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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
CEARÁ, REALIZADA NO DIA OS(CINCO) DE OUTUBRO DE 2010.
Aos cinco dias do mês de Outubro de 2010, na sede do CRA/CE à Rua Dona Leopoldina
número 935 na cidade de Fortaleza/Ceará, com inicio às 18:00 (dezoito) horas - esteve
reunido em sessão ordinária, o Plenário do Conselho Regional de Administração do
Ceará, sob a presidência do administrador llailson Silveira de Araújo. Além deste, se
fizeram presentes, os administradores Conselheiros: Clóvis Matoso Vilela Lima, João
Paulo Pinto Lima, Carlos Garcia Araújo
Neto, Geraldo Batista de Freitas, José
Demontieux Cruz e Manoel Rodrigues de Sousa. Também compareceu, o administrador
Francisco Rogério Cristino, conselheiro federal pelo Ceará. Verificado o quorum, o
Presidente deu por abertos os trabalhos, determinando de imediato a leitura da ata da
reunião anterior, que após procedida, foi aprovada pelos presentes que a assinaram. À
seguir, a palavra foi facultada ao conselheiro Carlos Garcia que informou não haver sido
comunicado da realização da reunião anterior, ao mesmo tempo em que destacou a
pontualidade com que a presente reunião foi iniciada. Ainda com a palavra, apresentou
relatório relativo às atividades da Comissão Permanente Eleitoral do CRA/CE que ora
preside, informando que estarão aptos a votar cerca de 2.163 (dois mil, cento e sessenta
e três) administradores adimplentes, afirmando igualmente que, em cumprimento ao
determinado pelo parágrafo 6°., do artigo 3°.,do capitulo II da Resolução Normativa CFA
380/2010 - duas Chapas foram registradas para concorrerem ao CRA/CE - uma
coordenada pelo administrador Lamarck Mesquita Guimarães e a outra pelo
administrador Leonardo José Macedo - e, duas Chapas às eleições para Conselheiro ao
CFA, coordenadas respectivamente pelos administradores Francisco Rogério Cristino e
Honor Torres Filho. Informou ainda que, em anexo à Resolução mencionada, consta um
cronograma das diversas etapas do processo eleitoral, estando prevista no momento a
impressão das etiquetas a serem fornecidas às chapas, para expedição do respectivo
material de divulgação. Informou mais: que enviou à CPE do CFA a solicitação de
suspeição feita pela chapa "1",a qual foi indeferida; confirmou que a CPE acatou os
pedidos de desistência dos administradores Sarto Castelo e Glauco Jucá de participarem
da chapa "2", a qual já providenciou as respectivas substituições que foram
encaminhadas à CPE do CFA em 18 de agosto; apresentou documento denúncia contra
o presidente da CPE/CE por parte da chapa "1", que não teve guarida junto à CPE do
CFA; informou, por fim, sobre a publicação do Edital relativo às chapas concorrentes no
Diário Oficial do Estado, cuja cópia foi enviada à CPE do CFA, faltando no entanto,
proceder referida publicação em jornal de grande circulação, o que deverá em breve
acontecer. O administrador Lamarck Guimarães, coordenador da chapa "1"ao CRA/CE,
justificou as criticas feitas ao presidente da CPE/CE, em razão da falta de informações e
pelo receio da perda de prazos. Por sua vez, o conselheiro federal Rogério Cristino
argumentou que houvera dado entrado nas desistências dos candidatos à chapa "2"ao
CRA/CE acima referidos, em seis de agosto e somente em dezoito de agosto, as
mesmas foram enviadas à CPE do CFA, ao que o conselheiro Carlos Garcia contestou,
colocando-se à disposição para comprovar suas informações.Com a palavra, o
presidente llailson Araújo ressaltou que sua grande preocupação, é com a reconstrução
do CRA/CE, parabenizando o presidente da CPE/CE pelo trabalho até então realizado.
Este, devido a compromissos outros, solicitou permissão para retirar-se, no que foi
atendido. O conselheiro federal pelo Ceará voltou a informar que as prestações de contas
relativas aos exercícios 2008 e 2009 permaneciam desaprovadas. O conselheiro
Demontieux Cruz, fazendo uso da palavra, expressou seu constrangimento pela atual
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situação do CRA/CE. Recusou sua indicação para participar do Grupo de Trabalho que
irá assistir ao Tribunal de Ética, em razão de ser candidato a conselheiro efetivo pela
chapa "1"ao CRA/CE, sugerindo o nome do conselheiro suplente João de Paula Neto,
que foi aprovado como presidente do referido Grupo de Trabalho. Disse ainda, que irá
oportunamente apresentar projeto propondo a implantação no CRA/CE, do protocolo
eletrónico, a fim de contribuir para modernizar os procedimentos do Órgão. Por fim,
informou sobre a realização do Fórum do Empreendedor, evento que irá acontecer na
Faculdade Ateneu. O conselheiro Geraldo Batista, falando a seguir, explicou sobre as
razões de seu afastamento das atividades do CRA/CE, dizendo-se decepcionado com as
ações do principal gestor afastado, criticando os gastos - a seu ver desnecessários - que
se faziam. Ressaltou, a não exigência nas licitações realizadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza, do registro das Empresas concorrentes no CRA/CE, nos casos em que a
legislação exige o cumprimento deste procedimento.Segundo alegou, não tinha no
CRA/CE quem desse as informações devidas às Empresas licitantes. Já o conselheiro
João Paulo Pinto ressaltou que, sempre fez solicitações pertinentes ao setor de
Fiscalização do CRA/CE porém, tinha sempre como resposta, a justificativa de que tal
determinação em contrário, procedia do CFA. O Presidente Ilailson Araújo solicitou que,
cada um que tivesse conhecimento das situações acontecidas, levantasse de fato as
questões, para que fossem amplamente debatidas e se formasse um juízo de valor para
balizar futuras decisões. Sugeriu a constituição de um Grupo de Trabalho para rever os
problemas e definir procedimentos relativos à área de Fiscalização, sugerindo os
seguintes nomes: ele próprio, os conselheiros Geraldo Batista e Fernando Leão e, os
funcionários fiscais Daniel Barbosa e Luís Valdemiro Melo. Presente à reunião, a exconselheira Vera Rita Sales Vieira informou que se encontra disponível para voltar a
colaborar com o CRA/CE. Já o conselheiro Manoel Rodrigues comentou que, no seio da
sociedade, se desconhece quase por completo a grave realidade hoje vivenciada pelo
nosso Regional e aproveitou, para parabenizar a presidência pelas ações que vem
implementando com vistas a recuperação da entidade. O conselheiro Clóvis Matoso,
apresentou estudo sobre o valor para cobrança das anuidades dos inadimplentes, sendo
concedido um beneficio para pagamento até 22/10/2010 - o que foi aprovado pelos
presentes. Por proposta do presidente, foi aprovada uma moção de apoio ao colega
Tasso Ribeiro Jereissati, assim como votos de congratulações aos colegas Sérgio Aguiar
e Gony Arruda - eleitos deputados estaduais, Mauro Cabral Benevides - eleito deputado
federal e Eunício Oliveira - eleito senador, além dos não administradores Arnon Bezerra
e Artur Bruno, eleitos deputados federais. Por fim, o presidente deu conhecimento ao
Plenário sobre a realização do III ELBE SLADE BRASIL, evento que terá como tema
central a "Estratégia no novo cenário internacional nos países de língua portuguesa" a
realizar-se no dia onze de novembro próximo, com os apoios da UNIFOR e do BNB. O
CRA/CE colaborará com tal promoção, divulgando o evento em seu site. E nada mais
havendo a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada às 19:30 horas, lavrando eu,
César Cláudio Rabelo Cavalcante, secretário ad-hoc, a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos presentes. Fortaleza/Ce, 05 (cinco) de Outubro de 2010.

