O Conselheiro Lamarck Guimarães deu
ciência das providências iniciais, sob a sua coordenação, para a constituição da Academia Cearense de
Administração, tarefa para a qual contava, também, com a colaboração dos Adm. Francisco Rogério
Cristino e Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra; f) o Presidente Ilaílson Araújo ressaltou que o
verdadeiro objetivo da Academia deveria ser o de servir à categoria, enquanto sobre o mesmo assunto
o Conselheiro Demontieux Cruz expressou seus parabéns, mas contestando por não ter havido
comunicação antecipada e dando-se a informação somente após o fato consumado, o que lhe pareceu
estranho; (Fonte: ata dessa data);
- 20/5/2013 - Na presente ata, mereceram destaque; a) palestra realizada pelo Adm. Ilaílson Araújo,
na Faculdade Ateneu, Unidade de Antonio Bezerra, por solicitação do Professor Demontieux Cruz;
b) o Fiscal Daniel Barbosa também proferiu palestra na referida faculdade, porém no Campus de
Messejana; c) informação de que o CRA-CE está preparando anteprojeto, a ser apresentado ao CFA,
com vistas a pleitear a realização do XXIII ENBRA em Fortaleza, em 2014; e) registro de email do
Diretor Administrativo do CRA do Acre solicitando acolhida para uma visita ao CRA-CE nos dias 20 e
21 de junho/2013, da qual também participaria o presidente do referido Regional, Adm. Marcos Clay
Lúcio da Silva, tendo como resposta que o CRA-CE estava à disposição e que o plenário do Conselho se
sentia lisonjeado pela escolha; f) o Conselheiro João Marinho de Andrade propôs fosse enviado ofício
ao Conselheiro Federal Rogério Cristino convidando-o a comparecer à próxima reunião plenária com
vistas a esclarecer o que ele vem apresentando nas reuniões do CFA, na condição de representante do
CRA-CE; g) registro de informação sobre o dissídio coletivo firmado entre o Sindicato dos Empregados
nos Conselhos Profissionais e o CRA-CE, com vigência a partir de 1º/5/2013 e pelo qual foram
concedidos os seguintes benefícios: aumento salarial de 8,5%, aumento do vale refeição para R$ 20,00
(vinte reais) e concessão de assistência médica, a depender de consulta a ser feita ao CFA para evitar
que o benefício seja incorporado ao salário; h) informação de que o Conselheiro Luís Antonio Rabelo
Cunha foi eleito Presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-CE; i) registro de que o conselheiro
Carlos Ernesto de Holanda deu ciência de haver o CRA-CE quitado dezessete das quarenta e oito
parcelas do empréstimo obtido junto ao CFA; j) informação de que o Conselheiro Demontieux Cruz
teria feito apelo a todos para que haja unidade na instituição, acabando com os conflitos internos ora
existentes no CRA-CE; Fonte: ata dessa data);
- 3/6/2013 - Reunião extraordinária para tratar: a) do estabelecimento de descontos para os
inadimplentes; b) elaboração de anteprojeto de reformulação do Regimento Interno; c) assuntos
diversos. No tocante ao primeiro item: registro de que, referente a 2012, a inadimplência atingiu um
mil, novecentas e vinte e uma pessoas físicas, cujo valor totalizava R$ 613.502,90, (seiscentos e treze
mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos) e cinquenta e seis pessoas jurídicas, correspondendo à
R$ 27.879,21 (vinte e set mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos); por sua vez, em
2013 a inadimplência alcançou duas mil, oitocentas e oitenta e nove pessoas físicas, correspondendo
ao valor de R$ 873.139,86 (oitocentos e setenta e três mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e
seis centavos) e quinhentas e cinquenta e seis pessoas jurídicas, atingindo o valor de R$ 344.956,08
(trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos); nos dois anos
referidos, a inadimplência, em geral, atingiu o valor total de R$ 1.859.478,45 (um milhão, oitocentos
e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Decisões
pertinentes: aos inadimplentes somente do exercício de 2013 seria encaminhado o boleto no valor do
principal da anuidade, portanto com dispensa de multa e juros, para pagamento até 29/6/2013; - para
os devedores das anuidades de 2012 e 2013 seria encaminhado o boleto no valor total do principal
das duas anuidades mais multa e juros, para pagamento também até 29/6/2013 e convidando, aos
que assim desejarem, a comparecer ao CRA-CE até a data limite acima referida para a negociação de
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parcelamento em até três parcelas, sendo uma de imediato e as demais para trinta e sessenta dias da
data do acordo; e) com relação à inadimplência referente ao período 2008 a 2011, seria aplicado o
critério definido pela RN-CFA-433/2013, de 11/3/2013 que, inclusive, foi homologada pelo plenário do
Regional. No que se refere ao item b - anteprojeto de reformulação do Regimento Interno, foi aprovada
a sugestão do Conselheiro Roberto Feijó de contratação de uma Assessoria Jurídica especializada com
a finalidade de proceder a uma avaliação técnica do atual documento emitindo o respectivo parecer
e, se for o caso, proposta de alterações julgadas necessárias. Quanto ao item “assuntos diversos”, o
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda ressaltou a incompatibilidade existente na atual composição
da Comissão Permanente de Tomada de Contas pelo fato de dois de seus membros fazerem parte da
Diretoria Executiva, o que é vedado, tornando-se necessária uma nova composição que passou a ser
a seguinte: Conselheiro Efetivo Josué Sucupira Barreto como Presidente e membros Conselheiro
Efetivo Lamarck Guimarães e Conselheiro Suplente Antonio Eldair da Cunha; Fonte: ata dessa data);
- 25/6/2013 - a) Com relação à ata de 20/5/2013, o Conselheiro Josué Sucupira solicitou fazer constar
na presente ata que “além de não ter assinado o parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas
havia feito algumas observações sobre o balancete de abril as quais apresenta formalmente naquele
momento e que passarão a fazer parte integrante da ata atual”; b) Submetida ao plenário, a ata de 20/5
foi aprovada com a ressalva feita pelo Conselheiro Josué Sucupira; c) registro de que estiveram em
visita ao CRA-CE e conforme antes acordado os Administradores Marcos Clay Lúcio da Silva e Fabiano
Noronha Mendonça, respectivamente, Presidente e Diretor Administrativo Financeiro do CRA do
Estado do Acre, aqui se demorando por dois dias e colhendo subsídios de algumas atividades para
serem implantados naquele Regional; d) Informação sobre o contato mantido pelo Presidente Ilaílson
Araújo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Contador Robinson de Castro e
Silva, com vistas à inclusão de Administradores como orientadores do projeto Projovem, coordenado
pela referida Secretaria; e) Informação de que se encontrava em elaboração pelo Adm. Wallace Vieira,
membro do CRA-RJ, a proposta que o CRA-CE apresentaria ao CFA para a realização do XXII ENBRA
em Fortaleza; f) Registro de que o CRA-CE estava tratando de mudar o sistema contábil pelo fato de
se encontrar defasado, com vistas a sanar algumas não conformidades ora existentes; g) Informação
de que o plano de saúde dos funcionários teria 95% de participação do CRA-CE e 5% de parte dos
servidores para evitar a incorporação de tal benefício ao salário; h) O Conselheiro Demontieux Cruz
comentou sobre a necessidade de definição de critérios formais para aceitação de justificativa de
ausências às reuniões, o que foi aprovado para futura elaboração da norma; i) Registro de que, ante
o não comparecimento do Conselheiro Federal Rogério Cristino, o Vice-presidente João Marinho
de Andrade propôs que lhe fosse enviado um novo ofício insistindo por sua presença nas reuniões
plenárias; j) O Conselheiro Josué Sucupira propôs que o CRA-CE passasse a adotar o procedimento
de pregão eletrônico, ao que o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda informou haver o presidente
baixado a Portaria nº 11/2013, de 17/06/2013 designando o Pregoeiro e a equipe de apoio; k) Registro
da visita das Coordenadoras dos cursos de Gestão em Marketing e Gestão de Processos da Faculdade
FIC, respectivamente, Professoras Cybeli Maria Ferreira de Abreu e Mariana Damasceno, ao CRA; l)
Informação de que o CRA-CE até a presente data, no exercício, arrecadou o valor de R$ 1.440.000,00
(um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); m) Registro de resposta a um e-mail enviado pelo
Conselheiro Lamarck Guimarães e extensiva aos demais conselheiros a informar que, em reunião de
diretoria realizada em 19/6/2013, ficou decidido, por unanimidade, que nenhum documento privativo
do CRA-CE ou cópias deles poderá ser levado da instituição, para qualquer finalidade, por fazer parte
do acervo do Regional e por se tratar de documento oficial, ficando a sua verificação limitada às
dependências da autarquia e proibida a sua divulgação para terceiros, sendo que o não cumprimento
dessa recomendação sujeitará seu autor ao enquadramento no Código de Ética dos Administradores.
Motivou tal decisão da diretoria, segundo foi exposto na reunião, o fato de o Conselheiro Josué Sucupira
ter tirado cópias de documentos contábeis e os levado com ele; (Fonte: ata dessa data);
- 24/7/2013 - Principais assuntos registrados: a) contestação do Conselheiro Josué Sucupira sobre as
cópias dos documentos que levou, alegando necessitar deles para fundamentar a sua argumentação
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sobre as não conformidades que constatou no balancete de maio/2013. O Conselheiro Carlos Ernesto
de Holanda argumentou que tais documentos eram privativos da instituição e que não poderiam
ser levados da sede do CRA-CE; b) informação sobre o e-mail enviado ao CRA-CE pelo Assessor de
Governo e Políticas Institucionais da Prefeitura Municipal de Quixadá elogiando a palestra que o Adm.
Ilaílson Araújo proferiu no evento “Altos estudos sobre Administração Pública”, realizado pelo Instituto
Delmiro Gouveia, solicitando material técnico pertinente e convidando-o para oportunamente
realizar palestra semelhante naquela Cidade; c) informação sobre a feliz coincidência da publicação,
no Diário do Nordeste, na mesma página e lado a lado, de artigos dos Administradores Geraldo Duarte
e Eduardo Fontes que se identificam como tal; d) informação do presidente sobre a remessa ao CFA
de documento fundamentando o pleito para a realização do XXIII ENBRA em Fortaleza, decisão que
deveria acontecer na próxima reunião de presidentes do Sistema CFA/CRA; e) informação de que o
Conselheiro Luís Antonio Rabelo manifestou preocupação quanto ao elevado número de pedidos de
cancelamento de registros de pessoas físicas, sugerindo que o CRA-CE mantivesse contatos com os
solicitantes objetivando melhor esclarecê-los sobre a profissão. O mesmo conselheiro fez elogios à
realização do projeto Acadêmicos de Valor, que a cada edição aumenta o número de participantes; f)
registro do recebimento de correspondência do Conselheiro Federal Rogério Cristino justificando o
não atendimento aos convites do CRA-CE para participação em suas reuniões, tendo o Conselheiro
João Marinho de Andrade discordado dos motivos apresentados e sugerindo que seja feito um novo
convite, o que foi aprovado; g) informação de que nos dias 11 e 12/07, o Diretor de Fiscalização Clóvis
Matoso e o Fiscal Daniel Barbosa estiveram em Belo Horizonte, participando do Encontro Estratégico
de Diretores de Fiscalização, promovido pelo CFA; h) o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda
anexou à presente ata documentos contestando as ressalvas feitas pelo Conselheiro Josué Sucupira
no balancete de junho/2013; i) o mesmo Conselheiro deu ciência de que até aquela data o CRA-CE
tinha arrecadado R$ 1.614.000,00 (um milhão, seiscentos e quatorze mil reais) superior em 1,6% a
arrecadação do ano de 2012; j) o Conselheiro Roberto Feijó sugeriu que a Comissão Permanente de
Tomada de Contas não interferisse na parte operacional da Contabilidade, limitando-se a colaborar
para a solução das não conformidades que viesse a identificar, visando ao aprimoramento do referido
processo; k) o Conselheiro Lamarck Guimarães indagou ao presidente sobre o andamento dos
processos contra os diretores que foram afastados, recebendo como resposta que eles se encontram
no CFA, para decisão do Tribunal Superior de Ética; Fonte: ata dessa data);
- 30/7/2013 - Ata da reunião extraordinária destinada a tratar da reformulação do Regimento Interno:
a) foi apresentado ao plenário, pelo Presidente Ilaílson Araújo, o Advogado Mário dos Martins Coelho
Bessa, contratado pelo CRA-CE conforme sugestão do Conselheiro Roberto Feijó em reunião anterior
e que apresentou um primeiro esboço do Regimento; b) o Vice-presidente João Marinho de Andrade,
que já houvera feito uma revisão da proposta inicial apresentada, fez uma explanação sobre as principais
alterações introduzidas no documento; c) por sua vez o Conselheiro Roberto Feijó apresentou várias
sugestões e algumas discordâncias quanto ao que foi proposto, sendo seu documento entregue ao
consultor para uma avaliação mais aprofundada; d) por fim, o Vice-presidente, como coordenador,
solicitou aos demais conselheiros que lhe enviassem até 1º/08 as alterações e sugestões que julgassem
pertinentes;
- 5/8/2013 - Reunião extraordinária destinada à conclusão da elaboração do anteprojeto de
reformulação do Regimento Interno e a sua possível aprovação pelo Regional: a) o presidente passou
a condução dos trabalhos ao coordenador do anteprojeto, Adm. João Marinho de Andrade, o qual
apresentou de forma gradativa a nova minuta elaborada, com a inclusão das sugestões apresentadas
pelos conselheiros. Foi feita a leitura de cada capítulo e a discussão pertinente, concluindo-se pelas
alterações propostas. Nos casos em que não houve o consenso, a matéria foi posta em votação para
aprovação. O anteprojeto foi aprovado e seria submetido ao CFA para a homologação; (Fonte: ata da
reunião);
- 26/8/2013 - Principais destaques da ata: a) registro de convite recebido do Ideal Clube para o
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lançamento do livro “Último trem para Passárgada”, de autoria do Adm. Eduardo Fontes; b) informação
de que o Presidente Ilaílson Araújo participou, em São Luís/MA, da Assembleia de Presidentes dos
Conselhos Regionais Junto ao CFA ressaltando a boa aceitação obtida pelo documento apresentado
ao CFA pleiteando a realização do XXIII ENBRA em Fortaleza. A propósito: informou que a decisão
somente acontecerá na reunião que seria realizada em Gramado/RS, no mês de setembro; c) o
presidente esteve em Teresina/PI, no dia 14/8, participando da II Semana do Administrador, em que
proferiu palestra na Universidade Federal do Piauí; d) registro de que o Professor americano Ryan
Merrill Boothe estará ministrando palestra subordinada ao tema “Gestão corporativa: - uma visão
internacional” para os Administradores, no dia 9/9 em Fortaleza, na Universidade do Parlamento, no
dia 10/9 em Juazeiro do Norte, no auditório do SEBRAE Cariri e no dia 11/9 em Sobral, no auditório
do SESI; e) o Conselheiro Suplente Zamenhof de Oliveira questionou haver a realização de um evento
da AADECE no mesmo dia e horário do evento a ser promovido pelo CRA/CE em comemoração ao
Dia do Administrador; f) o Conselheiro Roberto Feijó enfatizou o trabalho que tem sido feito pelo
Conselho, o nível de credibilidade que tem ocorrido e o seu reflexo na categoria, tendo em vista os
resultados alcançados no espelho financeiro o que demonstrava como o Conselho vinha conseguindo
estar mais próximo dos profissionais pois, havendo maior arrecadação, também haveria maior
participação dos Administradores. Congratulou-se com todos que estão desenvolvendo esforços para
promover o trabalho do Conselho de Administração; g) o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda deu
conhecimento de que faria, até o final do ano, o registro na dívida ativa dos inadimplentes, ressaltando
que seria posterior às duas cobranças agendadas; h) informou o mesmo Diretor sobre a reestruturação
que estava processando no Setor Financeiro com a contratação de estagiários para atender à demanda
reprimida, assim como um estagiário na área de biblioteconomia para organizar todo o arquivo contábil,
digitalizar os processos contábeis e administrativos, inclusive organizar e catalogar os livros doados ao
CRA-CE pela viúva do Professor Cléber Pinheiro de Aquino; Fonte: ata dessa data);
- 9/9/2013 - Realização de evento comemorativo à passagem do Dia do Administrador, tendo por local
o auditório João Frederico Ferreira Gomes na sede da Universidade do Parlamento, com a realização da
palestra “Gestão corporativa: uma visão internacional”, proferida pelo Professor americano e Doutor
em Administração Ryan Merrill Boothe. Na ocasião, foi prestada homenagem aos Administradores Ary
Bezerra Leite, Carlos Matos Lima, José Dias de Vasconcelos, José Maria Martins Mendes e Rodrigo
Rodrigues; (Fonte: jornal O Estado, edição de 9/9/2013 – pág. 11);
- 24/9/2013 - a) Reunião presidida pelo Adm. João Marinho de Andrade Neto, em razão de o presidente
encontrar-se em viagem particular aos Estados Unidos; b) O Adm. João Marinho de Andrade fez um
breve relato sobre o estado de saúde do Superintendente, Adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante,
afastado por ter sido operado de urgência para a extração de um hematoma subdural, estando em
franca recuperação; c) Registro de que o Contador Sérgio Sidou, a pedido do presidente da reunião, fez
um relato aos conselheiros presentes sobre os esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro Lamarck
Mesquita Guimarães por ocasião do exame que ele havia feito na documentação do balancete de
agosto/2013. Explicou que, no tocante aos lançamentos de férias de um funcionário, no qual, segundo
o Conselheiro Lamarck Guimarães, estaria havendo desencontro nos valores pois constava o valor
bruto do beneficio diferente do valor líquido do cheque, a diferença se referia aos encargos incidentes
que são lançados nas respectivas rubricas, ou seja, foi informado ao mesmo que os tais lançamentos
questionados se tratavam de procedimentos contábeis usuais; d) registro de que o Professor americano
Bryan Merrill Boothe proferiu, palestra sobre o tema “Gestão corporativa: uma visão internacional”,
nos dias 10 e 11/9, respectivamente, em Sobral e em Juazeiro do Norte; f) registro de que o Conselheiro
Federal Rogério Cristino se fez presente à reunião, tendo alegado sua ausência pelo fato de não haver
recebido o calendário de reuniões de 2013 e que a planilha lhe foi entregue somente naquela ocasião;
g) constou da ata que, no restante daquela reunião, que se alongou muito, houve debate entre os
Conselheiros João Marinho de Andrade Neto e Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, de um lado,
e do outro o Conselheiro Federal Francisco Rogério Cristino, quanto à aprovação da prestação de
contas do Regional na Câmara de Administração e Finanças do Conselho Federal, da qual o referido
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Conselheiro é membro efetivo; h) criada a comissão para julgar os trabalhos apresentados ao CRACE e relativos ao Prêmio Belmiro Siqueira-2013, composta pelos Conselheiros: Luís Antonio Rabelo
Cunha, Carlos Ernesto de Holanda e José Demontieux Cruz. Os trabalhos aprovados foram remetidos
ao CFA; i) informação de que a Unidade de Fiscalização enviou ofício a todas as prefeituras, sobre os
procedimentos de licitações em atividades da área da Administração; Fonte: ata dessa data);
- 25/10/2013 - a) a Coordenadora da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da
SDEF, Admª Rosângela Araújo, esteve em visita ao CRA-CE com o objetivo de propor o envolvimento
de Administradores no projeto “Novos negócios para jovens empresários” que seria implantado pela
referida Secretaria. O detalhamento da operacionalização seria oportunamente apresentado; b)
registro de que o Conselheiro Demontieux Cruz participou, em Florianópolis, de evento realizado
pela ANGRAD que teve por tema principal “Inovação e aprendizagem”, ressaltando o alto nível do
evento. Afirmou mais que, em contato com conselheiros do CRA-SC, foi informado que as avaliações
das IES naquele estado são realizadas de forma a não merecer maior credibilidade; c) informação de
que o Presidente Ilaílson Araújo, atendendo a convite, proferiu palestra na Faculdade Paraíso, em
Juazeiro do Norte, em evento que objetivava a constituição de um Núcleo de Empreendedorismo na
referida instituição; d) informação de que o CRA-CE contratou a advogada Clara Petrola, especialista
em licitações, que prestou esclarecimentos técnicos sobre a contratação com dispensa de licitação,
contrapondo ressalva formulada pelo Conselheiro Josué Sucupira emitido em parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas e relativa ao balancete de setembro/2013; f) registro de que o
Conselheiro Roberto Feijó, alegando não dispor de tempo para atender às necessidades do CRA-CE,
em face da sobrecarga de trabalho na instituição que preside, solicitou renúncia como presidente e
membro da Comissão de Licitação, decisão que foi lamentada pelos demais conselheiros. O referido
Administrador, mediante os esclarecimentos técnicos apresentados pela Dra. Clara Petrola, manifestou
seu voto pela aprovação sem ressalvas do balancete de setembro/2013; g) informação de que o
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda deu ciência que em novembro próximo estaria procedendo
a uma nova cobrança aos inadimplentes pessoas físicas e jurídicas, referente às anuidades de 2012 e
2013; h) o Conselheiro Clóvis Matoso propôs que o CRA-CE solicite ao Conselheiro Federal Rogério
Cristino a remessa ao Regional de todos os documentos do CRA-CE que ele afirmou na reunião de
24/9/2013 ter em seu poder, assim como esclarecer a maneira como os obteve; i) registro de que o
Conselheiro Lamarck Guimarães entregou oficio solicitando que lhe sejam fornecidas cópias de todas
as atas das plenárias do exercício de 2013; (Fonte: ata dessa data);
- 27/11/2013 - Registros de destaque na ata: a) o Conselheiro Roberto Feijó solicitou que fosse
feita uma ressalva no tocante ao motivo de sua renúncia à Comissão de Licitação, informando que a
decisão se deu não por exiguidade de tempo, mas por motivos outros conforme expostos em ofício que
apresentou nessa reunião; b) o Presidente Ilaílson Araújo deu ciência de sua participação, no auditório
da FIEC, da reunião de instalação do Núcleo de Mercado de Capitais do Ceará e no qual o CRA-CE foi
incluído como uma das instituições fundadoras, tendo na ocasião assinado um termo de compromisso na
condição de representante do Conselho. O Núcleo em questão tinha como visão ser reconhecido pelos
agentes do mercado e pela sociedade como instituição de referência na implantação de estratégias
nacionais de acesso ao mercado de capitais; c) registro de documento de autoria do Adm. Cláudio
Lima, funcionário do DNOCS, no qual formulava críticas à gestão do CRA-CE em razão da não inclusão
dos Administradores como favorecidos dos benefícios proporcionados pela Lei nº 12.277, julgando ele
que o Regional disporia de condições para interferir no processo, que é matéria de âmbito político
federal; d) sobre o mesmo assunto, o Conselheiro Suplente Geraldo Batista informou haver participado
de reunião no DNOCS na qual estiveram presentes os Senadores José Pimentel e Eunício Oliveira,
ocasião em que o referido assunto foi debatido. Quanto aos termos ofensivos utilizados pelo Adm.
Cláudio Lima, o presidente informou que ele será convidado para vir ao CRA-CE a fim de se retratar das
ofensas proferidas; e) registro de que, em face da ausência de dois membros da Comissão Permanente
de Tomada de Contas o parecer relativo ao balancete de outubro/2013 foi assinado somente pelo
membro Antonio Eldair da Cunha, sendo o mesmo aprovado com a abstenção do Conselheiro Geraldo
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Batista. O documento foi enviado ao CFA, com a justificativa sobre a ausência das assinaturas, para que
seja respeitado o prazo para o seu envio. Posteriormente, os Conselheiros faltosos assinarão as outras
duas vias do parecer; f) informação de que o Conselheiro Roberto Feijó solicitou registro em ata de seu
reconhecimento ao esforço desenvolvido pelo Presidente Ilaílson Araújo à frente do CRA-CE; Fonte:
ata dessa data);
- 4/12/2013 - Reunião extraordinária para tratar da RN-CFA-436/2013 que fixava as anuidades dos
Administradores e Tecnólogos para 2014, assim como permitia a concessão de descontos, desde que
aprovados pelo plenário. Anuidade/2014 dos Administradores R$ 312,00 (trezentos e doze reais) e dos
Tecnólogos R$ 212,00 (duzentos e doze reais). Proposta de descontos, apresentada pelo presidente,
para Administradores e Tecnólogos: - pagamento até 31/1 em quota única: desconto de 20% - até 28/2:
desconto de 10% - até 31/3: desconto de 5%. O Conselheiro Lamarck Guimarães apresentou contra
proposta: até 31/1: desconto de 30%; até 28/2 - 20%; e até 31/3: 10%. Submetidas as propostas ao
plenário, foi aprovada aquela apresentada pelo presidente do CRA-CE; Fonte: ata dessa data);
- 23/12/2013 - a) O Conselheiro Roberto Feijó solicitou fosse feita retificação na presente ata, qual
seja a de que “absteve-se também de votar” no tocante à aprovação do parecer da CPTM relativa ao
balancete de outubro/2013, pelo fato de o mesmo haver sido assinado por apenas um membro. Feita a
ressalva, a ata da Reunião de 27/11/2013 foi aprovada; b) Registro de que o presidente deu ciência ao
plenário de declaração do Diretor Administrativo Financeiro do CFA, Adm. Ramiro Lubian Carbalhal,
de que “o CRA-CE vem cumprindo fielmente com o pagamento das parcelas do Termo de confissão de
dívida e de parcelamento de débito, firmado com o CFA em 5 de dezembro de 2011, que deu origem
ao Processo CFA-60001/2011, tendo até o presente pagado o valor de R$ 368.140,08 (trezentos e
sessenta oito mil, cento e quarenta reais e oito centavos), correspondente a trinta e seis parcelas de
um total de quarenta e oito, estando com pagamento adiantado até 31/12/2014”; c) Registro sobre o
parecer formulado pelos Advogados José Cretella Júnior e José Cretella Neto, contratados pelo CFA,
acerca dos Fundamentos jurídicos e fáticos para a inclusão dos atuais Administradores concursados da
Administração pública no ciclo de gestão do Estado. Segundo o Presidente Ilaílson Araújo, o documento
em questão constituía um aprofundado estudo sobre a profissão de Administrador; d) Constou da ata o
registro que o Conselheiro Lamarck Mesquita fez a leitura de documento elaborado pelo Conselheiro
Josué Sucupira Barreto com observações pertinentes ao balancete de novembro/2013, após exame da
respectiva documentação. O Conselheiro Lamarck Mesquita manifestou-se totalmente de acordo com
o referido relatório, o qual também assinou, negando-se, por outro lado, a assinar o parecer da Comissão
de Tomada de Contas. O Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda solicitou que a presente declaração do
Adm. Lamarck Guimarães fosse registrada em ata, o que foi aprovado; e) Informação de que o parecer
da CPTC relativo aos balancetes de novembro/2013 foi submetido ao plenário, sendo aprovado por
seis votos a favor, um voto contra e um voto com ressalva. Decidido, mais uma vez, que o balancete e o
respectivo parecer fossem enviados ao CFA com apenas uma assinatura, por questão de prazo, o que
foi igualmente aprovado, pela mesma votação; f) O Adm. Josué Sucupira enviou ofício ao presidente
no qual solicitava licença como Conselheiro Efetivo do CRA-CE pelo prazo de seis meses, a contar da
referida data, alegando compromissos profissionais assumidos; g) O Conselheiro Clóvis Matoso deu
ciência de que, juntamente com o Diretor Financeiro Carlos Ernesto de Holanda e o Assessor Jurídico
Alessandro Maia, estiveram presentes em Brasília, na reunião plenária do CFA, realizada nos dias 19 e
20/12, quando a prestação de contas do CRA-CE, relativa ao exercício de 2011, foi julgada e aprovada,
porém com várias restrições, por doze votos a favor e oito votos contra; i) Informação sobre a aquisição
pelo CRA-CE de um automóvel, mediante processo de licitação, à concessionária Krautop, marca
Chevrolet, modelo Cobalt-1.8 LTZ, pelo valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos
reais), veículo que deveria ser utilizado, prioritariamente, pela Unidade de Fiscalização; j) Por fim, o
Diretor Administrativo Financeiro informou que a arrecadação do presente exercício, atingiu o valor
de R$ 1.898.351,52 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e
cinquenta e dois centavos); (Fonte: ata dessa data);
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- Foram realizadas durante o exercício de 2013 pelo plenário do CRA-CE, 19 (dezenove) reuniões,
sendo 13 (treze) ordinárias e 6 (seis) extraordinárias.

2014
- 17/1/2014 - Reunião extraordinária, com três objetivos: a) eleição da nova Comissão Permanente
de Tomada de Contas, assim constituída: Presidente - Lamarck Mesquita Guimarães; membros Antonio Eldair da Cunha e Vera Rita Sales Vieira; b) procedida a primeira reformulação orçamentária
para 2014, alterando o valor original de R$ 1.900.000,00 para R$ 3.250.000,00, que foi aprovada
por unanimidade - com a inclusão da rubrica ENBRA; c) o Conselheiro Suplente Geraldo Batista de
Freitas foi convocado em substituição ao Conselheiro licenciado Josué Sucupira; d) registro de e-mail
do Conselheiro Federal Rogério Cristino informando da impossibilidade de comparecimento; e) o
Conselheiro Luís Antonio Rabelo deu ciência da realização da avaliação do curso de Administração do
Centro Universitário Christus, realizada em conjunto com os Conselheiros Demontieux Cruz e Vera
Rita Sales Vieira, todos eles ressaltando a excelente acolhida que lhes foi proporcionada pelos dirigentes
da referida instituição. O Relatório pertinente foi elaborado e enviado ao CFA; f) o Conselheiro
Lamarck Mesquita Guimarães informou que vem de assumir a Presidência da Associação Comercial,
Empresarial e Industrial de Caucaia; g) registro do Conselheiro Demontieux Cruz a ressaltar “que já
começa a se viabilizar e constatar na prática uma maior visibilidade do CRA-CE, mercê do trabalho que
vem sendo desenvolvido pela atual gestão”; h) o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda parabenizou
o Conselheiro Lamarck Guimarães pelo cargo que vem de assumir e à Conselheira Vera Rita Vieira por
sua escolha para a Comissão de Permanente de Tomada de Contas; Fonte: ata dessa data);
- 24/1/2014 - a) Registro do recebimento de email do Conselheiro Federal Rogério Cristino informando
que em virtude de conflito de horário com outro compromisso não poderá comparecer a à reunião
dessa data; b) Registro feito pelo Diretor Administrativo Financeiro de que a arrecadação do exercício
2013, agora plenamente atualizada, alcançou o montante de R$ 1.998.324,01 (um milhão, novecentos e
noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e um centavo); c) O presidente submeteu à aprovação
os nomes de sete Administradores para atuar como representantes nos respectivos municípios onde
residem. São eles: Indira Guedis Guimarães, CRA-CE 5.560 - Aquiraz; Francisco José Sampaio, CRA-CE
10.517 - Aracati; Diana Torcate Batista Santos, CRA-CE 19.741 - Boa Viagem; Sebastião Moura Neto,
CRA-CE 9.705 - Horizonte; Maria Bonfim Carmo Macena, CRA-CE 10.842 - Icó; Marcos James Chaves
Bessa, CRA-CE 7.161 - Quixadá; e Antonio do Aguiar Prado, CRA-CE 11.301 - Ubajara/Tianguá. Após a
apresentação de informações dos candidatos e debates pertinentes, foram os nomes aprovados; d) Os
Conselheiros Carlos Ernesto de Holanda e Clóvis Matoso estiveram no dia 17/1 na cidade de Aracati,
participando na Faculdade Vale do Jaguaribe e como representantes do CRA-CE da solenidade de
colação de grau; (Fonte: ata dessa data);
- 31/1/2014 - Pelo e-mail Circular nº 3/2014/CFA/ASJ foi dado conhecimento da criação, no Estado de
São Paulo, do Sindicato das Empresas de Administração, com registro sindical no Ministério do Trabalho
e cujo objetivo é a proteção e a representação da categoria. Como incentivo para que tal instituição
possa via a ser criada em todos os estados, o CFA convidou os interessados para participarem de uma
reunião a acontecer no dia 18/2/2014, às 14 horas, na sede do CRA/SP; (Fonte: e-mail citado);
- 24/2/2014 - Principais destaques da ata: a) o Conselheiro Lamarck Guimarães fez ressalva quanto
ao fato de que o superintendente do CRA-CE houvera assinado a licitação de aquisição do veículo
pelo presidente da respectiva Comissão, sendo-lhe esclarecido que, na data, não existia Comissão
de Licitação, mas tão somente o Pregoeiro, que é o funcionário José Paulo Farias Pinto, e não o
Superintendente; b) o Presidente da reunião João Marinho de Andrade Neto deu conhecimento de
e-mail do Conselheiro Federal Francisco Rogério Cristino mais uma vez dizendo-se impossibilitado

157

CRACEARÁ

de comparecer à plenária; c) informação prestada pelo Diretor Administrativo Financeiro de que a
arrecadação do mês de janeiro/2014 atingiu o valor de R$ 688.841,83 (seiscentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) e que a de fevereiro, até aquela data, somava
R$ 347.691,49 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove
centavos); d) registro de que as ações desenvolvidas no tocante à cobrança da inadimplência de forma
extra judicial estavam tendo boa receptividade e que foram expedidos até o presente, duzentos ofícios
aos devedores; e) o CRA-CE passou a divulgar em seu site informações relativas à transparência da
gestão, tais como atas, portarias, editais de licitações, orçamentos, balancetes, prestações de contas e
o relatório de gestão encaminhado ao TCU, via Conselho Federal; f) o Conselheiro Carlos Ernesto de
Holanda informou que no dia 22/2 foi entregue no escritório do Administrador e Advogado Leonardo
José Macedo a documentação solicitada por via judicial, em razão de ação movida pelo Conselheiro
licenciado Josué Sucupira Barreto; g) o Presidente da plenária, João Marinho de Andrade, alertou que
os documentos que foram entregues, conforme acima referido, deveriam se utilizados de forma sigilosa;
h) por fim, o registro de parabéns do Conselheiro Demontieux Cruz ao CRA-CE pelo desempenho que
vem sendo alcançado em todas as áreas, assim como pela implantação, no site, de todas as informações
relativas à instituição numa prova inconteste de transparência; (Fonte: ata dessa data)
- 28/2/2014 - Reunião extraordinária, tendo como finalidade: a) aprovação do Relatório de Gestão
relativo ao exercício de 2013, tendo o Diretor Administrativo Financeiro Carlos Ernesto de Holanda
prestado os esclarecimentos pertinentes, após o que o presidente submeteu à votação pelo plenário,
com o seguinte resultado: seis votos a favor e pelo encaminhamento, dois votos, dos Conselheiros
Geraldo Batista e Roberto Capelo Feijó tão somente pelo encaminhamento e uma abstenção, do
Conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães; b) apresentado o único projeto elaborado com vistas obter
recursos do PRODER/2014, denominado Fiscalização com efetividade, cujo valor era de R$ 84.105,00
(oitenta e quatro mil, cento e cinco reaias) o qual, após debates, foi aprovado por unanimidade; c)
submetidos à aprovação os nomes dos sete Administradores relacionados na reunião ordinária de 24/2
e que foram selecionados de acordo com os critérios estabelecidos pela Portaria CRA-CE nº 002/2014
de 27/01/2014, cujo resultado foi o seguinte: seis votos pela aprovação de todos os nomes e três votos
contrários, por parte dos Conselheiros Roberto Feijó, Lamarck Guimarães e Geraldo Batista de Freitas.
Justificando a aprovação, o Conselheiro Luís Antonio Rabelo defendeu a necessidade de que o CRACE deveria ter representante em todas as cidades onde existam cursos de Administração; Fonte: ata
dessa data);
- 28/3/2014 - a)- registro de que a prestação de contas do exercício de 2013 foi encaminhada ao
CFA, ad-referendum do plenário, em razão da urgência de sua remessa, decisão essa que mereceu a
aprovação de todos os Conselheiros presentes; b) constituída a Comissão Permanente Eleitoral do
CRA-CE, com vistas às próximas eleições e em atendimento à RN-CFA-438, de 29/12/2013, cuja
composição foi aprovada, conforme a seguir: Presidente - Adm. João Marinho de Andrade Neto;
Secretária – Admª Vera Rita Sales Vieira; Membro - Adm. Roberto Correia São Thiago; c) igualmente,
foi aprovada a constituição da Comissão de Licitação do CRA-CE, que ficou assim composta: Presidente
- Adm. Geraldo Batista de Freitas; Membros - Adm. José Humberto Moreira e Adm. Daniel Barbosa de
Araújo; (Fonte: ata dessa reunião);
- 31/3/2014 - Realizado em Sobral, ministrado pelo Adm. Daniel Barbosa de Araújo e pelo Advogado.
Alessandro Maia, o seminário sobre Responsabilidade Técnica; (Fonte: registro em ofícios);
- 14/4/2014 - Realização da primeira reunião de 2014 do Tribunal de Ética do CRA-CE, convocada por
seu Presidente Adm. Ilaílson Silveira de Araújo, para julgar a representação formulada pelo Adm. João
Marinho de Andrade Neto em desfavor do Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, nos termos do Artigo
4º, Capítulo II do Código de Ética dos Profissionais de Administração, aprovado pela RN-CFA nº 393 de
06/12/2010;
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- 17/4/2014 - Realização, no auditório da CDL, em Fortaleza, de mais uma edição do Acadêmico de
Valor, com palestra proferida pelo Adm. Raimundo Nonato Sousa;
- 23 a 25/4/2014 – Realização, na cidade de Foz do Iguaçu, da IV Convenção do Sistema CFA/CRA,
a qual abordou uma gama variada de temas relevantes para a melhoria do desempenho de todo o
sistema, além de proporcionar a oportunidade de intercâmbio entre todos os vinte e sete Regionais.
Participaram pelo CRA-CE os seguintes conselheiros e funcionários: Ilaílson Silveira de Araújo, João
Marinho de Andrade Neto, Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto de Holanda, Josué Sucupira
Barreto, José Demontieux Cruz, Luís Antonio Rabelo Cunha, Cesar Cláudio Rabelo Cavalcante, Daniel
Barbosa de Araújo; Alessandro Maia, Clara Petrola, Jardênia Alves de Aguiar e Maria Neurismar;
(Fonte: ofícios enviados);
- 28/4/2014 - a) Registro de que o Conselheiro Josué Sucupira reassumiu, como Efetivo, interrompendo
o período de licença; b) Informação da realização, nessa data, em Juazeiro do Norte, do seminário sobre
Responsabilidade Técnica, ministrado pelo Adm. Daniel Barbosa Araújo, Coordenador da Fiscalização
e pelo Advogado Alessandro Maia, Assessor Jurídico; c) Informação de que a Unidade de Fiscalização
do CRA-CE vinha tendo um desempenho muito efetivo, sendo exemplo a visita realizada na Unimed
Fortaleza, onde foi constatado que, dos trinta e três funcionários formados em Administração, apenas
três se encontravam registrados no CRA-CE, sendo, então, exigido o registro dos demais, sob pena de
autuação; (Fonte: ata dessa data);
- 6/5/2014 – Promulgada a Lei nº 12.967/14, que Institui o dia 9/9 como o Dia Nacional do Administrador;
- Presidente: Dilma Vana Rousseff; - Ministro do Trabalho: Manoel Dias (DOU de 7/5/2014); (Fonte:
DOU);
- 22/05/2014 - Principais registros: a) informação de que a prestação de contas referente ao exercício
de 2013 foi aprovada, com ressalva, no tocante à dívida ativa, destacando que dos vinte e sete CRA
apenas quatro não tiveram suas contas aprovadas com idêntica restrição; b) o Vice-presidente João
Marinho de Andrade deu ciência de que, em recente reunião que participou no CFA, os conselheiros
federais presentes, quase por unanimidade, teceram referências elogiosas à qualidade do Projeto
Técnico do XXIII ENBRA apresentado pelo CRA-CE; c) registro de que o Assessor Jurídico, Alessandro
Maia, afirmou que o principal problema no tocante à dívida ativa era o banco de dado da instituição,
em razão de o sistema utilizado encontrar-se completamente defasado, não mais atendendo às
necessidades; d) o Assessor Jurídico afirmou, ainda, que já tinham sido expedidas cerca de um mil e
quinhentas notificações administrativas convocando os devedores para uma negociação, após o que
serão encaminhados para a cobrança judicial; e) informação de que o Presidente propôs ao plenário o
nome da Adm. Patrícia Araújo Torres Madeira para ocupar o cargo de Delegada Adjunta da Seccional
da Região Norte, em Sobral, proposta essa que mereceu a aprovação (Fonte: ata dessa data);
- 28/5/2014 - Firmado acordo coletivo de trabalho CRA-CE/SINDSCOCE, referente ao período
1º/5/2014 a 30/4/2015, com data base da categoria em 1º de Maio, sendo concedido reajuste de 7,5%
mais 1,% de anuênio e vale refeição de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), plano de
saúde com 95,% do valor pago pelo CRA-CE e menor salário de R$ 993,00 (novecentos e noventa e três
reais); (Fonte: a ata respectiva);
- 27/6/2014 - Foram destaque os seguintes fatos: a) O Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral
do CRA-CE, Adm. João Marinho de Andrade Neto, deu ciência da publicação, nessa data, no Diário
Oficial do Estado e nos classificados do jornal Diário do Nordeste do Edital de Convocação das Eleições
de 2014, no âmbito do Regional; b) informação de que o Presidente Ilaílson Araújo deu conhecimento
ao plenário do Ofício Circular nº 51/2014/CFA/ASP, tratando sobre o “Jubileu de ouro do sistema
CFA/CRA” a acontecer no ano de 2015; c) registro de que o plenário aprovou a criação da Seccional
dos Inhamuns, com sede na cidade de Crateús, sendo nomeado como Delegado o Adm. Raimundo
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Rodrigues da Silva, registrado no CRA-CE sob número 10.876 e encontrando-se adimplente; d) o
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda propôs a aprovação dos nomes dos Administradores que serão
homenageados no Dia do Administrador, na Universidade do Parlamento e aprovados em reunião
de diretoria de 25/6/2014, sendo três da área pública e três do setor privado. Foram eles: da área
privada - Gustavo Alencar Porto Lima, Carla Marinho de Andrade Ponte e Aline Telles Chaves; e da
área pública - Josbertini Virgínio Clementino, Marcelo Jorge Pinheiro e Daniel Barbosa de Araújo; e) o
mesmo Conselheiro, deu ciência que o CRA-CE foi incluído como participante do projeto 1ª Caravana
do TCM, a iniciar no dia 22/7, na cidade de Pentecoste, sendo que idêntico evento se repetirá, de forma
regionalizada, em mais nove municípios-sede abrangendo a totalidade dos municípios cearenses.
Além de participação na mesa com direito a pronunciamento, o representante do CRA-CE ministrará
palestra, com duração de 60 minutos, sobre o tema “Gestão pública municipal por resultados”, para os
prefeitos e secretários municipais presentes; (Fonte: ata dessa data);
- 24/7/2014 - a) registro de que no dia 22/7 o Diretor da Câmara de Relações Internacionais e Eventos
do CFA, Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha, esteve em visita ao CRA-CE para inteirar-se das
providências em andamento, com vistas à realização do XXIII ENBRA em Fortaleza, tendo ficado
satisfeito com as informações que lhe foram prestadas e ações apresentadas pelos coordenadores;
b) informação de que o Presidente Ilaílson Araújo e o Diretor Carlos Ernesto de Holanda estiveram
presentes na reunião de abertura do chamado Encontro dos BRICS, realizada no Centro de Eventos
do Ceará; c) submetida ao plenário a segunda reformulação orçamentária de 2014, tendo o Contador
Sérgio Sidou apresentado as justificativas para tanto, quais sejam: necessidade de alocar dotação
para as despesas com as eleições de 2014, sendo destinado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
desdobramento nos diversos tipos de despesas da dotação inicial de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) para a realização do XXIII ENBRA. Posta em votação, foi a matéria aprovada por unanimidade;
d) informação do Presidente Ilaílson Araújo de que o CRA-CE vinha recebendo apoios financeiros
para a realização do XXIII ENBRA das seguintes instituições: BNB, SEBRAE-CE, CDL/Fortaleza, FIEC,
Prefeitura Municipal, conjuntamente com a Câmara Municipal de Fortaleza, e TRANSPETRO. Informou,
também, que as revistas editadas pela FIEC e pela CDL fariam a divulgação do evento, em duas edições
seguidas, de cada uma delas; e) registro de que no dia 20/7 a Comissão de Avaliação dos Cursos de
Administração esteve em Juazeiro do Norte, onde realizou a avaliação do curso da Universidade Federal
do Cariri; f) o Diretor de Fiscalização Clóvis Matoso informou que, até aquela data, foram registradas
quatrocentas e quarenta e cinco pessoas físicas e cento e cinquenta e sete pessoas jurídicas; g) registro
de que foi proposto o nome do Adm. Etaídes Freire Chaves, inscrição nº 11.648, para representante
do CRA-CE na cidade de Limoeiro do Norte, o que mereceu aprovação do plenário. h) informação de
que o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda esteve representando o presidente na realização da
primeira edição da Caravana do TCM, acontecida no dia 22/7/2014, na cidade de Pentecoste, sendo
que a palestra de responsabilidade do CRA-CE para prefeitos e secretários municipais da região foi
proferida pelo Administrador e ex-Prefeito de Irauçuba Raimundo Nonato de Sousa, a qual foi bastante
elogiada; i) por fim, o Presidente Ilaílson Araújo comunicou ao plenário o infausto acontecimento do
falecimento do colega Administrador Carlos Rossas Mota, solicitando fizesse constar em ata um voto
de pesar; (Fonte: ata dessa data);
- 27/8/2014 - Mereceram destaque na ata: a) a presença do Presidente Ilaílson Araújo na Assembleia
de Presidentes dos Regionais Junto ao CFA, acontecida nos dias 21 e 22/8, na cidade do Rio de Janeiro,
ocasião em que prestou informações acerca do andamento das ações para a realização do ENBRA em
Fortaleza; b) o fato de que o Adm. José Sérgio de Oliveira Machado, atual Presidente da TRANSPETRO,
registrou-se no CRA-CE; c) registro de que realizou-se no dia 23/8, em Nova Russas, solenidade de
colação de grau em Administração, de dezesseis formandos pela Faculdade Latino Americana de
Educação - FLATED, tendo o Conselheiro Clóvis Matoso representado o CRA-CE; e) o Conselheiro
Carlos Ernesto de Holanda informou sobre a sua participação, como representante do CRA-CE, nas
edições dois e três do projeto Caravana do TCM, acontecidas nos dias 12 e 26/8, respectivamente,
nas cidades de Tianguá e Santa Quitéria, tendo em ambas proferido palestra para os prefeitos das
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referidas regiões e demais gestores municipais, assim como defendido a necessidade de realização de
concursos públicos para a admissão de Administradores com vistas à melhoria de desempenho das
gestões municipais; f) registro de que foi composto e aprovado o comitê para a avaliação dos trabalhos,
no Ceará, do Prêmio Belmiro Siqueira, formado pelos Administradores: José Demontieux Cruz, Luís
Antonio Rabelo Cunha e Clóvis Matoso Vilela Lima; Fonte: ata dessa data);
- 9/9/2014 – 18h30min - Realização de palestra no auditório Gervásio Pegado da CDL/Fortaleza,
ministrada por Élcio Zaperlon - Diretor Executivo da Dale Carnegie Training - sob o tema “Como fazer
amigos e influenciar pessoas na era digital”, como parte das solenidades comemorativas à passagem
do Dia do Administrador e pelos quarenta e nove anos de criação da profissão; (Fonte: folder/convite);
- 23/9/2014 - a) informações procedentes do CFA de que, a partir de 2015, seria implantado o novo Plano
de Contabilidade Pública e o em funcionamento, no CFA, da Rádio ADM; b) registro de que o Presidente
Ilaílson Araújo esteve em visita à Coordenadora do curso de Administração da Universidade Federal
do Cariri, em Juazeiro do Norte - Professora Valéria Giannelli - tratando de melhor esclarecer sobre a
avaliação realizada na referida IES pela comissão específica do CRA-CE. Não obstante a argumentação
apresentada, a coordenadora continuou a manifestar explicita resistência à avaliação; c) em sua estada
em Juazeiro do Norte, o Presidente Ilaílson Araújo esteve na Delegacia da Polícia Federal local atendendo
à solicitação da Delegada Maria José Lourenço da Silva tratando do processo sobre as falsificações de
sua assinatura e da Delegada Limadry Vieira em uma certidão emitida pelo CRA-CE, feitas pela empresa
WCY Construções e Serviços. Em 19/11/2014, o Presidente deverá retornar à citada Delegacia; d) o
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda deu conhecimento de que o CRA-CE realizou o pagamento de
débitos então existentes e relativos ao FGTS dos funcionários, em razão de ação movida pelo Sindicato
dos Empregados e correspondente aos seguintes períodos: agosto a dezembro/2002, totalizando o
valor de R$ 2.932.48 (dois reais, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), de 2004,
no valor de R$ 544,76 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), novembro
e dezembro/2006, no valor de R$ 1.377,29 (um mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove
centavos). Os referidos Administradores foram notificados administrativamente para procederem o
devido ressarcimento dos valores ao cofre do Regional; e) informação de que foram recebidos dois
trabalhos para concorrerem ao Prêmio Belmiro Siqueira/2014, um na categoria Artigo Profissional,
apresentado pelo Adm. Adenilton Carlos da Silva, e o outro na categoria Artigo Acadêmico, de autoria
do universitário Antonio Virgílio de Paula Ximenes Filho. Referidos trabalhos mereceram uma avaliação
da Comissão do CRA-CE e foram encaminhados ao CFA; f) o Conselheiro Luís Antonio Rabelo prestou
informações sobre a sua participação e da Assessora Jardênia Alves no evento realizado no CFA, nos
dias 28 e 29/8, sobre a avaliação das faculdades, que contou com a presença de técnicos do MEC; g) o
Conselheiro João Marinho de Andrade deu conhecimento de que o Regulamento das Eleições de 2014,
aprovado pela RN-438, de 20/12/2013 proíbe a prática de ofensas entre os candidatos; h) registro de
informações do Conselheiro Lamarck Guimarães ter impetrado Mandado de Segurança no Ministério
Público Federal com relação à sua punição pelo Tribunal de Ética do CRA-CE e que “ainda nesta data
estará entrando na Justiça com mais uma representação contra o atual Presidente do CRA-CE”; k)
o Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda voltou a manifestar-se para prestar informações sobre
a atuação da Unidade de Fiscalização do CRA-CE, na presente gestão: sessenta e três impugnações
de licitações; um mil cento e onze ofícios expedidos para as comissões de licitações de prefeituras
municipais; dezesseis impugnações de editais de concursos públicos e cento e dezesseis intimações a
empresas privadas e a instituições públicas relativas ao campo privativo dos Administradores; Fonte:
ata dessa data);
- 15/10/2014 - Realização de eleições para a renovação de 2/3 da composição do plenário do CRA-CE
e para Conselheiros Efetivos e Suplentes ao CFA, em ambas as situações para mandatos de quatro
anos - 2015 a 2018 - tendo votado novecentos e setenta e quatro profissionais de um colégio eleitoral
de três mil, cento e trinta e cinco adimplentes aptos a votar, o que corresponde a 31,% do universo
votante. Ao CRA-CE concorreram duas chapas, assim compostas: chapa 1 - Efetivos: Alexandre
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Chaves Ricarte, Aliatar Aguiar Portela Neto, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, Limadry Vieira
dos Santos, Luís Antonio Rabelo Cunha e Rodrigo Castelo Branco Ponte de Araújo; Suplentes: Antonio
Pinheiro Cavalcante, Clóvis Barbosa de Moura Neto, Francisco Jereissati Neto, Gino Augusto Bacchi,
Roberto Guimarães de Farias e Vagner Araújo Moreira; chapa 2 - Efetivos: Clésio Jean de Almeida
Saraiva, Leonardo José Macedo, Marcos Antonio Izequiel de Oliveira, Paulo Tadeu Sampaio de
Oliveira, Rita Maria Silveira Silva e Roberto Capelo Feijó; - Suplentes: Alexandre Magno Marques dos
Santos, Francisca Ileuda Coelho Carvalho, Francisco Pereira Alencar, Francisco Roberto Pinto, Natália
Kélvia Lima da Silva e Paulo Henrique Farias Teles; Foi vencedora a chapa 2. Para o CFA concorreram
três chapas, a saber: chapa 1 - Efetivo - Ilaílson Silveira de Araújo e Suplente - José Demontieux
Cruz; chapa 2 - Efetivo - João de Paula Neto e Suplente - Cláudio César Vieira Cavalcante e chapa
3 - Efetivo - Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e Suplente - Manoel Messias de Sousa. A chapa
1 foi a vencedora. Foi publicado Edital sobre o resultado das eleições, no Diário Oficial do Estado de
17/10/2014; (Fonte: ata da Comissão Permanente Eleitoral);
- 28 a 31/10/2014 - Realização, no período em questão, na cidade de Fortaleza e sob a coordenação do
CRA-CE, do XXIII Encontro Brasileiro de Administração – XXIII ENBRA, cujo tema central versou sobre
“Gestão da inovação tecnológica”. Programação - Dia 28/10 - 20 horas - solenidade de abertura, com
a presença de autoridades locais, nacionais e diretores e conselheiros do CFA e do CRA-CE, seguidose um coquetel; Dia 29/10 – 8h30min - painel “Gestão do conhecimento e da inovação: como gerir
o conhecimento para inovar e liberar a criatividade” - palestrante Johannes Castellano; - 10h30min
- painel “Estratégias sustentáveis para a inovação, crescimento e lucratividade” - palestrante Walter
Faria; - 14 horas - painel “Como criar uma cultura voltada para a inovação e como liderá-la” - palestrante
Maurício Vianna; - 16 horas - painel “Empresa com mentalidade de inovação: a alternativa para o sucesso
das empresas de varejo e serviços” - palestrante Honório Pinheiro; Dia 30/10 - 8h30min - painel “Os
dois lados da inovação tecnológica: como proteger o emprego, a renda e os valores morais e éticos”
- palestrante Ethevaldo Siqueira; - 10h30min - painel “Antecipando transformações” - palestrante
Artur Coutinho; - 14 horas - painel “A Inovação em um mundo ligado por redes: como colaborar com os
clientes para Inovar” - palestrantes Ethevaldo Siqueira e Wagner Damiani; - 16 horas - painel “Execução
da estratégia - A inovação na fase da implantação” - palestrante Valdemir Neri; Dia 31/10: - 8h30min
- painel “Seca: o problema que persiste em busca da solução” - palestrante Hypérides Macedo; 10h30mins - painel “Ciência, tecnologia e inovação: como mudar de rumo e de idéia” - palestrantes
Carlos Matos Lima e Luís Gonzaga da Fonseca Mota; - 14 horas - Talk show “ Seca: qual a modelagem
organizacional e gerencial requerida para amenizar e solucionar o problema?” - palestrantes Sérgio
Aguiar e Francisco José Teixeira; - 16 horas - Talk show “Gestão corporativa pública: quais os valores
que influenciam fortemente o desenvolvimento e a modernidade da gestão pública?” - palestrante
Ubiratan Aguiar; (Fonte: folder e matérias jornalísticas);
- 24/11/2014 - a) Informação de que, por propostas do SINDAECE e da ASASPCE, o plenário, por
cinco votos a favor e quatro contra, aprovou o desconto de 30,% a ser concedido para o pagamento da
anuidade de Administradores e Tecnólogos nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015; b) registro
de que foi aprovada igualmente, por seis votos a favor e três contra a Proposta Orçamentária para o
exercício de 2015, com a receita alcançando R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais)
e a despesa totalizando R$ 1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais); c) o Conselheiro
Clóvis Matoso deu ciência de sua visita à Seccional da Região Norte, em Sobral, oportunidade em
que realizou a fixação das plaquetas nos bens lá existentes e negociou com a proprietária do imóvel a
prorrogação do contrato até 5/1/2015; d) o Conselheiro Lamarck Guimarães indagou sobre os quadros
do V ENBRA que estavam expostos no corredor da sede do CRA-CE, ao que o Superintendente César
Cavalcante informou que os havia retirado por serem de sua propriedade; (Fonte: ata dessa data);
- 19/12/2014 - Destaques da ata: a) registro de que o nome do Adm. Françuá Bastos de Oliveira
Júnior foi submetido ao plenário para exercer o cargo de Delegado-adjunto da Seccional da Região
dos Inhamuns, sediada em Crateús, merecendo aprovação por seis votos a favor e três contra; b)
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constituída a Comissão do Jubileu de Ouro do CRA-CE, com vistas a coordenar no Estado as ações
do cinquentenário da profissão, a acontecer em 2015, a qual ficou assim composta: João Soares Neto
– coordenador, Luís de Melo Andrade Filho, Luís Antonio Rabelo Cunha, Clóvis Matoso Vilela Lima e
César Cláudio Rabelo Cavalcante, como membros. Tal Comissão foi aprovada por seis votos a favor,
um voto contra e duas abstenções; c) o Diretor de Fiscalização Clóvis Matoso apresentou relatório de
sua gestão - 2013/2014 - cujos principais números são: registros de pessoas físicas - um mil seiscentas
e cinquenta e oito e de pessoas jurídicas - quinhentas e noventa e cinco; d) declaração do Conselheiro
Luís Antonio Rabelo ressaltando o trabalho desenvolvido pelas diretorias no quadriênio 2011/2014,
fazendo referência à situação como o CRA-CE foi recebido, em 23/9/2010, e como está sendo entregue,
de forma saneada e com crescimento efetivo em todas as áreas; e) o Conselheiro José Demontieux
Cruz ressaltou “que os atuais dirigentes do CRA-CE não mereciam as críticas de que foram alvo
durante a campanha eleitoral” e firmou o compromisso de trabalhar pela categoria dentro do que lhe
for possível como Conselheiro Federal Suplente recém eleito; f) registro de informações prestadas pelo
Conselheiro Carlos Ernesto de Holanda de que ficaram para a próxima gestão, como compromissos
financeiros, seis parcelas do empréstimo obtido junto ao CFA, em 2011, com vencimento a partir de
julho/2015 - já que até junho/2015 se encontram pagas - totalizando aproximadamente R$ 80.000,00
(oitenta mil reis) e vinte e oito parcelas de um total de sessenta relativas ao parcelamento do INSS de
gestões anteriores, no valor cada uma de R$ 750,99 (setecentos e cinquenta reais e noventa e nove
centavos), com vencimento a partir de janeiro/2015; adiantou ainda que a receita do exercício 2014
até aquela data tinha alcançado o montante de R$ 2.077.000,00 (dois milhões e setenta e sete mil
reais); (Fonte: ata dessa data);
- 29/12/2014 - Reunião extraordinária para tratar dos seguintes assuntos: aprovação das prestações
de contas do PRODER/2014 e do XXIII Encontro Brasileiro de Administração - XXIII ENBRA;
aprovação da terceira reformulação orçamentária do exercício de 2014; e definição da data de posse
dos conselheiros eleitos em 15/10/2014: a) quanto à aprovação das contas do PRODER/2014, o
Conselheiro Lamarck Guimarães fez contestação a respeito conforme documento que anexou à ata e
no qual afirmava que o Contador Sérgio Sidou houvera se recusado a assinar o parecer favorável, quer
do PRODER quer do XXIII ENBRA. Posta a matéria em votação, foi aprovada por seis votos a favor e
três contra. Igualmente, a prestação de contas do III ENBRA foi aprovada também por seis votos a favor
e três contra, tendo o Conselheiro Josué Sucupira contestado o fato de o Contador não haver dado o
aval dele à prestação de contas em questão, ao que o presidente e o diretor Administrativo Financeiro
afirmaram não ser obrigação do citado profissional por se tratarem de projetos específicos e não
constantes do contrato que o CRA-CE mantém com o referido Contador; b) a terceira reformulação
orçamentária não implicou em alteração do valor total das receitas/despesas, mas tão somente em
remanejamento de valores de rubricas de despesas, tendo sido aprovada por oito votos a favor e um
voto contra; c) quanto à posse dos conselheiros eleitos em 15/10/2014, ficou programada para o dia
9/1/2015, no plenário do CRA-CE; d) registro de que o Presidente Ilaílson Araújo convocou para o dia
6/1/2015 reunião extraordinária para fins de aprovação da prestação de contas do exercício de 2014;
(Fonte: ata desta data).
- No exercício de 2014, foram realizadas 15 (quinze) reuniões plenárias no CRA-CE, sendo 12 (doze) de
caráter ordinário e 3 (três) extraordinárias;

2015
- 9/1/2015 - Reunião com a finalidade específica de dar posse aos conselheiros eleitos em 15/10/2014
para a renovação de 2/3 do plenário do para mandato de quatro anos - 2015 a 2018 - e aos conselheiros
eleitos para o CFA, para igual período, assim como em seguida proceder à eleição da diretoria para o
biênio 2015/2016. Inicialmente presidida pelo Adm. Ilaílson Araújo e existindo quorum, este começou
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fazendo um relato sobre as realizações de sua gestão e também sobre as dificuldades encontradas para
gerenciar a instituição, destacando a dedicação dos conselheiros que estão se desligando pelo mandato
vencido assim como, daqueles que permanecem e dando as boas vindas aos conselheiros eleitos,
desejando-lhes pleno êxito na nova missão. Tendo sido eleito Conselheiro Federal Efetivo, o Adm.
Ilaílson Araújo apresentou seu pedido de renúncia como Conselheiro Regional, já que dispunha ainda
de dois anos de mandato, para que possa assumir como Conselheiro Efetivo no CFA, sendo substituído
por sua suplente Adm. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques. Em seguida, assumiu o comando da
reunião o Adm. João Marinho de Andrade Neto, Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral
que saudou a presença dos Administradores Mauro Benevides e João Alves de Melo e, após, desfez
a mesa com a retirada dos conselheiros com mandatos vencidos e convocou os conselheiros eleitos,
declarando-os empossados, para tomarem assento. Efetivos - Leonardo José Macedo, Roberto Capelo
Feijó, Rita Maria Silveira da Silva, Clésio Jean de Almeida Saraiva, Marcos Antonio Izequiel de Oliveira
e Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira; Suplentes respectivos - Francisco Pereira de Alencar, Alexandre
Magno Marques dos Santos, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Natália Kélvia Lima da Silva e Paulo
Henrique Farias Teles. E, também, o Conselheiro Federal Suplente eleito, igualmente empossado, Adm.
José Demontieux Cruz. Por ser o conselheiro presente de registro mais antigo no CRA-CE, o Adm. João
Marinho de Andrade continuou na presidência dos trabalhos para comandar a eleição da diretoria,
que, após eleição interna, ficou assim composta: Presidente - Leonardo José Macêdo; Vice-presidente
- Rita Maria Silveira da Silva; Diretor Administrativo Financeiro - Clésio Jean de Almeida Saraiva; Vice
Diretor Administrativo Financeiro - Francisco Pereira de Alencar; Diretor de Fiscalização - Marcos
Antonio Izequiel de Oliveira; Diretor de Desenvolvimento Profissional e Institucional - Paulo Tadeu
Sampaio de Oliveira; Conselheiros Efetivos: Clóvis Matoso Vilela Lima, João Marinho de Andrade
Neto e Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques. Conselheiros Suplentes: Antonio Eldair da Cunha, Vera
Rita Sales Vieira, Francisco Pereira de Alencar, Francisco Roberto Pinto, Alexandre Magno Marques
dos Santos, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Natália Kélvia Lima da Silva e Paulo Henrique Farias
Teles; (Fonte: ata dessa data);
- 16/1/2015 - a) O Presidente eleito e empossado, Leonardo Macedo, solicitando a proteção de
Deus, deu por iniciada a reunião tendo a Conselheira Karine Porto Vasques manifestado a opinião
de que houvera falta de tato quando, na reunião anterior, se deu a substituição do Superintendente
César Cavalcante pelo Adm. Josué Sucupira Barreto, como Secretário ad-hoc da referida plenária. O
Presidente eleito Leonardo Macedo justificou afirmando ser um processo normal e uma decisão de sua
alçada, pois qualquer um dos presentes poderia ter sido convocado para tanto; b) o Conselheiro João
Marinho fez a entrega de um documento justificando os motivos pelos quais não houvera assinado a
ata de 9/1/2015, tendo o presidente posto a referida ata em votação, sendo aprovada por seis votos a
favor e três votos contra, estes dos Conselheiros João Marinho, Clóvis Matoso e Karine Porto Vaques;
c) o presidente Leonardo Macedo procedeu a votação para decidir sobre a anexação do discurso
do ex-presidente à ata de posse, sendo que seis votos foram contra e três a favor, porém ficando o
mesmo recepcionado nos anais da Casa; d) O Presidente Leonardo Macedo deu ciência de que o Adm.
Francisco Roberto Pinto, ausente à reunião, não seria empossado tendo o prazo de trinta dias para
tomar posse; e) o Adm. Leonardo Macedo expressou a dificuldade em assumir o Conselho sem que
houvesse acontecido um período de transição proporcionado pela gestão anterior, para conhecimento
da realidade então existente, fazendo ainda comentário acerca dos cargos comissionados - Assessor
Jurídico e Superintendente, que são de confiança e assim devam ser tratados; f) ainda com a palavra,
o Presidente informou que sua primeira atitude foi reunir-se com os funcionários do CRA-CE para
conhecê-los e que iria pessoalmente submeter ao plenário, um Plano de Cargos e Salários; g) foi
reconstituída a comissão responsável pelos trabalhos do Jubileu de Ouro, tendo sido convidada a
Conselheira Karine Porto Vasques para integrá-la; h) registro de que foi colocado à disposição dos
conselheiros o calendário de reuniões mensais, que deveria acontecer sempre na última terça-feira
de cada mês, com início ao meio dia; i) o presidente deu ciência de que recebeu o CRA-CE com um
saldo aproximado de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais); j) outra informação de que foi
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dado ciência diz respeito à comunicação visual do Conselho, sendo a atual modificada em razão das
comemorações do Jubileu de Ouro, devendo ser utilizada, a partir daquela, a logomarca definida pelo
CFA para todo o Sistema CFA/CRA; k) o Presidente informou, por fim, estar iniciando o processo de
contratação de uma consultoria externa para auditar as contas do CRA-CE no período 2013 a 2014,
para dessa forma dar tranquilidade aos gestores atuais e aos da gestão anterior; (Fonte: ata desta data);
FALTAM OS REGISTRO DE 19/1 E DE 29/1
- 6/2/2015 - Eis o que de mais relevante foi registrado nessa ata: a) o Conselheiro Federal Ilaílson Araújo
se fez presente à reunião, oportunidade em que esclareceu acerca do balancete de dezembro/2014 que
se encontrava em análise pela Comissão de Tomada de Contas. Aproveitando o ensejo, informou sobre
a sua posse como Coordenador da Comissão de Planejamento Estratégico do CFA; b) o Presidente
Leonardo Macedo deu posse ao Conselheiro Suplente Francisco Roberto Pinto, tecendo-lhe elogios;
c) registro de que o relatório da Comissão Permanente de Tomada de Contas foi colocado em votação,
obtendo sete votos pela desaprovação e duas abstenções e, por solicitação do presidente, referido
relatório passou a fazer parte da prestação de contas e seria enviado ao CFA, em anexo ao balancete; d)
informação de que o Vice-Diretor Administrativo Financeiro, Francisco Pereira de Alencar, por ofício,
formulou o seu pedido de renúncia do referido cargo, o que foi aceito por unanimidade; e) o presidente
solicitou ao plenário a aprovação de todos os cargos comissionados, a saber: Superintendência,
Assessoria Jurídica, Assessoria Técnica de Fiscalização, Pregoeiro, Assessoria Administrativa e
Financeira , Assessoria de Projetos e Eventos; f) registro de que, atendendo uma solicitação dos
funcionários, o presidente submeteu e foi aprovada pelo plenário a mudança no horário de trabalho
do CRA-CE, que passaria a ser das 9 às 17 horas, com uma hora de intervalo para almoço; g) informação
de que uma relação de bens a serem desincorporados do patrimônio, por não mais atenderem às suas
funções, por defeitos ou pelo custo do conserto não ser viável, foi apresentada ao plenário para a devida
aprovação e a destinação dos aparelhos para entidades beneficentes; h) em razão de a necessidade do
término de sua dissertação de mestrado, o Conselheiro Marcos Antonio Izequiel de Oliveira solicitou
licença por quatro meses, o que foi aprovado; i) com a presença do Presidente Leonardo Macedo foram
empossados os Delegados efetivo e adjunto da Seccional da Região Norte em Sobral, respectivamente
os Administradores Manoel Everardo Pereira Mendes e Valdimiro Adolar Pereira. E, na Seccional da
Região do Cariri, assumiu como Efetivo o Adm. Marcos Eliano Tavares Ribeiro, permanecendo como
Adjunto o Adm. José de Andrade Silva Filho; j) informação de que o presidente defendeu a necessidade
de registro contábil da dívida ativa, o que não vinha sendo feito, para atender ao novo modelo
de contabilidade pública implantado no Sistema CFA/CRA; k) o Conselheiro Clésio Jean Saraiva
salientou a necessidade de ser regulamentada a quantidade de Responsabilidades Técnicas para cada
Administrador; (Fonte: ata dessa data);
FALTAM OS REGISTROS DE 13/2, 18/3 E DE 19/3
- 24/3/2015 - Consta da ata dessa data: a) registro de um ofício do Adm. Ilaílson Araújo solicitando
maior prazo para a entrega da documentação referente ao balancete de dezembro/2014 por motivo
de saúde de um dos citados no relatório da CPTC; b) informação de que, em resposta à indagação do
Conselheiro João Marinho se o balancete de janeiro/2015 seria publicado no sítio eletrônico do CRACE, o Presidente Leonardo Macedo informou que não só o balancete mas todos os pagamentos feitos;
c) a Conselheira Karine Porto Vasques destacou a pouca divulgação dada aos convênios firmados, ao
que o presidente justificou afirmando que o sítio do CRA-CE estava sendo remodelado e teria uma área
específica para tanto, a ser chamado de Clube de Vantagens. A mesma Conselheira defendeu, também,
uma maior divulgação do Regional nas redes sociais; d) a Vice-presidente Rita Silveira informou que
as atividades comemorativas ao Jubileu de Ouro no CRA-CE terão início no dia 24/4, com a palestra
do Adm. Wagner Siqueira, Presidente do CRA-RJ. A mesma Conselheira se manifestou sobre o
andamento do projeto de planejamento estratégico do Regional, afirmando ser necessária a realização
de seis reuniões do grupo de trabalho para elaborar um documento enxuto, simples, eficaz e eficiente
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a ter como bases conceituais a metodologia da Fundação Dom Cabral; e) o Conselheiro Suplente Paulo
Henrique Teles relatou sobre o relacionamento que manteve com o Sindicato das Empresas de Asseio
e Conservação, ressaltando que o gestor tem muita resistência ao CRA-CE e sugeriu fosse feito um
trabalho de aproximação com o mesmo, visando a uma conciliação. O Fiscal Daniel Barbosa, a propósito,
esclareceu que o CRA-CE é impedido, por decisão judicial, de averbar os atestados das empresas que
estão sindicalizadas; f) o Conselheiro Clésio Jean Saraiva deu ciência de haver representado o CRACE na posse do Adm. Francisco Honório Pinheiro como Presidente da Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas, em Brasília; FALTAM VÁRIOS ITENS.
FALTAM ITEM 6/4/2015 E 13/4/2015
- 24/4/2015 - Realização, nessa data, no auditório da FIEC, de solenidade de posse da nova diretoria
e de lançamento do Jubileu de Ouro do Sistema CFA/CRA, relativo aos cinquenta anos de criação
da profissão pela Lei nº 4.769/65. Além dos procedimentos de praxe, registrou-se a participação da
Academia Francesa de Arte e Cultura, que prestou uma homenagem ao Acadêmico e Conselheiro
Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira e uma palestra proferida pelo Adm. Wagner Siqueira, Presidente do
CRA-RJ, sob o tema “Administração: 50 anos de desafios”. Após a solenidade, houve um coquetel de
confraternização; (Fonte: convite do evento);
- 27/4/2015 - a) Referendada a desaprovação, pelo plenário, do balancete de dezembro/2014,
decidindo-se que as contas deveriam ser encaminhadas ao CFA; b) informação de que o Presidente
Leonardo Macedo e demais conselheiros iriam instaurar processo administrativo para apurar acerca
dos depósitos que deveriam ter sido depositados na conta do CRA-CE, de responsabilidade da gestão
anterior, correspondente a 3% dos valores recebidos mensalmente da Unimed-Ceará por força de
convênio firmado entre as duas instituições. Posta em votação, o plenário aprovou a abertura de
processo administrativo; c) registro de que foi feita uma revisão, coordenada pelo Conselheiro Clésio
Jean Saraiva, no anteprojeto do Regimento Interno, o qual foi devolvido ao CFA para uma última
revisão e posterior aprovação; (Fonte: ata dessa data);
FALTAM 15/5, E 25/5
- 29/5/2015 - Foram destaques: a) informação do Diretor Administrativo Financeiro, Conselheiro
Clésio Jean Saraiva, de que todos os dados de pagamentos, inclusive os de abril/2015, estão no Portal
da Transparência e disponíveis a quem quer que os solicite, além de dados de licitações, comparativos de
receitas e despesas, diárias pagas etc.; b) registro de que o parecer da CPTC concluiu pela desaprovação
das contas relativas ao exercício de 2014. Submetida a matéria ao plenário, a desaprovação foi
confirmada por sete votos a favor e dois contra, devendo a referida documentação ser encaminhada
ao CFA para o julgamento final; c) informação prestada pelo Conselheiro Francisco Roberto Pinto
de que a CAPES aprovou o curso de doutorado da UECE, fazendo com que o Estado do Ceará agora
disponha de três cursos de doutorado e três cursos de mestrado em Administração, colocando-o na
vanguarda acadêmica nessa área, no Nordeste; d) registro de que foi realizado pregão presencial para
a contratação de empresa de auditoria contábil, tendo sido o certame considerado deserto, razão pela
qual o evento voltará a acontecer em data a ser definida; (Fonte: ata dessa data);
- 23/6/2015 - a) O Presidente iniciou os trabalhos invocando a proteção de Deus para que o iluminasse
na tomada de decisão; b) Registro do falecimento do ex-Senador e ex-presidente do País, Antonio Paes
de Andrade, sogro do Adm. Eunício Oliveira, membro da Academia Cearense de Administração; c)
formulado convite para participar das festividades comemorativas do lançamento do Jubileu dos 50
Anos ao Adm. Sebastião Luiz de Mello, presidente do CFA, na cidade de Juazeiro do Norte, ocasião
em que deverá proferir palestra; d) O Presidente deu ciência de que a ação trabalhista movida pelo
ex-superintendente, Adm. César Cavalcante, contra o CRA-CE, teria audiência marcada para o mês
de julho; e) O Conselheiro Clóvis Matoso se manifestou para afirmar que o pedido de alteração na ata
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feito por ele ocorreu em função de que as acusações a ele atribuídas são inverídicas e que todos os
detalhes do convênio com a Unimed/Ceará estão descritos no contrato, não vendo justificativa para a
abertura de processo. O presidente retrucou, afirmando que o processo foi aberto em função de cópia
do ofício e do aditivo ao contrato fornecidos pela conveniada; (Fonte: ata dessa data);
FALTAM OS REGISTROS DE 25 A 25/6/2015 E DE 17/7/2015
- 31/7/2015 - Os fatos seguintes mereceram destaque: a) a Vice-presidente Rita Silveira prestou
informações sobre o andamento do projeto de planejamento estratégico do CRA-CE, afirmando
que já foi realizada toda a coleta de dados e a análise inicial, estando agora dando continuidade para
elaboração das metas e planos setoriais; b) informação de que no dia 9/9 seriam prestadas homenagens
na Assembléia Legislativa, no dia 10/9 aconteceria o seminário Internacional de Administração, no
auditório da Universidade do Parlamento, e no dia 18/9 haveria sessão solene na Câmara Municipal
de Fortaleza, com homenagens conforme os critérios definidos pelo CFA, a contemplar os seguintes
itens: Efetividade e dedicação à profissão; Profícua atuação profissional; Consistente desempenho
acadêmico; Eficaz ação organizacional e empresarial; Personalidade pública e Significativa dedicação
funcional ao CRA-CE, bem como homenagens especiais; d) informação de que, por ofícios, os Adm.
Clóvis Matoso e Ilaílson Araújo acusaram o Presidente Leonardo Macedo de haver utilizado, de forma
criminosa a “conta FIA” - por ser, segundo eles, proibida a sua movimentação; c) por conta disso, o
plenário aprovou a constituição de comissão, composta por Josué Sucupira Barreto, Sérgio Maria
Othon Sidou e Paulo Teles, para averiguar a movimentação da referida conta bancária. O presidente
declarou que deverá entrar com ações na Justiça, por danos morais e, caso logre êxito, destinará os
valores recebidos para o Lar Torres de Melo; e) o Conselheiro Clóvis Matoso se manifestou em defesa,
com base no balancete de janeiro/2015, publicado no sítio eletrônico, ressaltando que a conta FIA
tinha um saldo de R$ 3.376,78 (três mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) e
que aconteceram várias movimentações, resultando no saldo de R$ 473,06 (quatrocentos e setenta
e três reais e seis centavos), o que comprovava que a conta havia sido movimentada quando não
poderia sê-lo; f) informação de que muito tempo da reunião foi dedicado à discussão da questão, com
argumentações de cada parte nela envolvida; g) dado ciência sobre a mudança, por decisão do CFA, da
carteira profissional do Administrador; h) o Presidente informou que o CRA-CE ganhou a ação que foi
instruída pelo Adm. César Cavalcante, na Justiça do Trabalho; i) o Conselheiro Paulo Tadeu de Oliveira
deu ciência de que representou o CRA-CE na solenidade do colação de grau do curso de Administração
da Faculdade Grande Fortaleza; j) o Presidente se fez presente à solenidade de colação de grau das
Faculdades FAECE e FAFOR, que tem como Diretora a Vice-presidente Adm. Rita Silveira; k) o Adm.
Fernando Santana, Secretário do Governador Camilo Santana, recebeu o Presidente Leonardo Macedo
em audiência tendo demonstrado grande empolgação com a realização dos Fóruns de Gestão Pública,
que fazem parte do programa ADMPública, criado pelo CRA-CE, com ações específicas voltadas para
o desenvolvimento da gestão pública no Estado; (Fonte: ata dessa data);
- 25/8/2015 - a) Informação de que foi enviado a todos os Conselheiros quatro passaportes do Portal
do Conhecimento, projeto do CFA; b) Registro de que foram homenageados nas comemorações pela
passagem do Jubileu de Ouro, em eventos realizados no dia 10/9 na Assembléia Legislativa, por iniciativa
do Deputado Sérgio Aguiar e no dia 18/9 na Câmara Municipal de Fortaleza, por proposta do Vereador
Acrísio Sena, os Administradores a seguir, de acordo com as categorias definidas pelo CRA-CE: Efetividade e dedicação à profissão: Carlos Mauro Cabral Benevides, Francisco Zamenhof de Oliveira,
Manoel Messias de Sousa, Maria Aleuda Fernandes e Nilse Maria Freire Batista; - Profícua atuação
profissional: Antonio Elbano Cambraia, Jorge Alberto Vieira Studart Gomes, José Caminha de Oliveira,
Sérgio de Araújo Lima e Tasso Ribeiro Jereissati; - Consistente desempenho acadêmico: Francisco de
Assis Moura Araripe, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, José Sarto Freire Castelo, Paulo Tadeu
Sampaio de Oliveira e Vladimir Spinelli Chagas; - Eficaz ação organizacional e empresarial: Francisco
Honório Pinheiro Alves e João Soares Neto; - Personalidade Pública: Érika Frota Monte Coelho Cristino
e Maria Iracema Martins do Vale; c) dado ciência de novos convênios firmados e que passam a integrar
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o Clube de Vantagens: Hotel Sonata Praia de Iracema, Centro de Beleza Ariana Pinheiro, Pixel Gráfica
Digital, SEBRAE Cariri, Faculdade Paraíso e Pousada Lagoa Seca; d) O Conselheiro Clóvis Matoso fez
indagação acerca do andamento dos processos contra os ex-Presidentes Lamarck Mesquita Guimarães
e Marcos Eliano Ribeiro no tocante ao reembolso dos depósitos do FGTS em atraso em suas gestões e
que o CRA-CE efetivou o pagamento na gestão anterior. O Assessor Jurídico informou que, em relação
ao Adm. Marcos Eliano, o processo tinha sido arquivado em virtude do endereço fornecido não ter sido
encontrado. Quanto ao Adm. Lamarck Mesquita, o processo está concluso para julgamento; (Fonte: ata
dessa data);
FALTA O REGISTRO DE 27/8/2018
- 1º a 5/9/2015 - Foi realizada, na cidade de Porto Alegre, no período referido e sob a coordenação
do CRA-RS, o XXIV Encontro Brasileiro de Administração – XXIV ENBRA, com o tema central
“Administração evolutiva: ciência, cultura e inovação - 50 anos de história”; (Fonte: folder do evento);
- 9/9/2015 - Por proposta do Deputado Estadual e Adm. Sérgio Aguiar foi realizada nessa data, às 19
horas, no plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa, sessão solene em comemoração ao Jubileu de
Ouro de criação da profissão de Administrador; (Fonte: convite do evento); FALTA MUITA COISA DO
EVENTO.
FALTA O MATERIAL DE 15/9/2018
- 19/9/2015 - Realizada no restaurante do Náutico Atlético Cearense a Feijoada dos Administradores,
coordenada pelo CRA-CE e pela Associação dos Administradores do Estado do Ceará - AADECE;
(Fonte: convite por e-mail);
- 29/9/2015 - Destaques principais da ata: a) registro da realização na UNIPAR do Fórum de
Administração Pública, tendo como palestrante o Conselheiro do TCM Domingos Filho. O evento
contou com a parceria da MRH Recursos Humanos, Fundação SINTAF, VTI/Konpax, TCE e TCM e teve
a assisti-lo um público aproximado de trezentas pessoas; b) informação de que a Conselheira Karine
Porto Vasques propôs que os balancetes fossem enviados de forma antecipada para possibilitar uma
análise mais detida deles, o que foi aprovado por unanimidade; c) também por unanimidade foi aprovado
o número máximo de empresas que um Administrador poderia ter como Responsável Técnico, qual seja,
cinco; d) o Conselheiro Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira comunicou que estaria ausente no período de
30 de outubro a 30 de novembro em razão de viagem que faria aos Estados Unidos; e) a Conselheira
Karine Porte Vasques salientou a necessidade de o CRA-CE também se engajar na campanha Outubro
Rosa, que tratava da prevenção do câncer de mama;
FALTAM OS REGISTROS DE 1º/10/2015 E DE 15/10/2015
- 27/10/2015 - a) Registro de que o Presidente Leonardo Macedo representou o CRA-CE no evento
Capacidades, realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios na cidade de Camocim; b) Informação de
que o CRA-CE fez doação ao Lar Torres de Melo cento e vinte e cinco quilos de alimentos não perecíveis,
arrecadados em evento realizado na UNIPAR e comemorativo ao Dia de Administrador; c) A Unidade
de Fiscalização do CRA-CE realizou trabalho pertinente no interior do Estado, mais precisamente
nas Regiões do Cariri e do Centro Sul; d) O Conselheiro Clóvis Matoso solicitou que fosse registrado
em plenário e constasse em ata o resultado dos pareceres dos conselheiros nos processos que estão
em julgamento, conforme estabelecido no Regimento Interno. O mesmo Conselheiro comentou
acerca do aumento real acontecido na folha de pagamento, alertando para a limitação orçamentária,
ao que o Diretor Clésio Jean Saraiva justificou que a medida se fez necessária em razão do aumento
de 13% concedido por ocasião do acordo coletivo firmado com o SINDSCOCE; e) informação acerca
da lista tríplice a ser enviada ao Governador para a indicação de Vogais - titular e suplente - para a
Junta Comercial. Titulares - Clésio Jean de Almeida Saraiva, Paulo Henrique Farias Teles e Roberto
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Capelo Feijó; Suplentes - Francisco Rogério Cristino, Geraldo Batista de Freitas e Lamarck Mesquita
Guimarães. Os Conselheiros Clóvis Matoso e Vera Rita Vieira contestaram a referida lista tríplice pelo
fato de não terem tomado conhecimento antecipado a respeito, o que, segundo eles, era um direito que
lhes cabia. A justificativa foi a de que a correspondência solicitante chegou recentemente, não sendo
possível a divulgação da informação para todos em tempo hábil. Posta em votação, a lista foi aprovada
por sete votos a favor e dois votos contra; f) a Vice-presidente Rita Silveira informou que, por conta do
convênio entre o CRA-CE e AADECE, a cota de patrocínio no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos
reais) paga pela Qualicorp e referente ao Seminário Internacional de Administração foi repassada em
seu total para a AADECE, pelo fato dessa instituição haver sido a executora do evento; g) o Conselheiro
Clóvis Matoso, ao final, ressaltou a boa reunião plenária ocorrida; (Fonte: ata dessa data);
FALTAM OS REGISTROS DE 30/10 E 1º/11/2015.
- 24/11/2015 - Destaque da ata: a) registro de que o Presidente Leonardo Macedo informou ao
plenário sobre a efetiva participação do CRA-CE no Programa Capacidades, do TCM. Esclareceu
que o CRA-CE criou uma ferramenta chamada CRA-CE Consultor Público com o objetivo de dirimir
dúvidas, ouvir sugestões ou outro tipo de contato com Administradores públicos, sendo que funciona
no sítio eletrônico do Conselho; b) a Conselheira Rita Silveira, comentando sobre o protesto do
Conselheiro Clóvis Matoso no tocante à lista tríplice para Vogal da Junta Comercial, afirmou que o
conselheiro deveria ter sido informado da lista pois poderia até ser candidato e que seria um direito
dele saber sobre a formação da lista; c) informação de que o Conselheiro Federal José Demontieux
Cruz, agora como Efetivo em razão da licença do então titular Ilaílson Silveira de Araújo por oito
meses, por motivo de saúde, esteve presente na reunião sendo saudado pelo Presidente Leonardo
Macedo e se comprometido a representar a categoria com dedicação; d) o presidente destacou que
o CRA-CE é o único Regional do sistema CFA/CRA que tem um Portal de Transparência, com todos
os pagamentos processados no dia a dia, balancetes, relatório comparativo de receitas e despesas,
documentos administrativos; e) o Adm. Leonardo Macedo contestou a Conselheira Vera Rita Vieira
e informou que o CRA-CE foi obrigado a entrar com processos na Justiça Federal, na Procuradoria
Federal e no Tribunal de Contas da União em razão da não prestação de contas dos valores recebidos
da Unimed Ceará, conforme tratado na reunião de 27/4/2018; f) informação de que estão sendo
cobrados todos os inadimplentes de forma efetiva, via protesto em cartório, tendo destacado o
presidente que embora seja uma medida impopular é a que tem que ser tomada por qualquer gestor
público responsável; (Fonte: ata dessa data);
- 15/12/2015 - a) Com pesar, o Presidente Leonardo Macedo deu ciência do falecimento do exConselheiro Adm. Walmick Cunha, solicitando um minuto de silêncio em homenagem dele, no que foi
obedecido; b) Informação do presidente de que no dia 19/12 o CRA-CE estaria promovendo, no Hotel
Sonata de Iracema, o encontro de Delegados nomeados em diversas cidades de todas as regiões do
Estado onde existissem cursos de Administração para que, dessa forma, se possa ter maior eficácia no
registro dos egressos das instituições; c) Registro de que o CRA-CE estava encerrando o exercício de
2015 com todas as contas pagas, sem a necessidade de antecipação de receita do ano seguinte, prática
normal nas gestões anteriores; d) Informação de que a arrecadação do exercício deverá alcançar o
valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais); e) O presidente manifestou o desejo de
que no próxima exercício seja colocado como projeto ao PRODER a aquisição de uma VAN para que
possa implantar o CRA-CE Itinerante, assim como equipar a sede com equipamentos mais modernos
de tecnologias da informação e comunicação; (Fonte: ata dessa data);
FALTA O ITEM DA VISITA DO LEONARDO AO DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO
- 19/12/2015 - Conforme programado foi realizado nessa data, no Hotel Sonata de Iracema, o Encontro
de Delegados para as cidades onde existem cursos de Administração, tendo proferidas palestras
o Superintendente Josué Sucupira Barreto, o Fiscal Daniel Barbosa de Araújo e o Assessor Jurídico
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Alessandro Maia - sobre o funcionamento do sistema CFA/CRA, a fiscalização - objeto e abrangência
- e sobre a legislação pertinente à profissão; FALTA NOTÍCIA DO LEONARDO
- Foram realizadas, no exercício de 2015, 13 (treze) reuniões plenárias no CRA-CE sendo 12 (doze)
ordinárias e 1 (uma) extraordinária.

2016
FALTAM OS REGISTROS DE 4/1, 8/1 E 11/1
- 11/1/2016 - Reunião Extraordinária com o objetivo específico de aprovar a alteração e a atualização
do cartão do CNPJ do Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE - de forma a atender à
solicitação do CFA, feita pelo Ofício 1.344/2015/CFA/COF, de 15/7/2015, conforme exposto a seguir:
a) no campo Nome Empresarial passe a constar Conselho Regional de Administração do Ceará; b) no
campo Título do Estabelecimento (nome de fantasia) passe a constar CRA-CE; c) no campo Código e
descrição da atividade econômica principal passe a constar o seguinte - 84.11.6.00 - Administração
Pública em Geral; d) e no campo Código e descrição das atividades econômicas secundárias passe a
constar 84.13.2.00 - Regulação das Atividades Econômicas; (Fonte: ata dessa reunião);
- 19/1/2016 - a) Ata da reunião plenária que teve como principal finalidade tratar da renovação
da inscrição do CRA-CE no Cadastro Nacional das Atividades Econômicas - renovação do CNPJ atendendo à exigência do CFA, conforme detalhado na ata anterior. Referida ata, cuja cópia autenticada
foi enviada à Receita Federal, foi assinada pelos ordenadores de despesas; b) informação de que o
Conselheiro Marcos Antonio Izequiel de Oliveira foi promovido a Tenente-Coronel da Polícia Militar
do Ceará, sendo parabenizado pelos conselheiros presentes;
- 10/2/2016 - Reunião Extraordinária tendo por objetivo a eleição para a composição da Comissão
Permanente Eleitoral do CRA-CE, na forma do artigo 3º da RN CFA nº 471 de 16/10/2015, que ficou
constituída pelos Administradores: Roberto Capelo Feijó - Coordenador - Geraldo Batista de Freitas e
Alexandre Magno de Sousa Barros, como membros;
- 22/2/2016 - a) Registro de que a proposta orçamentária para 2016 sofreu a primeira alteração por
diversas razões: haver sido estabelecida no mesmo valor então existente no ano anterior e antes
de seu encerramento; o valor total do ano anterior, quando concluído, foi bem superior ao que
houvera sido estabelecido; não foi considerado o aumento da anuidade para 2016; nem igualmente,
foram considerados os resultados da cobrança por protestos. Por conseguinte, foi proposto o valor
de R$ 3.750.000,00 (três milhões, sete mil e quinhentos reais) o que, após debates, foi aprovado por
unanimidade; b) informação de que a prestação de contas do exercício de 2015 foi aprovada por
oito votos a favor e uma abstenção; c) Foi programada para o dia 17/3/2016 na cidade de Crateús,
a realização da primeira reunião plenária itinerante; d) Registro de que o Programa Anual de
Fiscalização foi aprovado por unanimidade como projeto a ser submetido ao PRODER para a obtenção
de financiamento para a sua operacionalização no valor de R$ 135.610,00 (cento e trinta e cinco
mil, seiscentos e dez reais); e) O Conselheiro Federal Demontieux Cruz fez convite aos membros do
plenário para se fazerem presentes à visita que o Presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello
realizará em breve a Fortaleza, para contatos com Administradores; (Fonte: ata dessa data);
- 22/3/2016 - Mereceram destaque: a) informação de que foi publicado no DOU nº 34, Seção 1,
página 96, de 22/2/2016, a Resolução Normativa CFA-477/2016, de 18/2/2016, que aprovou o novo
Regimento Interno do Conselho Regional de Administração do Ceará. O presidente recomendou aos
conselheiros a leitura do documento para que possam se inteirar do conteúdo; b) registro de manutenção
para as terças feiras, em torno do dia vinte de cada mês, da realização das reuniões plenárias, tendo,
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no entanto, o horário de início antecipado para as 11 horas. O Presidente informou que serão feitas
uma segunda e terceira chamadas, com 15 e 30 minutos de tolerância, após a hora marcada, caso não
se tenha o quorum necessário c) o Conselheiro Clóvis Matoso observou que “gostaria de saber o
conteúdo da Portaria nº 07, que até hoje não está no site” e comentou sobre as atas, pois a última que
está no site é a de novembro/2015. Aproveitou para solicitar cópias de todas as portarias e atas de
reuniões; e) informação de que o Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra enalteceu a posse de
novos Acadêmicos da ACAD, entre eles os Conselheiros Clésio Jean de Almeida Saraiva e Paulo Tadeu
Sampaio de Oliveira, como também do Deputado Estadual e Adm. Sérgio Aguiar em evento realizado
no auditório da CDL/Fortaleza, o qual contou com a presença de representantes da AADECE e das
Academias de Odontologia e de Veterinária; (Fonte: ata dessa reunião);
- 19/4/2016 - a) O Conselheiro Clésio Jean Saraiva esteve em Brasília, representando o CRA-CE, no
evento intitulado Governança Pública com a participação de representantes de todos os Conselhos
Regionais, o qual considerou muito rico tecnicamente e que contou com a presença de técnicos do
TCU que ressaltaram a necessidade de que todos os órgãos da Administração Pública Federal sejam
obrigados a implantar um projeto de planejamento estratégico de forma a estabelecer diretrizes e
metas a serem alcançadas. Na ocasião, foi distribuído aos participantes o folder intitulado Índice CFA de
Governança Municipal; b) A Vice-presidente Rita Silveira deu ciência de que nos dias 26 e 27/4 estaria
participando de um segundo curso sobre o assunto do item anterior, representando o CRA-CE, e logo
após o seu retorno deverá ser criada uma comissão para que possa planejar maneiras de repassar para
a categoria todos os conhecimentos absorvidos; c) informação de que a Comissão do PRODER do CFA
aprovou os seguintes projetos de interesse do CRA-CE: I Encontro de Responsáveis Técnicos, Fórum
de Ensino e Gestão de IES, Programa de Apoio aos Profissionais e Estudantes de Gestão; Melhoria na
Qualidade do Atendimento, Modernização de Equipamentos e Modernização dos Serviços de Gestão,
os quais totalizam o valor de R$ 207.661,30 (duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais
e trinta centavos), com uma contra-partida correspondente a 10% do CRA-CE. Tão logo o valor seja
recebido, dar-se-á início ao processo licitatório; d) a Presidente em exercício, Adm. Rita Silveira, deu
ciência de que, em razão da comemoração do Dia da Mulher , em 8/3, o sítio do CRA-CE foi colocado
na cor rosa e foi servido na data um coquetel para as Administradoras, além de atividades de beleza
e saúde realizadas na sede do Regional; e) registro de que o Presidente Leonardo Macedo esteve na
cidade de Crateús, reinaugurando a sede da Seccional da Região dos Inhamuns e mantendo contato
com os Administradores locais, assim como foi a Sobral para dar posse ao novo Delegado da Seccional
da Região Norte, Adm. José Nascimento Bezerra Prado, que é empresário e presidente da CDL de
Forquilha; f) o Conselheiro João Marinho de Andrade Neto fez a solicitação de uma planilha contendo
todos os processos de pregão com o objeto e o respectivo valor, desde o ano de 2015; (Fonte: ata dessa
data):
- 17/5/2016 - a) Dado ciência pelo presidente da realização do I Encontro de Consultores de Juazeiro
do Norte, sob a coordenação da Seccional da Região do Cariri e considerado como de caráter técnico
elevado, proporcionando uma integração entre os Administradores da Região; b) Informação de que
a Admª Janaína Fernandes assumiu como Delegada da Seccional da cidade do Crato, em substituição
ao Adm. Marcos Eliano Tavares Ribeiro; c) O Adm. Marcos Eliano Tavares, responsável técnico pela
empresa Promunicípios - especializada em promoção de concursos - foi indicado pelo Presidente
Leonardo Macedo, em atendimento a uma solicitação do CFA, para participar de reunião em Brasília
com vistas a tratar de assunto referente a concursos para o cargo de Administrador; d) Registro de que
o Adm. Roberto Capelo Feijó assumiu o cargo de Vogal da Junta Comercial do Ceará, tendo conseguido
a base de dados da referida instituição para subsidiar as ações da Unidade de Fiscalização. O suplente
é o Adm. Rogério Cristino; e) Informação da realização de nova eleição para o cargo de coordenador
da Comissão Permanente de Licitação - em face da exigência do novo Regimento Interno, de ser seu
ocupante um Conselheiro Efetivo - tendo sido eleito o Adm. Marcos Antonio Izequiel de Oliveira,
que houvera renunciado ao cargo de membro e coordenador da Comissão Permanente de Tomada
de Contas. Foram ainda eleitos os funcionários José Paulo Pinto Farias e Jairton Maciel Oliveira; f)
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O Conselheiro Roberto Capelo Feijó renunciou ao cargo de membro e coordenador da Comissão
Permanente de Tomada de Contas, sendo, após, eleito e empossado como Diretor de Fiscalização e
Registro do CRA-CE; g) por sua vez, a Comissão Permanente de Tomada de Contas foi recomposta,
dela participando o Adm. Paulo Henrique Farias Teles, como Coordenador, e o Adm, Alexandre Magno
Marques dos Santos e a Tecnóloga Natália Kélvia Lima, como membros; h) A Conselheira Rita Silveira
manifestou-se sobre a necessidade de ser ativada a Comissão de Gestão Pública, tendo o Presidente
Leonardo Macedo convocado reunião de diretoria para deliberar sobre o direcionamento a ser
efetivado para a referida comissão; (Fonte: ata dessa data);
- 22/5/2016 - O Presidente Leonardo Macedo proferiu, nessa data, palestra para os alunos da
Faculdade Lourenço Filho dissertando sobre a legislação pertinente à profissão e sobre a finalidade e
funcionamento do CRA-CE; (Fonte: ofício-convite);
- 23/5/2016 - Reunião extraordinária com a finalidade principal de homologar o acordo coletivo de
trabalho firmado com o SINDSCOCE, órgão que representa os funcionários do CRA-CE. Pelo acordo em
questão, os funcionários fizeram jus ao aumento salarial de 13%, sendo também aprovada a concessão
do auxílio alimentação no período de férias, a exemplo do que é praticado por outros conselhos
profissionais, e, ainda, o incentivo à educação continuada. O Presidente Leonardo Macedo concordou
plenamente com tais benefícios concedidos, que mereceram igualmente a aprovação do plenário,
mas ressaltou exigir proatividade e pontualidade por parte dos servidores. A propósito, reconheceu o
grande empenho da equipe funcional quando da cobrança de cerca de um mil e duzentos inadimplentes,
que tiveram seus débitos cobrados por protestos em cartório, o que aumentou consideravelmente o
fluxo de atendimento por parte dos funcionários, resultando em significativo aumento da arrecadação
e na alavancagem dos projetos de fiscalização; (Fonte: ata dessa data);
- 23/6/2016 - A ata teve como destaques: a) o CRA-CE enviou ofícios a todas as IES do Estado do
Ceará que ministram cursos de bacharelado em Administração ou de Tecnologia na área de Gestão e
Negócios, no qual justificam a necessidade de os coordenadores serem graduados em Administração.
No mesmo expediente, foi solicitado que fosse fornecido o nome e a titulação dos coordenadores; b)
registro de que o Presidente Leonardo Macedo informou que, em recente reunião com o Presidente
do CFA, Adm. Sebastião Mello, o CRA-CE foi elogiado pela gestão financeira ora em prática, pois até
aquela data já havia sido enviado em quota parte o mesmo valor remetido de todo o ano anterior,
ou seja, de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais); c) proposta pelo presidente a recriação
da Ouvidoria no CRA-CE para que o Conselho pudesse se adequar aos aspectos exigidos pela lei da
transparência, o que foi aprovado. Uma resolução pertinente fixaria as atribuições da Ouvidoria,
sendo o Ouvidor nomeado pela diretoria e aprovado pelo plenário, a recair a escolha entre os
Administradores não pertencentes ao quadro de conselheiros; d) registro de que foram enviadas cerca
de duas mil e setecentas correspondências para empresas que têm como objeto atividades na área da
Administração, convidando-as para o registro no CRA-CE, de forma a evitar processos por exercício
ilegal da profissão. A ação demandou a criação de um banco de dados, cuja finalidade é a de registrar
os Administradores interessados em ser Responsáveis Técnicos; e) informação de que o CRA-CE deu
início ao processo de apontamento em cartório de cerca de seiscentas e cinquenta pessoas jurídicas
inadimplentes. O presidente propôs e foi aprovado solicitar à Justiça a criação de uma semana de
conciliação para tornar mais célere a cobrança aos referidos devedores; f) a Conselheira Rita Silveira
sugeriu que cada entidade - CRA-CE, ACAD e AADECE - indicassem os nomes de dois homenageados,
totalizando seis e de comum acordo, mais duas homenagens póstumas - para serem distinguidos como
destaques nas comemorações do Dia do Administrador, em eventos que acontecerão na Assembleia
Legislativa e na Câmara Municipal de Fortaleza; (Fonte: ata dessa reunião);
- 19/7/2016 - Destaques da ata: a) relação dos homenageados na solenidade que aconteceria na
Câmara Municipal de Fortaleza, no dia 5/9, comemorativa à passagem do Dia do Administrador:
Administradores Carlos Guálter Gonçalves de Lucena, Fernando Menezes Xavier, Francisca Moreira
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Parente, Francisco de Assis Moura Araripe, Josué Sucupira Barreto, Marcos Eliano Tavares Ribeiro e
Rita Maria Silveira da Silva, Tecnólogo Giovani Vieira de Castro e Vereadora Antonia Guedes Cabral
Aguiar Rocha; b) os homenageados da Assembleia Legislativa são: Administradores Aírton Gonçalves
Júnior, Alessandro Walter Botelho Belchior, Carlos Garcia Araújo Neto, Ernesto Sabóia de Figueiredo
Júnior, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho e Maria Madalena Cavalcante Rego; c) Homenagens
Póstumas: Adm. Francisco César Mattos Borges e Sra. Yolanda Vidal Queiroz; d) registro de elogio feito
pelo Presidente Leonardo Macedo à Adm. Cléia Gonçalves da Silva Oliveira, Delegada da Seccional
de Itapajé, pelo grande número de convênios por ela firmados em benefício dos Administradores
de sua região; e) informação da cessão, sem ônus, de uma sala nas dependências do CRA-CE para a
instalação das atividades administrativas da Academia Cearense de Administração - ACAD, decisão
essa que foi submetida ao plenário e mereceu aprovação; g) informação de que o Conselheiro Paulo
Henrique Teles apresentou esclarecimentos sobre as diversas ações desenvolvidas pela Comissão
de Empreendedorismo e Inovação, que coordena, e com atuação mais efetiva no interior do Estado,
mediante o estabelecimento de parcerias com Associações de Jovens Empresários e Comerciais;
(Fonte: ata dessa data); (Fonte: ata dessa reunião);
- 23/8/2016 - a) A Presidente em exercício Adm. Rita Silveira invocou a presença de Deus e de Nossa
Senhora para iluminar os trabalhos da plenária; b) Registro de que os conselheiros efetivos e suplentes
adiante relacionados solicitaram licença do plenário, a partir de 19/8/2016, por cento e trinta e cinco
dias, com fundamento no artigo 23 do Regimento Interno, aprovado pela RN-CFA-477, de 18/2/2016.
Foram eles: Clóvis Matoso Vilela Lima, João Marinho de Andrade Neto, Karine Bessa Porto Pinheiro
Vasques, Antonio Eldair da Cunha e Vera Rita Sales Vieira que alegaram motivos de ordem particular;
c) Dado ciência ao plenário, com a manifestação de pesar de todos os conselheiros, do falecimento
do funcionário do CRA-CE, Sr. Célio Silva, que exercia funções na Unidade de Serviços Gerais; d)
Informação prestada pelo Superintendente Josué Sucupira de o CFA haver reconhecido o CRA-CE
como o Regional que mais cresceu, percentualmente, em arrecadação no País. Esse desempenho
se deveu, sobretudo, ao resultado do bom desempenho da cobrança aos inadimplentes; e) Registro
de que a prestação de contas, relativa ao exercício de 2015, foi aprovada pelo CFA, sem ressalvas e
por unanimidade; f) Informe de que foi realizada a segunda reformulação orçamentária do exercício,
consistindo tão somente do remanejamento de valores entre rubricas e sem alteração do valor
total; g) Informação de que, por ocasião da comemoração do Dia do Administrador promovida pela
Seccional da Região do Cariri, foram homenageados os seguintes Administradores:- Limadry Vieira
dos Santos, Raimunda Zarele Catônho Almeida, Simão Severo Ribeiro, José Leandro de Almeida Neto,
Luís Geraldo Teixeira, Mila Fonteles Barbosa Ferreira Costa, Fabrício dos Santos e Jean Ricelly Santos
do Nascimento; h) O Adm. Paulo Tadeu Saraiva de Oliveira representou o CRA-CE na solenidade de
colação de grau em Administração da FATENE, no auditório do SEBRAE, enquanto o Adm. Marcos
Antonio IzequieL se fez presente em idênticas solenidades nas Faculdades UNICE, FAMETRO, Grande
Fortaleza e Farias Brito; (Fonte: ata dessa data);
- 1º/9/2016 - Realizado no auditório da CDL Fortaleza o I PRODEPA, com palestras do Consultor e
Professor Evaldo Baségio e do Professor e Adm. João Alves de Melo, destinadas aos profissionais e
estudantes de Administração, com boa frequência; (Fonte: convite do evento);
- 5/9/2016 - Realizou-se na Câmara Municipal de Fortaleza sessão solene, como parte das
comemorações pela passagem do Dia do Administrador, recebendo homenagens os seguintes
profissionais: Carlos Guálter Gonçalves de Lucena, Fernando Menezes Xavier, Francisca Moreira
Parente, Francisco de Assis Moura Araripe, Josué Sucupira Barreto, Marcos Eliano Tavares Ribeiro e
Rita Maria Silveira da Silva, Tecnólogo Giovani Vieira de Castro e Vereadora Antonia Guedes Cabral
Aguiar Rocha; - 9/9/2016 - Realizado no auditório da UNIPAR, do SIA - Seminário Internacional de
Administração, promoção conjunta do CRA-CE e AADECE; (Fonte: convite do evento);
- 14 a 16/9/2016 - Promoção, na cidade de Cuiabá/MT, no período e sob a coordenação do CRA-MT, do
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XXV Encontro Brasileiro de Administração - XXV ENBRA, tendo como tema principal “O impacto das
mudanças na organização”; (Fonte: ofício do CFA);
- 20/9/2016 - Reunião presidida pelo Conselheiro Roberto Capelo Feijó, conforme o artigo 42 do
Regimento Interno, com as seguintes ações: a) informação de que a eleição para a renovação de 1/3
do plenário para mandato de quatro anos - 2017 a 2020 - e a acontecer em 18/10 terá chapa única; b)
informação de que foi debatido acerca da atualização dos salários do Superintendente e do Assessor
Jurídico, os quais tiveram reajuste de 18% relativo ao período de janeiro/2015 a agosto/2016; c) o
Presidente em exercício, Adm. Roberto Feijó, propôs a implantação de ações com vistas a aumentar
a quantidade de empresas conveniadas em função de uma maior divulgação, inclusive pelas redes
sociais; (Fonte: ata dessa data);
- 18/10/2016 – Realização, nessa data, de eleição para a renovação de 1/3 dos membros do plenário
para mandato de quatro anos - 2017 a 2020 - tendo votado seiscentos e sete profissionais de um
colégio eleitoral de três mil, seiscentos e noventa e sete adimplentes e aptos a votar. Uma única chapa
concorreu e saiu vencedora, formada pelos Administradores: Efetivos - Francisco Sérgio de Vasconcelos
Bezerra, Francisco Rogério Cristino e Maria da Conceição Aparecida de Araújo; e Suplentes - Marcos
James Chaves Bessa, Vladimir Spinelli Chagas e Haline Cordeiro Rodrigues;
- 25/10/2016 - a) A Vice-presidente Rita Silveira deu ciência das instituições nas quais deverão
acontecer, em sequência, o PRODEPA - Programa de Desenvolvimento de Estudantes e Profissionais
de Administração: em Juazeiro do Norte, no Centro Universitário Leão Sampaio, em Fortaleza no
Centro Universitário Fanor/Devry, em Quixadá na Faculdade Rainha do Sertão, novamente em
Fortaleza nos auditórios da CDL e da UNIFOR e, finalmente, em Crateús. O programa objetivava
aproximar os profissionais e estudantes do CRA-CE; b) Registro de que foram firmados convênios
com as empresas Vila da Alegria, Edufor Consultoria e HCar Clínica de Atendimento Cardiovascular,
todas concedendo descontos especiais para os Administradores/Tecnólogos; c) Informação de que foi
solicitada a mudança da comunicação visual do Programa CRA Jovem; (Fonte: ata dessa data);
- 26/10/2016 - Realização nessa data, no Hotel Sonata de Iracema e sob a coordenação do Professor
e Administrador Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, do Fórum Acadêmico e de Gestão das
IES, tendo por público os Professores e Coordenadores dos cursos de Administração das diversas
faculdades/universidades do Estado, objetivando discutir modernas metodologias de ensino e os
processos de regulação de cursos e instituições de ensino superior; (Fonte: ata dessa data);
- 21/11/2016 - Mereceram destaque: a) aprovação de nova reformulação orçamentária, sem alteração
do valor total, mas tão somente de remanejamento de valores entre rubricas; b) registro de que foi
submetida ao plenário e aprovada a proposta orçamentária para o exercício de 2017, com a receita
estimada em R$ 2.650.000,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais); c) informação de que foi
aprovada a proposta de descontos da anuidade de 2017 para Administradores e Tecnólogos, a saber:
para pagamento à vista - até 31/1, 30%; até 28/2, 20% e até 31/3 10%; pagamento com cartão de
crédito - até 31/1, 20%; até 28/2, 10%; pagamento parcelado - em até três parcelas - janeiro, fevereiro
e março - sem desconto; d) o Conselheiro Clésio Jean Saraiva, representando o CRA-CE, participou
em Brasília do recém realizado Congresso da ANGRAD que discutiu sobre os processos do ensino de
Administração no País, tendo na oportunidade deixado claro seu protesto pelo fato de um palestrante,
formado em Gastronomia, estar discutindo sobre o ensino de Administração; (Fonte: ata dessa data);
- 9/12/2016 - O Presidente Adm. Leonardo Macedo esteve presente ao encontro do TCM com os
prefeitos eleitos em outubro/2016, acontecido nessa data na sede do Tribunal, sob a Presidência do
Ministro Francisco Aguiar, ocasião em que foi proferida palestra pelo Advogado Djalma Pinto sob
o tema “Gestão pública, moralidade e corrupção”. Referido evento foi realizado em parceria com o
Ministério Público do Ceará, Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral da União, com apoio
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institucional do CRA-CE, OAB e CRC; (Fonte: sítio eletrônico do CRA-CE);
- 14/12/2016 - a) Informação de que o presidente, quebrando o protocolo, comentou acerca de um
movimento liderado pelo Deputado Estadual Heitor Férrer e com o apoio de alguns parlamentares
cujo objetivo era apresentar um Projeto de Lei, na Assembleia Legislativa, para extinguir o Tribunal
de Contas dos Municípios - TCM - medida que o Adm, Leonardo Macedo repudiou por considerar o
trabalho desenvolvido por aquela instituição eficiente e eficaz na gestão pública municipal do Estado.
Fez a leitura de uma nota de desaprovação a ser publicada pelo CRA-CE, submetendo-a ao plenário e
obtendo a aprovação por unanimidade. Igualmente, informou que um ofício com o mesmo conteúdo
foi endereçado ao presidente do Poder Legislativo estadual; b) registro de que o presidente teve
que ausentar-se da plenária por haver recebido um chamado para participar de uma reunião com o
presidente do TCM; c) informação de que o Conselheiro Federal pelo CRA-DF, Adm. Carlos Alberto
Ferreira Júnior se encontrava em visita ao CRA-CE, tendo participado da reunião; d) atendendo a uma
solicitação da Adm. Rita Silveira, o Superintendente Josué Sucupira procedeu a uma explanação aos
conselheiros sobre o SEI - Sistema Eletrônico de Informações que, com sua implantação, os processos
internos passarão a ser digitais proporcionando melhoria na utilização dos recursos. Foi explicado que
as assinaturas são digitais e pessoais e os conselheiros passarão a fazer seus despachos nos processos
por meio do SEI; e) o Conselheiro Paulo Henrique Teles expôs sobre as atividades da Comissão de
Empreendedorismo e Inovação do CRA-CE, sugerindo que se tivesse uma ação mais efetiva junto aos
egressos das faculdades para incentivá-los a se registrarem no Conselho; f) o Conselheiro Clésio Jean
Saraiva deu ciência de que o planejamento estratégico do CRA-CE para o período de 2017 a 2020 foi
definido, assim como os grupos de ações coordenados pelos Conselheiros; (Fonte: ata dessa data);
- No presente exercício, o CRA-CE realizou 15 (quinze) reuniões plenárias, sendo 12 (doze) ordinárias
e 3 (três) extraordinárias.

2017
- 6/1/2017 - Reunião Extraordinária com a finalidade específica de dar posse e diplomar os
Conselheiros Regionais eleitos em 18/10/2016 para a renovação de 1/3 do plenário do CRA-CE, com
mandato de quatro anos - 2017 a 2020 - assim como eleger a diretoria para o biênio 2017/2018. Foram
empossados: Efetivos - Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Francisco Rogério Cristino e Maria
da Conceição Aparecida de Araújo; Suplentes - Marcos James Chaves Bessa, Vladimir Spinelli Chagas
e Haline Cordeiro Rodrigues. Em seguida, o Adm. Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira, por ter o número
de registro mais antigo entre os conselheiros presentes, comandou o processo de eleição da diretoria
para o período acima referido que ficou assim composta: Presidente - Leonardo José Macedo, Vicepresidente - Rita Maria Silveira da Silva, Diretor Administrativo Financeiro- Clésio Jean de Almeida
Saraiva, Vice Diretora Administrativa Financeira - Maria da Conceição Aparecida de Araújo, Diretor de
Fiscalização - Francisco Rogério Cristino e Diretor de Formação Profissional e Relações Institucionais Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra; Conselheiros Efetivos: Marcos Antonio Izequiel de Oliveira,
Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira e Roberto Capelo Feijó; Conselheiros Suplentes: Francisco Pereira de
Alencar, Alexandre Magno Marques dos Santos, Francisca Ileuda Coelho de Carvalho, Haline Cordeiro
Rodrigues, Marcos James Chaves Bessa, Vladimir Spinelli Chagas, Natália Kélvia Lima da Silva, Paulo
Henrique Farias Teles e Francisco Roberto Pinto. Na mesma ata, foram ainda eleitas as seguintes
comissões: Permanente de Tomada de Contas - Roberto Capelo Feijó, coordenador, e membros Paulo
Henrique Farias Teles e Alexandre Magno Marques dos Santos; e de Licitação - Marcos Antonio
Izequiel de Oliveira, coordenador, e os funcionários José Paulo Farias Pinto e George Santos da Silva,
como membros. Prestigiaram a reunião o Deputado Estadual e Adm. Sérgio Aguiar e o Adm. João Alves
de Melo, Presidente da Academia Cearense de Administração - ACAD; (Fonte: ata dessa data);
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- 20/1/2017 - a) Aprovada pelo plenário a nova metodologia para a aprovação das atas: o superintendente
elaborará a ata até oito dias após a respectiva reunião e a enviará aos conselheiros por e-mail, os quais
terão o prazo de uma semana para suas considerações e mais uma semana para chegar ao consenso e
proceder aos ajustes. Dessa forma, não mais será necessária a sua leitura na reunião, mas tão somente
submetê-la à aprovação; b) Informação de que houve um significativo crescimento financeiro em relação
ao ano anterior, resultante do trabalho de cobrança realizado pelo CRA-CE; c) Registro do trabalho
de aproximação do CRA-CE com as Associações Comerciais do Ceará, segundo informação do Adm.
Paulo Henrique Teles, resultando em novas oportunidades para os Administradores; d) Informe de que
novos Convênios foram firmados: Áreabrasil, CODISMAN, Faculdade Ateneu, BBS Business School
Brasil,EDUFOR e RONCATO; e) Decisão de as reuniões plenárias passarem a ser realizadas na terceira
sexta-feira de cada mês, com início às 9 horas; f) informação de que 9 projetos foram elaborados para
a obtenção de financiamento pelo PRODER/2017, a saber: - II Encontro de Responsáveis Técnicos, II
Fórum de Administração e Gestão de IES, III Fórum de Gestão Pública, CRA-CE Itinerante, Programa de
Desenvolvimento de Estudantes e Profissionais de Administração - PRODEPA, Readequação da Rede
de Conexão e Internet, Programa de Comunicação Integrada, Guarda, Higienização e Temporalidade
do Arquivo e Sistema Automatizado de Fiscalização Ativa. O total de recursos pleiteado alcançou o
valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais); g) Registro de agradecimento, por parte
do Presidente Leonardo Macedo, ao Adm. Wagner Siqueira, Presidente do CFA, pelo repasse ao CRACE da Universidade Corporativa do Administrador- UCA/Adm; (Fonte: ata desta data);
- 17/2/2017 - Principais destaques: a) definido que as reuniões de diretoria acontecerão na sexta-feira
anterior à realização da reunião plenária; b) registro de que o presidente se manifestou sobre a estrutura
organizacional do CRA-CE e a sua força de trabalho, ressaltando a importância do desempenho
dos estagiários que suprem algumas necessidades operacionais em face de o impedimento legal da
realização de concurso para a admissão de novos funcionários. O presidente propôs a criação do cargo
de Assessor Especial da presidência, a ser exercido por um Administrador, o que foi aprovado; c) registro
de que o Conselheiro Roberto Feijó comentou sobre a inadimplência e a dívida ativa, sugerindo a criação
de uma comissão pertinente, ao que o Presidente esclareceu que o CRA-CE já vem tomando as medidas
possíveis e ressaltando os bons resultados alcançados; d) discutido sobre os casos de coordenadores
de cursos de Administração que não são Administradores, tendo o presidente solicitado o necessária
apoio nesse mister dos conselheiros que tenham ligações com IES, ao que o Conselheiro Suplente
Vladimir Spinelli ressaltou a necessidade de se ter muita cautela nessa abordagem, levando em conta
o papel do coordenador, a forma de sua escolha e as normativas de cada Instituição sobre a matéria.
A Admª Rita Silveira se posicionou sobre a pertinência de os coordenadores dos referidos cursos
serem, necessariamente, graduados em Administração; e) informe de que o Diretor de Fiscalização
e Registro deu ciência do recebimento, do CRA-CE, de um veículo tipo VAN, objeto de parceria com
o CFA e destinado à implantação do CRA-CE Itinerante; f) o Conselheiro Rogério Cristino propôs a
criação de uma comissão para resgatar a história do CRA-CE, desde o seu início até o presente. Por
sua vez, a Admª Rita Silveira salientou a importância da reativação da galeria de presidentes, tendo
sido informada de que o assunto está em andamento; g) informação de o CRA-CE ter recebido ofício
do SINDAECE – Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará - solicitando o fornecimento do
banco de dados do Regional, tendo o presidente submetido o pedido para análise e deliberação do
plenário o qual, por unanimidade, votou pela não concessão; h) informe de que o Conselheiro Francisco
Sérgio de Vasconcelos Bezerra esteve em visita à Seccional de Itapagé, onde realizou a entrega de
dezessete carteiras profissionais, em solenidade organizada pela Delegada Cléa Oliveira, que contou
com a presença do prefeito e outras autoridades municipais, além de Administradores; i) por sua vez
o Conselheiro Paulo Henrique Teles esteve presente em algumas Seccionais, como as sediadas em
Sobral, Crateús e Juazeiro do Norte, em companhia do Ouvidor do CRA-CE, Adm. José Albuquerque,
quando ratificou a importância da aproximação feita pelos delegados/representantes com as entidades
empresariais como forma de abrir espaço profissional para os Administradores e estagiários; (Fonte:
ata dessa data);
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- 17/3/2017 - a) Informe de que a Diretora Administrativa e Financeira do CRA-MA, que se encontrava
em missão de visita técnica ao CRA-CE, se fez presente à plenária sendo saudada pela Presidente
em exercício, Admª Rita Silveira a qual, a seguir, comentou sobre a passagem do Dia Internacional
da Mulher, ressaltando que nesse ano a participação foi menor do que era esperada; b) Deu ciência,
ainda, sobre a sua participação em reunião do chamado “conselhão”, a destacar que o CRA-CE foi
elogiado por promover a transparência de suas contas servindo de exemplo para os demais conselhos
e que a próxima reunião seria realizada na sede do CRA-CE, no dia 19/5; c) Informação prestada pelo
Superintendente Josué Sucupira Barreto de que no dia 17/1/2018 o CRA-CE estaria completando
cinquenta anos de sua criação, por conta da Resolução Normativa CFTA-02/68, assinada pelo então
Técnico em Administração Ibany da Cunha Ribeiro, e propôs seja constituída uma comissão para
coordenar as atividades pertinentes. O Conselheiro Rogério Cristino sugeriu que sejam convidados
todos os ex-presidentes para que participassem da construção do evento comemorativo. A Comissão
foi assim constituída: Francisco Rogério Cristino, como Coordenador, e membros Francisco Sérgio de
Vasconcelos Bezerra, Maria Conceição Aparecida de Araújo, Paulo Henrique Farias Teles e Francisco
Pereira de Alencar; d) Registro de que o CRA-CE ocupava, na data, a quarta posição entre todos os
CRA, em número de registros de pessoas jurídicas, fato que tem chamado a atenção de todo o Sistema
CFA/CRA; Tal desempenho positivo era justificado pelas ações implantadas junto às comissões de
licitações, sobretudo das prefeituras e câmaras municipais, por conta de convênio existente com o
TCM que permitia o acesso a todas as licitações; e) Informação do Fiscal Daniel Barbosa de que tem
acontecido a prática, por parte do SINDAECE - Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará de informar aos Administradores que procuram aquela instituição para o cancelamento do imposto
sindical que solicitem, em primeiro lugar, o cancelamento de seu registro no CRA-CE, medida que não
encontra amparo legal. O superintendente solicitou à plenária que autorizasse a diretoria executiva
publicar uma nota explicativa para os Administradores sobre o papel de cada entidade o que, após
debates, foi aprovado; f) Registro de que o Conselheiro Rogério Cristino informou sobre ação junto
à Secretaria do Planejamento do Estado para verificar os profissionais de Administração ali lotados,
com vistas a identificar os que são registrados no CRA-CE e os que estão irregulares, sendo a estes
concedido prazo para a devida regularização; g) Informação de que foi realizada ação de fiscalização
junto ao SEBRAE-CE, resultante de denúncia de que aproximadamente 80,% dos consultores em
gestão e de empresas, que atuam na área de Administração, prestando serviços ao referido órgão não
são registrados no CRA-CE. Ficou decidido que será enviado ofício ao Adm. Airton Gonçalves, Diretor
Administrativo Financeiro do SEBRAE-CE, solicitando o comparecimento dele à próxima plenária com
vistas a demonstrar que ações o órgão vem adotando para solucionar a questão; h) Novos convênios
firmados: Instituto Internacional de Educação Superior, do Uruguai, com descontos em cursos de
mestrado e Faculdade de Gestão em Negócios, concedendo descontos para cursos de pós-graduação;
i) Registro de que o Presidente Leonardo Macedo e o Conselheiro Sérgio Bezerra, representando o
CRA-CE, realizaram palestra na sede da entidade para filiados da Associação Comercial do Ceará;
(Fonte: ata dessa data);
- 20/4/2017 - Principais destaques da ata: a) o presidente Leonardo Macedo convidou a todos para
a participação nas comemorações dos cinquenta anos de criação do hoje CRA-CE, originalmente
CRTA 3ª Região - Ceará/Piauí/Maranhão, no dia 17 de janeiro de 2018. Propôs e foi aprovada a
constituição da seguinte Comissão para organizar os festejos: Coordenador - Adm. Francisco Rogério
Cristino e membros os Administradores Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Luís Carlos Aires
Barreira Nanan, César Cláudio Rabelo Cavalcante e Duaran Leão Duarte; b) informação do Diretor
de Fiscalização, Rogério Cristino, do crescente aumento do número de registrados, pessoas físicas e
jurídicas, resultante da maior atuação junto às faculdades e fiscalização dos processos de licitação;
c) informou o mesmo Diretor, sobre o CRA-CE Itinerante, que esteve no Campus da UECE, a convite
de Centro Acadêmico de Administração e em Quixadá, no Centro Universitário Rainha do Sertão,
em ambos registrando profissionais e universitários, os últimos no programa CRA-CE Jovem; d) o
presidente informou que as atividades do CRA Itinerante foram iniciadas no dia 31/3, em solenidade
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na Praça da Imprensa, em Fortaleza/Ceará, com a presença do Adm. Wagner Siqueira, Presidente do
CFA; e) informação sobre a entrega, em plenário, de carteiras profissionais dos recém registrados
Administradores Luís Cristino Belchior de Meneses e Lane Nascimento Duarte, feitas respectivamente
pelos Conselheiros Francisco Rogério Cristino e Rita Maria Silveira da Silva; f) registro da presença
na plenária, dos Administradores Francisco Régis Cavalcante Dias e Sílvio Moreira, representando o
SEBRAE-CE. Régis Dias esclareceu sobre a missão do órgão de incentivar o empreendedorismo e, para
tanto, necessita se aproximar do CRA-CE para que se pudesse contar com mais consultores parceiros,
criando uma forte rede. Ressaltou que para prestar serviços para o SEBRAE-CE a empresa cadastrada
tinha que ter um Responsável Técnico registrado do CRA-CE. O Adm. Sílvio Moreira explicou os
diversos projetos de parceria e o novo modelo de edital de credenciamento das empresas no SEBRAE.
O Conselheiro Paulo Henrique Teles solicitou que fosse atribuído à Comissão de Empreendedorismo
e Inovação o alinhamento da parceria com o SEBRAE-CE, no que foi atendido pelo plenário; g) por fim,
a informação de que o presidente solicitou o apoio de todos para que se tornasse possível a realização
da promessa de campanha, ou seja, a pós-graduação para os colegas Administradores, propondo para
tanto que se faça o possível para efetuar uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, delegando
aos Conselheiros Sérgio Bezerra e Vladimir Spinelli a missão de estudar essa possibilidade; (Fonte: ata
dessa data);
- 19/5/2017 - a) informação da rescisão unilateral do contrato da Unimed-Ceará com o CRA-CE, por
parte da empresa de assistência médica, medida que provocou um veemente protesto em razão dos
prejuízos que advirão para os Administradores que mantinham contratos com aquela prestadora de
serviços. Por proposta do presidente, foi criada uma Comissão para dar apoio ao Administradores,
composta por: Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva e Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra e o
Adv. Alessandro Maia, Assessor Jurídico; b) dado ciência ao plenário da RN-CFA-499/2017, que
proibia o CRA-CE dispensar juros e multas nas negociações com os inadimplentes, mas flexibilizava
o parcelamento em até doze meses. O presidente propôs que o parcelamento fosse feito em até
seis parcelas, no cartão de crédito, sem a dispensa de juros e multa, o que foi aprovado, devendo ser
emitida uma resolução para normatizar a decisão; c) registro da presença dos Administradores Rômulo
Mesquita e Mônica Arruda, técnicos do SEBRAE-CE, que vieram explanar sobre o EMPRETEC, já um
fruto da parceria entre os dois órgãos; d) informação de que foram definidas as datas para as sessões
solenes em comemoração ao Dia do Administrador/2017, em 4/9, no plenário da Câmara Municipal de
Fortaleza e dia 11/9, no plenário da Assembléia Legislativa; e) o Presidente Leonardo Macedo teve que
se retirar da reunião, passando o comando à Admª Rita Silveira, que indagou ao Conselheiro Rogério
Cristino sobre o CRA-CE/Itinerante, o qual informou que foram realizadas ações em Sobral, São Luís
do Curu, São Gonçalo do Amarante e Itapagé. O mesmo Conselheiro deu ciência de que esteve em
Brasília, na companhia do Presidente Leonardo Macedo, tratando de assuntos relativos à fiscalização e
ao PRODER; f) o Conselheiro Clésio Jean de Almeida Saraiva sugeriu que, no período de férias, a VAN
do CRA-CE/Itinerante passasse a atuar nos Shoppings Centers para continuar a política de divulgação
do Regional; g) registro de que três novos convênios foram firmados: Hotel Visconti, Centro de Estudos
de Sobral e Usina Coworking, cujos detalhes ficarão expressos no site do Conselho; h) informação de
que o Conselheiro Sérgio Bezerra participou, no município de Paracuru, do programa Capacidades,
promovido pelo TCM; i) a Vice-presidente informou que o PRODEPA voltará a acontecer a partir do
mês de agosto em todo o Estado do Ceará, devendo iniciar pela cidade de Crateús; (Fonte: ata dessa
data);
- 23/6/2017 - Reunião presidida pelo Adm. Clésio Jean Saraiva, conforme artigo 42 do Regimento
Interno: a) de princípio, houve debate com relação às recentes Resoluções do CFA que aprovaram
o registro no sistema CFA/CRA de profissionais advindos do ensino médio, assim como aqueles que
possuem mestrado e doutorado em Administração. Enquanto Conselheiros como Sérgio Bezerra,
Rogério Cristino e Vladimir Spinelli se manifestaram favoráveis, o Conselheiro Roberto Capelo Feijó
afirmou que o CFA “colocou a carroça adiante dos bois”, por julgar ser necessário que, para tanto, se
modificasse a Lei 4.769/65 a fim de que tivesse tranquilidade jurídica quanto ao assunto; b) a Conselheira
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Maria Conceição Aparecida argumentou que, para se tornar possível a análise do acompanhamento da
redução de despesas, faz-se necessário dispor de relatórios informativos e comparativos das diversas
contas a fim de dar mais eficácia das ações para aquelas consideradas prioritárias; c) informação de
que, no dia 9/6 na Seccional da Região Norte, em Sobral, foi empossado o novo Delegado, Adm. Antonio
Tabosa de Albuquerque; d) o Conselheiro Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira, deu ciência de que o Adm.
Vicente Alencar foi agraciado com a Comenda Benemérito Ivens Dias Branco pela Academia Cearense
de Literatura e Jornalismo; (Fonte: ata dessa reunião);
- 20/7/2017 - a) Informação de que a Vice-presidente Rita Silveira esteve nos CRA de Goiás e de
Minas Gerais em vista de benchmarking para averiguar as melhores práticas concernentes aos
programas equivalentes ao Ceará Mulher. Ressaltou a boa recepção por parte dos presidentes,
conselheiros e funcionários aqueles Regionais, sendo que no CRA-GO não encontrou elementos que
demonstrassem o real funcionamento do programa, parecendo mesmo não estar atualmente ativo; b)
o Presidente Leonardo Macedo informou que em setembro algumas componentes do Ceará Mulher
se fariam presentes no encontro nacional, a realizar-se no CFA ; c) registro de que foram escolhidos
os Administradores para serem homenageados na Assembleia Legislativa, a saber: Cândido Pinheiro
Correia de Lima Júnior, Édson Queiroz Neto, Francisco José Meneses de Albuquerque, Marcos Antonio
Izequiel de Oliveira, Maria Ilmacyr Siqueira Machado, Maria José Tabosa e Silva. Como Homenagem
Póstuma, o Adm. Carlos Rossas Mota e como Homenagem Especial o Adm. Sérgio Henrique
Arruda Cavalcante Forte; d) os Homenageados na Câmara Municipal de Fortaleza, são os seguintes
Administradores: Ary Bezerra Leite, Cláudia Fonseca Peixoto Mota, Francisco Paulo Brandão Aragão,
Francisco Roberto Pinto, Humberto Vitorino Dantas, Limadry Vieira Santos, Márcia Nogueira Brandão
e Paulo Henrique Farias Teles. Como Homenagem Póstuma o Adm. Cléber Pinheiro de Aquino e como
Homenagem Especial a Admª Danielle Batista Coimbra; e) informação de que a Admª Rita Silveira
explanou sobre os indicadores do Planejamento Estratégico e seus responsáveis, ressaltando que
todo o planejamento será preparado em forma de livro, tanto digital como físico. O Conselheiro Paulo
Henrique Teles sugeriu que cada meta-indicador fosse monitorado mensalmente e que em cada plenária
sejam feitas as apresentações pelo responsável. O Presidente Leonardo Macedo propôs que seja feito
um evento específico para a apresentação do Planejamento Estratégico, pois é um assunto basilar para
o desenvolvimento do CRA-CE; f) registro de que o CRA-CE foi contemplado pelo CFA para participar
da implantação do Sistema de Atendimento, que engloba o Big Data e, além disso, automatizará toda a
atividade de atendimento do Regional; g) o Conselheiro Rogério Cristino manifestou preocupação com
relação ao banco de dados do CRA-CE, julgando que as informações sobre a inadimplência deveriam
estar com erros, ao que o Presidente informou que a higienização do banco de dados vinha sendo feita
há algum tempo, sendo um trabalho árduo e delicado; h) informação do Delegado da Seccional da
Região Norte, Antonio Tabosa, de que a Delegacia está mudando a sede para local mais bem situado,
numa Avenida movimentada, dando maior visibilidade ao CRA-CE; I) o Conselheiro Paulo Henrique
Teles deu conhecimento de haver assumido a coordenação de alguns cursos de MBA da UniChristus,
tendo conseguido o desconto especial de 20% para os Administradores; (Fonte: ata dessa data);
- 18/8/2017 - Principais assuntos: a) proposta de reformulação no orçamento do presente exercício,
com a suplementação nas receitas no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); b)
informação de que o presidente propôs o ajuste dos salários dos Assessores, equiparando-os - exceto
o do superintendente, por estar em valor mais elevado - e concedendo-lhes reajuste de 2,71%; c)
registro de que o plenário aprovou a decisão de enviar para protesto no mês de setembro, os débitos
dos inadimplentes, até 2015: d) o Diretor de Fiscalização Rogério Cristino apresentou relatório de
inadimplência por seccional para que os respectivos delegados promovam ações com vistas a reduzir o
valor dos atrasos em sua área de atuação; (Fonte: ata dessa data);
- 22/9/2017 - Assuntos que mereceram destaque: a) o sucesso da realização das edições do Fórum de
Gestão Pública, promovidas em Fortaleza e em Juazeiro do Norte, com público em torno de quatrocentos
participantes; b) registro das sessões solenes acontecidas nos dias 4 e 11/9, respectivamente, na Câmara
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Municipal de Fortaleza e na Assembléia Legislativa, ocasião em que foram homenageados diversos
Administradores, conforme relação constante na ata de 20/7/2017, já descrita; c) informação de que
a Adm. Rita Maria Silveira participou em Brasília, numa promoção do CFA, do I Fórum de Mulheres
Administradoras, constituindo-se em um marco para esse segmento profissional, devendo ser elaborada
a Carta de Políticas Públicas da Mulher Administradora, a partir da qual cada Regional instalará a sua
comissão. O Presidente Leonardo Macedo manifestou total apoio do CRA-CE ao lançamento do Ceará
Mulher Administradora, previsto para acontecer em 11/11/2017; d) registro da realização, no dia
14/9, tendo por local o Hotel Sonata de Iracema, do IV Seminário de Inovação e Administração - SIA,
promovido da AADECE com o apoio do CRA-CE, constando de várias oficinas no período da tarde e
palestras à noite, tendo como público Administradores e estudantes. As inscrições foram gratuitas
graças à ajuda financeira do CRA-CE; e) o Diretor de Fiscalização informou que foram enviados para
cartório, para protesto, os débitos dos inadimplentes até o exercício de 2015; f) o Ouvidor do CRA-CE,
Adm. José Albuquerque, fez ao plenário um relato sobre as ações desenvolvidas pela Ouvidoria e, após,
apresentou um projeto desenvolvido pela Comissão de Empreendedorismo e Inovação sobre a criação
de um curso de Extensão em Mentoria, o qual será ofertado aos Administradores de forma gratuita,
mas necessitando de apoio financeiro do CRA-CE para o custeio dos profissionais envolvidos. Referido
projeto foi aprovado, tendo o presidente solicitado a emissão da respectiva RN para sua efetivação; g)
informação do Conselheiro Sérgio Bezerra sobre a entrega do Troféu Jangadeiro ao Senador e Adm.
Eunício de Oliveira, em solenidade muito concorrida; h) o mesmo Conselheiro fez referência ainda à
realização do Fórum de Administração e Gestão das IES, que coordenou e do qual participaram cento e
quarenta convidados, entre professores, coordenadores de cursos e Administradores interessados no
assunto: (Fonte: ata dessa data);
- 20/10/2017 - Reunião presidida pela Admª Rita Maria Silveira da Silva: a) dado ciência ao plenário
do Projeto de Lei nº 1944/2007, que objetivava a criação do Conselho Federal de Marketing, o qual é
bastante prejudicial à categoria dos Administradores. O CRA/SP liderou as ações contrárias ao mesmo,
solicitando o apoio de todos os Regionais para tanto e, nesse sentido, conclamou os Conselheiros e
manterem contatos com os Deputados Federais pelo Estado do Ceará para que votem de forma
contrária à aprovação do projeto; b) definido que a próxima plenária acontecerá no dia 13/11, no Hotel
Sonata de Iracema a partir das 10 horas e da qual deverá participar o Presidente do CFA, Adm. Wagner
Siqueira; c) dado ciência de que às dezessete horas de 13/11 acontecerá a reinauguração da galeria de
presidentes, na sede do CRA-CE, sendo convidados a dela participarem todos os ex-presidentes ainda
vivos e, após, as 19 horas, na Academia Cearense de Letras, seria realizada sessão solene da ACAD
quando quatro Administradores estariam ingressando na instituição; d) informação de que foi decidido
na última reunião de diretoria que o CRA-CE iria conceder cem bolsas destinadas aos profissionais
de Administração para participarem de um curso de pós-graduação ministrado pela Universidade
Regional do Cariri – URCA e financiado pelo Regional. A distribuição se daria conforme exposto a
seguir: cinquenta para Fortaleza, vinte e cinco para a Região do Cariri e vinte e cinco a Região Norte;
e) proposta de parceria CRA-CE/AADECE/UNILAB/UFC para que o Regional promovesse cursos de
pós-graduação por EAD - Ensino a Distância, nas áreas de Finanças, Recursos Humanos e Marketing.
O CRA-CE seria garantidor de até cem vagas, caso não se concretizassem as inscrições. A parceria foi
aprovada; f) o Conselheiro Rogério Cristino deu ciência de que representou o Presidente Leonardo
Macedo no Encontro de Prefeitos da Região Norte, realizado no Centro de Convenções de Sobral;
g) registro de que a Vice-presidente Rita Maria Silveira estaria representando o CRA-CE na próxima
Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais Junto ao CFA; h) informação de que o Conselheiro
Paulo Henrique Teles foi convidado pelo jornal O Povo para falar sobre “A distância entre a academia e
o mercado”, matéria que se encontrava no endereço online do jornal; (Fonte: ata dessa data);
- 13/11/2017 - Reunião realizada nas dependências do Hotel Sonata de Iracema, em caráter especial,
contando com as presenças do Presidente e Vice-presidente do CFA, respectivamente, Adm. Wagner
Siqueira e Carlos Henrique Mendes da Rocha. Também presentes: o Conselheiro Federal pelo Ceará
Adm. José Demontieux Cruz; o Diretor de Fiscalização e Registro do CFA Adm. Marcos Calebe; os
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presidentes do CRA-MA Adm. Samuel Melo Neto e do CRA-RJ Adm. Jorge Humberto Moreira
Sampaio; a Coordenadora do SIFA Sra. Berenice Lima; a Coordenadora Adjunta da PMF Lia Ferreira
Gomes; a Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará - ADECE, Economista
Nicole Barbosa; os ex-presidentes do CRA-CE Adm. Marcos Eliano Tavares Ribeiro, César Cláudio
Rabelo Cavalcante, Reginaldo Silva de Oliveira e Lamarck Mesquita Guimarães e os Conselheiros
Efetivos: Admª Rita Maria Silveira da Silva, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, Adm. Francisco
Rogério Cristino, Adm. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Adm. Marcos Antônio Izequiel de
Oliveira, Adm. Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira, Admª Maria da Conceição Aparecida de Araújo e
os Conselheiros Suplentes, Adm. Francisco Pereira Alencar e Adm. Paulo Henrique Farias Teles; os
Delegados do CRA-CE, Adm. Antonio Tabosa, Adm. José Bezerra, Admª Limadry Vieira e Admª Janaína
Fernandes: a) o presidente do CFA ressaltou a importância da implantação do SIFA - Sistema Integrado
de Fiscalização e Autoatendimento que tem em sua concepção conceitos modernos de gestão, baseado
na gestão de processos e em técnicas como o Bigdata. Após implantado, o atendimento passará a ser
totalmente via web, proporcionando velocidade nas solicitações, sendo que, numa segunda etapa, os
processos internos de gestão também serão afetados com a implantação de novos módulos do sistema.
Aproveitou para parabenizar pelas festividades ora iniciadas, relativas à comemoração dos cinquenta
anos de criação do CRA-CE; b) o Diretor Administrativo Financeiro, Adm. Clésio Jean Saraiva, deu
ciência da boa situação financeira do CRA-CE tendo o Contador Sérgio Sidou complementado a
informação afirmando existir um saldo aproximado de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil
reais); c) registro de que o Presidente Leonardo Macedo fez referência ao projeto de reforma da sede
do CRA-CE, considerando-a uma necessidade premente, tendo a Arquiteta Natália Saraiva, filha do
Conselheiro Clésio Jean, apresentado o referido projeto em seus detalhes, com a construção de mais
dois andares e, em um deles, a instalação de um auditório; d) o Presidente deu ciência de que estará
pleiteando junto à Prefeitura Municipal a construção no terreno de propriedade dela a o lado da sede,
de uma praça, que seria batizada como Praça do Administrador. A presidente da ADECE, Econ. Nicole
Barbosa se comprometeu a interceder junto ao Prefeito Roberto Cláudio Bezerra; e) o Conselheiro
Rogério Cristino informou sobre os avanços que vem se registrando no tocante a inscrições de pessoas
físicas e jurídicas, assim como nas atividades de fiscalização, estimando que com a implantação do SIFA
vinhesse a acontecer substancial melhoria nesse aspecto; a Conselheira Rita Maria Silveira informou
sobre a realização no dia 1º/12, do evento Fórum Estadual das Mulheres Administradoras, tendo por
local o auditório Waldyr Diogo, da FIEC, e contando com a presença de representante da ONU e da
Farmacêutica Bioquímica Maria da Penha Mais Fernandes; (Fonte: ata desta data);
- 13/11/2017 - Reinauguração, na sede do CRA-CE, da galeria de presidentes, que contou com a
presença do Presidente do CFA Adm. Wagner Siqueira, do atual Presidente do CRA-CE Adm. Leonardo
José Macedo e dos ex-Presidentes, Administradores Luís Carlos Aires Barreira Nanan, César Cláudio
Rabelo Cavalcante, Duaran Leão Duarte, José Airton de Oliveira, Maria Aleuda Fernandes, Francisco
Zamenhof de Oliveira, Francisco Rogério Cristino, Lamarck Mesquita Guimarães, Marcos Eliano
Tavares Ribeiro e Reginaldo Silva de Oliveira. Igualmente presentes, conselheiros efetivos e suplentes
do CRA-CE, delegados das Seccionais e Administradores convidados. O Presidente do CFA fez um
pronunciamento elogiando o Regional pela iniciativa e parabenizando os ex-presidentes pelos serviços
prestados à instituição e à categoria. Falou em nome dos homenageados o Adm. Luís Carlos Barreira
Nanan. Foi entregue a cada ex-presidente um troféu personalizado, representando em miniatura a
galeria;
- 13/11/2017 - Realização, na sede da Academia Cearense de Letras - Rua do Rosário, nº 1 e sob a
presidência do Acadêmico e Adm. João Alves de Melo - da solenidade de posse de quatro novos
acadêmicos. Na abertura dos trabalhos, aconteceu o pronunciamento do Presidente da ACL, Ministro
Ubiratan Diniz Aguiar, seguindo-se os procedimentos de praxe para a posse dos novos acadêmicos, a
saber: - Admª Haline Cordeiro Rodrigues, patronessa Admª Édna Monteiro Moreira; Admª Francisca
Moreira Parente (Isolda), patrono Adm. José Guilherme Pimenta Araújo;- Admª Maria Madalena
Cavalcante Rego, patrono Adm. Aluísio Cavalcante; e, Adm. Carlos Guálter Gonçalves de Lucena,
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patrono Adm. Luiz Carlos Albuquerque de Mattos Brito. O evento foi bastante prestigiado por
Administradores e convidados, após o que foi servido coquetel;
- Foram realizadas no exercício de 2017, pelo plenário do CRA-CE, 13 (treze) reuniões, sendo 12 (doze)
de caráter ordinário e 1 (uma) extraordinária.
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MISSÃO DO SISTEMA CFA/CRA
Promover a difusão da ciência da administração e a valorização da profissão do administrador visando
a defesa da sociedade.

JURAMENTO DO ADMINISTRADOR
“Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais; observar o
código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das
instituições e a grandeza do homem e da pátria”.

ORAÇÃO DO ADMINISTRADOR
“Meu Senhor, diante das organizações devo ter total consciência das minhas responsabilidades como
administrador. reconheço minhas limitações, mas, humildemente, junto com meus companheiros de
trabalho busco o consenso para alcançar a solução e tornar o trabalho menos penoso e mais produtivo;
Senhor, despido de egoísmo, quero crescer, fazendo crescer, também, os que me cercam e que são a
razão de minha escolha profissional; Senhor, administre o meu coração para que ele siga o caminho do
bem, pois, a mim caberá realizar obras sadias para tornar as organizações cada vez melhores e mais
humanas.”

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO “CFA/CRA”
- VALORES:
Ética, competência, inovação, valorização da profissão e participação;
- VISÃO:
Ser uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz de assegurar a atuação plena dos profissionais de
administração;
- FILOSOFIA:
Para o cumprimento de sua missão, o sistema “CFA/CRA” acredita, respeita e aceita como orientadores,
os seguintes princípios:
1. Sociedade e Cidadania
A defesa da Sociedade deve ser feita em total comprometimento com a cidadania e com o irrestrito
cumprimento à Legislação;
2. Macroambiente
As ações, atitudes e comportamento devem guardar respeito ao ser humano, à sociedade e ao
ambiente;
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3. Conhecimento
A valorização do conhecimento deve ser considerada como fundamental para a Profissão, assim
como o compromisso com o avanço tecnológico e com as mudanças que a atualização requer, devem
ser buscadas continuamente;
4. Profissão
A atuação profissional do Administrador deve ser realizada com independência, mas guardando o
respeito e buscando integração com as outras profissões;
5. Símbolo

Neste memorial, o autor do símbolo escolhido para representar a Administração explica seu significado.
Uma justificativa para a profissão, que possui também, certos limites em seus objetivos:

Organizar, Dispor para funcionar, Reunir, Centralizar, Orientar, Direcionar,
Arbitrar, Relatar, Planejar, Dirigir, Encaminhar, Os diferentes aspectos de
uma questão, Para um objetivo comum.

O quadro é regularidade, possui sentido estático quando apoiado em seu lado, e sentido dinâmico,
quando apoiado em seu vértice.
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As flechas indicam um caminho, uma meta.
A partir de uma premissa, de um princípio de ação (o centro).
Considerando o ser humano um elemento pluralista, para atingir estes objetivos, através dos caminhos
propostos. As flechas contrais se dirigem para um objetivo em comum, baseado na regularidade; para
atingir o mundo das ideias / para obter supra sumo, chegando a uma meta comum, através de uma
exposição prévia de fundamentos, partindo das razoes de um parecer.

Evolução gráfica:
Partimos de um quadrado inscrito num outro quadrado. O quadrado inscrito é destacado do centro,
isto é, é vazado. Os vértices verticais tentam encontrar o centro através de dobramento.
“A forma aparece como intermediário entre o espírito e a matéria”
Para Goethe o que está dentro (idéia), está também fora (forma).
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Justificativa:
O quadrado é o ponto para atingir o símbolo, uma condensação expressiva e precisa correspondente
ao (intensivo/qualitativo), por contraposição ao (extensivo/quantitativo).
O quadrado como ponto de partida:
Uma forma básica, pura, onde o processo de tensão de linhas é recíproco;

Sendo assim os limites verticais/horizontais entram em processo recíproco de tensão.

6. Participação:
A participação e o comprometimento dos Administradores são fatores que valorizam a Profissão e
devem ser continuamente estimulados.
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Parte II Infográfica

1977
Inf CRTA ano I nº 1 pag 1 jun 77 Nossa palavra: aqui estamos
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Inf CRTA Ano I nº3 pag 1 nov 77 1º EBRATA: ponto de partida
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Inf CRTA Ano I nº3 pág.3 nov 77- o colega em destaque
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Inf CRTA Ano 1 nº 3 pág 4 nov 77 - informando
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1978
Inf CRTA Ano 2 nº 5 pag 1 set 78- Programação Técnica da 2ª Semana
do Administrador - José Alves de Oliveira
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Inf CRTA Ano 2 nº 5 pág. 4 - set 78 informando
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1979
Inf CRTA Ano 3 nº 8 pag 1 out 79 – 3ª Semana do Administrador
obtém pleno êxito
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Inf CRTA Ano 3 nº 8 out 79- Presidente da FIEC
afirma “ Industriais do Ceará precisam dos Técnicos de Administração”
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Flagrantes da 3ª Semana do Administrador
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1982
5ª Semana Administrador- Presidente Stenio, na Abertura
e Flagrantes set 82
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1983
Nova sede é progresso da classe

profissionais liberais apoiam projeto de lei 1529
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Inf CRTA Ano VIII nº 24 do pag 1 ed especial set 83
VI Semana Administrador
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Inf CRTA Ano VIII nº 24 do pag 1 ed especial set 83
VI Semana Administrador Prefeito Cesar Neto visita CRTA
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Inf CRTA ano VIII nº 25 Pag.1 set 83 – VI Semana Administrador tem êxito total
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Inf CRTA Ano VIII nº 24 Pág. 1 set 83 ed especial
Flagrantes VI Semana do Administrador set 83

205

CRACEARÁ

Folder Logomarca VI
Semana do Administrador
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1984
RBA ano 5 nº 15 Jul 84 – Publicidade 5º ENBRA: Com o tempero tropical
de um verão permanente e crise em debate: Um modelo
Brasileiro de Administração
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RBA 5º ENBRA ago 84 - Paineis, conferencias, Palestra, visitas tecnicas
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RBA Fortaleza recebe Administradores de todo o país, nov 84
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1985
Capa revista administrando 20 anos ed historica
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O adm na nova republica
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Orgaos federais de maior Interesse por administradores
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Audiencia: Pref. e Adm. Barros Pinho

INAMPS: Reunião de trabaho – Preparação do 5º ERAD
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Embarque 6º ENBRA Minas set 86

Visita Del Parnaíba Nov 86

Conf. Natal Sede e Rest.
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Bufalo Blil hoje Dallas Grill

214

1987
Criação do Clube do Administrador Em mai de 1987
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1988
Lançamento campanha Valorização profissional

Publicidade no DN da peça bola de cristal
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Entrevista com Marco Antônio Presidente do CFA
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Publicidade - peca montanha Russa 05 de jul
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Entrevista com Airton Oliveira
Não abra mao dessa ideia em 17 jul no OPOVO

matéria no perfil do Executivo em 8 ago
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Logomarca folder do 4º ERAD
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Flagrantes do 4º ERAD
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Tribuna do Administrador 24 nov - 4º ERAD Sucesso Absoluto
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Posse da 1ª diretoria eleita do Clube do Administrador

223

CRACEARÁ

1989
10º ENBRA - Setembro de 1989
Auditório do Hotel Tropical em Manáus
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Livro Cadastro dos Administradores do Ceará/PI - 1989
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Cadastro dos Administradores do CE e do PI set 89
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1990
Homenagem ao 1º cearense eleito para presidir o CFA - 27.jan.90

CRACEARÁ

234

1991
Concessão de Sócio Honorário do Clube do Administrador
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Aniversario da adm. Lucinda em mar 91

aniversario da adm Aurila em 5 mai.91

CRACEARÁ

236

7º Forró do Administrador 12.jul.91
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Confraternização Natalina 13.12.91
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1992
Homenagem ao Dr Lauro Correia Del. CRA em Parnaiba
18.8.92
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8º Forro do Clube do Administrador no clube do Radio amador 3.7.92
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Confraternização natalina 11. 12.92
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1994
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Revista Brasileira de Administraçãao - Setembro, Outubro e Novembro de 1994
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JÁ - Lei de Senna jul.94
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JA – Reinauguração da galeria de Presidentes set 94
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1995
1995 Plano de trabalho está pronto fev 95
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Simpósio comemorativo dos 30 anos da profissão de Administrador
24 a 27 de Outubro de 1995
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1995 RBA Anais IV FIA out 95
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1995 RBA-Flagrante posado no termino do IV FIA out 95
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1995 Governador responde ao CRA mar 95
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1996
COPANAD
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1999
Posse Diretoria 1999 Missa 11.jan
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Posse novos conselheiros 11.jan
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Jornada Mensal, Entrega carteiras a registrados, Piaui em movimento
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Flagrantes posse nova diretoria no CDL 11.jan
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2001
CRA em ação: I workshop
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Reinauguração do CRA-CE/PI
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2001-12 Informativo do CRA-CE-PI
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2002
CRA em Ação - Agosto de 2002
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2005
2005-03 Informativo Mensal do CRA-CE
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Informativo Mensal do CRA-CE - Maio de 2005
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2006
20016-01 - Programa nacional capacita Administradores em mediação e arbitragem
empresarial para o Sistema CFA - CRAs

2006-08-03 Abertura do 2º Encontro Cearense de Dirigentes. Coordenadores
e Professores de Cursos de Administração
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2006-09 Compra do novo veículo de fiscalização do CRA-CE

2006-10 Informativo do CRA-CE
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2007
Boletim Plenário - Janeiro de 2007
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2007-01 - CFA Boletim do Plenário. Ano VII
Edição 25 de Janeiro de 2017
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2010
2010-08-10 - Encontro de Administradores
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2011
Informativo AADECE - Maio, Junho e Julho de 2011
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Manhã de Lazer - Náutico Atlético

273

CRACEARÁ

CRACEARÁ

274

2011-05 Informativo AADECE Maio, Junho e Julho de 2011
Solenidade Assembleia
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2015
Revista Gente - Abril de 2015
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2015-04 Revista Gente em Ação ano XIX nº 127
Abril-2015 - LEONARDO
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2017
Revista Sentinela - 2017
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Convite CRA 50 Anos

283

CRACEARÁ

MATERIAL DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL E DE
APOIO À FISCALIZAÇÃO

LIVRETO - CRA Jovem

287
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LIVRETO - Fiscalização
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LIVRETO - Registro Profissional
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LIVRETO - Alô Fiscal
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2018
Academia Cearense de Administração - ACAD
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AADECE

Em meados de 2008, os profissionais e estudantes de Administração e de cursos tecnológicos sentiram a necessidade de uma entidade que buscasse a valorização, o desenvolvimento
da profissão e motivar a educação continuada. Estava começando ali a Associação dos Administradores do Estado do Ceará - AADECE.
Fundada no dia 06 de dezembro de 2008, de acordo com os termos do artigo 53 do Código
Civil, e com o caráter representativo, técnico-cientifico e cultural, sem quaisquer fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Inicia-se as suas atividades na primeira sede situada na Rua São Paulo, 32, sala 904, Edifício General Tiburcio - Bairro: Centro; Posteriormente
foi para a atual sede que é na Faculdade de Tecnologia do Nordeste – FATENE, em Fortaleza,
Rua Matos Vasconcelos, 1626, Bairro DAMAS.
A Associação dos Administradores do Estado do Ceará é uma entidade que congrega Profissionais de Administração no Estado do Ceará, em suas atuações na esfera pública ou privada,
enquanto empresários, profissionais e estudantes (entre bacharéis, tecnólogos e técnicos)
do campo da administração. Fundamentada na Lei n. 4.769 de 09 de setembro de 1965, que
cria e regulamenta a profissão de administrador no país; a associação tem por objetivo contribuir para a qualificação profissional e fomentar o mercado da profissão. A associação tem a
prerrogativa de desenvolver projetos que tenham como foco o progresso e a divulgação dos
conhecimentos da ciência da administração através de pesquisas, cursos, seminários, congressos e publicações específicas. A associação atua também como órgão consultivo para o
estudo e análise de problemas que se relacionem com a categoria representada. A AADECE
trabalha para o desenvolvimento regional e a implantação de medidas que visem à justiça
social e ao bem comum.
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Curiosidades nos 52 anos de existência do CRTA-3ª Região CE-PI-MA
SEM DATA - Registro de Provisionamento como Técnico de Administração foi aceito; dar
entrada no CRA até
SEM DATA - O 1º Presidente do Tribunal de Ética do CRA-CE foi o Adm Evandro Ayres de
Moura; também fez parte do mesmo a Adm Judite Carvalho da Ponte
1968/01/17 - 1ª sede do CFTA foi no 7º andar do Ministerio da Fazenda
1968/02/09 - Nomeação da Junta instaladora do CRTA- assumem Francisco Claudio dos
Santos, Dalton Moreira Gomes, Ruy de Castro e Silva
1969/07/25 - Os moveis da 1º sede do CRTA no Ed. Palacio Progresso na sala do 4º andar, na
rua Pedro Borges foram adquiridos em
nome de Ilailson Silveira de Araujo
1969/07/25 - Os 2 primeiros ofícios emitido pelo Presidente Ilailson Silveira de Araujo foram para o jornal OPOVO nº 1 e para os Diarios Associados (Radio e TV) nº 2
1969/10/18 - A Semana do Administrador era comemorada pela Escola de Administração do
Ceará
1969/12/31 - No inicio das atividades do CRTA , o regional julgava o processo para registro;
obrigatoriamente o CFTA homologava e emitia a carteira de registrado
1970/01/02 - Intervenção Nacional no CFTA, aplicação do A!5 em função de serias divergências entre Regional Rio e Regional São Paulo que durou até 27 out 1976
1970/02/27 - Reynaldo Bezerra Miranda Leao, Maria Carmen Barroso, Ruy de Castro Silva
são nomeados para 2ª Junta Interventora no Ceará
1970/07/10 - Admissão da 1ª funcionaria do CRTA 3ª região Maria Bernadete Oliveira que
ficou até 19 jul 1983
1970/11/17 - A 1ª Associação de Administradores no Pais foi presidida por Albino Nogueira
de Farias idealizado pelo grupo hexágono
1970/11/18 - A 1ª empresa registrada no CRA-CE foi a Planad
1971/05/03 - Mudança da sede CFA do Rio de Janeiro que funcionava no prédio do Ministerio da Fazenda, para Brasilia
1971/12/20 - Colação de grau da 1ª turma do Curso de Administração da Universidade Federal do Maranhão
1972/11/03 - O técnico de administração José Airton Cavalcante foi o 1º delegado do CRTA
em Teresina
1974/05/03 - Publicação no DOU da criação do Clube do Executivo
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1975/05/07 - A Lei 6206/75 valida para todo território Nacional como prova de identidade a
carteira de registro no CRTA
1976/11/09 - A 1º reunião do CRTA pós levantamento da intervenção foi presidida pelo
Adm. Luis Carlos Ayres Barreira Nanan.
1977/01/07 - Pós levantamento da intervenção assumem o CFTA os Adm. Guilherme Quintanilha e Belmiro Siqueira respectivamente como presidente e vice presidente
1977/06/10 - Lançada a1ª edição do Informativo CRTA no estado do Ceará
1977/09/05 - Sob os auspícios do CRTA 3ª região aconteceu a 1ª Semana dos Administradores
1977/09/09 - No Brasil, o pioneirismo das Semanas de Administração assim como o Boletim
informativo para a Categoria nasceu por iniciativa no CRTA 3ª Região (CE-PI-MA)
1977/10/26 - O I Encontro de Tecnicos de Administração – ENBRA foi em BSB
1978/10/06 - O Decreto nº12936/78 obriga que nas Autarquias diretas e indiretas, Fundações e Sociedade de economia mista no estado do Ceará, nos cargos de carreira sejam
registrados no CRTA. O Adm. Stenio Rocha Carvalho Lima teve papel importante junto ao
Secretario de Administração à época Dr Liberato Moacyr de Aguiar para convencer o Gov
Waldemar de Alcantara a emitir o decreto
1979/05/05 - Instituição Oficial pelo CFA do atual símbolo da categoria em substituição ao
da abelha na colmeia
1979/12/04 - OCFTA através do comunicado interno destaca que o informativo CRTA é o
mais antigo veiculo de comunicação do sistema CFTA/CRA
1980/01/31 - O CFTA lança a Revista Administrando como veiculo oficial do sistema
1982/04/15 - 1º Superintendente contratado no CRA Francisco Camelo Nogueira. Exoneração: 17.08.82
1982/09/28 - CRA- 3ª Região (CE-PI-MA) se torna serviço de utilidade pública por iniciativa
do deputado Julio Rego. Lei 10711 assinada pelo governador Manoel de Castro
1983/09/22 - 1º fiscal contratado pelo CRA na pessoa do Adm. Jesus Moreira de Andrade
1983/10/07 - Instituido voto por correspondência no CRTA-CEPIMA
1984/06/26 - A APTA foi transformada em Sindicato
1985/03/12 - 1º Administrador Hospitalar registrado no CRA foi Pedro Eudes Pinto
1985/09/25 - A tradicional Semana do Administrador passou a ser denominada Encontro
Regional de Administração-ERAD
19860204 - Registro do Bacharel Paulo Lustosa da Costa da 1ª turma de Empresa da EAC
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1986/04/29 - Pela 1º vez um administrador ocupa um cargo no País em 2º escalão - Receita
Federal, no caso, Guilherme Quintanilha de Almeida presidente do CFA. -Convidado por Dilson Funaro no Governo Sarney. -Assume a Presidência do CFA o prof. Belmiro Siqueira
1987/09/08 - Concedido ao Gov e Adm Tasso Jereissati o Titulo nº 1 de sócio Honorario do
Clube do Administrador
1987/11/04 - Desmembramento do estado do Maranhão
1988/02/09 - Pela 1ª vez no Ceará, um juiz federal prolata sentença para retirar por exercício ilegal da profissão 3 engenheiros e 1 estatístico do DNER no Ceará
1988/03/08 - Reconhecimento do Curso de Administração da Universidade Federal do Ceará
1988/03/09 - Pela 1ª vez a Prefeitura Municipal de Fortaleza, dá posse no horário de funcionamento do Frigorifico Industrial de Fortaleza 22h; aconteceu com o Adm Osvaldo Araujo
(falecido em 9. Mar.2018).
1988/06/23 - Lançamento da campanha de valorização profissional “não abra mao dessa
ideia
1988/03/08 - Reconhecimento do curso de Administração da UFC
1990/04/02 - Resoluçao Normativa do CFA nº 100/90 é baixada para cumprir a lei 7321
1990/11/05 - CFA instiui Belmiro Siqueira como Patrono da categoria dos Administradores
1991/04/19 - Concedido o Titulo nº 2 de sócio honorário do Clube do Administrador ao Adm
João Melo
1993/04/19 - 2 diretores do IPEC qualificados como Administradores são desmascarados
pela fiscalização do CRA que de imediato fez denuncia a Policia Federal
1993/08/24 - Plenario cria a outorga de Administrador Notável nos campos privado, serviço
publico e atuação acadêmica a ser concedida anualmente por ocasião das comemoraçoes
do dia do Administrador. Os 1º laureados foram os Adms João Soares Neto; Antonio Elbano
Cambraia e Francisco de Assis Moura Araripe em 9.9.1993
1999/11/19 - Sergio Bezerra único cearense a fazer parte do Tribunal de Ética do CFA
2003/04/30 - Foi decidido pelo plenário, a criação de uma sala de treinamento que receberá
o nome Ilailson Silveira de Araujo
2004/10/10 - Desmembramento do estado do Piaui
2009/10/16 - O maior número de público – 3500 pessoas em evento promovido pelo CRACE foi no Siará Hall por ocasião da realização do FIA em Fortaleza
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2014/08/10 - Registro de inscrição no CRA-CE do Adm Sergio Machado ex-Presidente da
TRANSPETRO
2014/09/09 - Instituição no dia 09 de setembro no estado do Ceará o dia do Administrador
pela iniciativa do deputado Wellington Landim
2015/12/04 - 1º Adm vogal da Junta Comercial do Ceará foi Marcos Eliano Tavares Ribeiro
2016/11/21 - Há registro de formado em gastronomia falando em ensino de administração
em congresso da ANGRAD
2017/03/17 - O CRA-CE no Ranking nacional é o 4º em registos de pessoas jurídicas e 12º
em registro de pessoas físicas
201706/29 - CFA Res 517 aprova para todo território nacional o uso do nome social para
travesti e transexual no cadastro e na identificação social
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