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ATA DA REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ,
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2010.
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2010, com inicio às 18:10 horas, esteve reunido
em sua sede, à rua Dona Leopoldina número 935 - o Plenário do Conselho Regional de
Administração do Ceará, sob a presidência do administrador Ilailson Silveira de Araújo.
Verificado o quorum, o presidente deu por iniciados os trabalhos, que contou ainda com a
presença dos conselheiros regionais Clóvis Matoso Vilela Lima, Eleazar de Castro Ribeiro,
José Demontieux Cruz, Manoel Rodrigues de Sousa, Geraldo Batista de Freitas, Glauco
Andrade Jucá e, do conselheiro federal Francisco Rogério Cristino - determinando a mim,
César Cavalcante, secretário ad-hoc, que procedesse a leitura da ata, o que foi feito. Após,
o conselheiro federal Rogério Cristino solicitou que se registrasse a seguinte ressalva: "que
as Contas de 2008 e 2009 ainda não foram aprovadas pela Comissão de Administração e
Finanças do CFA, por falta de documentos que deixaram de ser enviados pela gestão
anterior do CRA/CE". Feita esta ressalva, a ata foi submetida ao Plenário, sendo aprovada. A
seguir, o presidente relatou sobre os contactos realizados por ocasião da posse da nova
diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, à qual compareceu, destacando
os realizados com os administradores Beto Studart - vice presidente da FIEC - e Francisco
Honório Pinheiro, com o empresário Roberto Macedo - presidente da entidade - e com o
vereador Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, com

todos,

acertando para respectiva visita posterior. À propósito, solicitou aos presentes, que enviem
sugestões para a formulação de uma agenda especifica com cada um a ser visitado. A
seguir, o conselheiro Geraldo Batista solicitou que a ata fosse elaborada de forma mais
resumida, ressaltando ainda, seu desejo de ver o CRA/CE atuando de forma mais dinâmica
no atendimento aos anseios da categoria. Após, o presidente expôs aos presentes sobre as
dificuldades internas que vem enfrentando para a realização das atividades de rotina do
CRA/CE, face a carência de recursos financeiros, no que foi apoiado

pelo diretor

administrativo-financeiro Clóvis Matoso. O presidente comunicou sobre sua ida à Brasília
aos compromissos mais urgentes, notadamente os relacionados ao pessoal e encargos
trabalhistas e previdenciários, tendo em vista a autuação que o CRA/CE vem de sofrer face a atrasos no recolhimento do FGTS- por determinação de uma Juíza da Justiça do
Trabalho. O Superintendente

do CRA/CE, apresentou

uma

planilha

pertinente aos

compromissos em questão, em atraso e a vencer até 31/12/2010 - a qual totaliza o valor
de R$ 277.807,18 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sete reais e dezoito
centavos). Ficou acordado, por sugestão do conselheiro federal, que referida planilha
deverá ser de imediato enviada ao CFA, acompanhada de oficio com a fundamentação
devida, para se ganhar tempo em sua análise. Rogério Cristino comunicou ao Plenário, o
falecimento no dia anterior, da Sra. Branca Correia Sãothiago, genitora do

administrador

Roberto Sãothiago, ex-conselheiro do CRA/CE e cujo féretro aconteceu neste dia pela
manhã - solicitando que se fizesse constar em ata um voto de pesar, com a devida
comunicação à família enlutada.Vários conselheiros e administradores se fizeram presentes

\o dia 05

fl.02
ao velório. O Conselheiro Geraldo Batista solicitou a convocação do diretor de fiscalização
administrador Fernando Leão para que se pudesse dar inicio aos trabalhos da Comissão
criada na reunião anterior, para debater sobre assuntos pertinentes. Fazendo uso da
palavra, o presidente Ilailson Araújo destacou o contacto que manteve com o economista
Raimundo Padilha,
"Prémio

acerca da inclusão do CRA/CE entre as Instituições apoiadoras do

Delmiro Gouveia", promoção anual do Sistema O POVO de Comunicação.

Ressaltou também, os entendimentos com o engenheiro Ricardo Liebmann com vistas a
concretização de uma parceria com sua Empresa SECREL, que está lançando no mercado
um software que interessa diretamente ao administrador.

Ainda com a palavra, o

presidente fez questão de ressaltar a atitude elogiável do administrador Lamarck
Guimarães, ao pedir publicamente desculpas ao conselheiro Carlos Garcia Neto, por
ofensas acontecidas quando do processo eleitoral do CRA/CE, reconhecendo aquele, os
exageros cometidos.O conselheiro Manoel Rodrigues usou da palavra para ressaltar a
vitória da Chapa "l",

lamentando no entanto que vários colegas, embora adimplentes, não

tenham podido votar por haverem pago suas anuidades no Bradesco e, em razão disto, não
terem recebido a respectiva senha para votação. O superintendente do CRA/CE solicitou e
lhe foi concedida permissão para prestar as seguintes informações: visita do gerente
regional do Consórcio Volkswagen, propondo uma parceria com o CRA/CE para participação
dos administradores em grupos de consórcios com benefícios tanto para os profissionais
quanto para a Instituição CRA/CE; recebimento de convites das Instituições: SEPLAG, para
uma palestra no dia 29/10 às 08:30 horas - sendo designado o conselheiro Geraldo Batista
para representar o CRA/CE; Sistema de Comunicação O POVO para o lançamento do
projeto CEARÁ MULHER , no dia 29/10

às 08:30 horas na FCDL, sendo designado o

Superintendente para representar este Regional; e do Conselho de Contas dos Municípios
para o "Lançamento do Manual de Controle Externo" no dia 05/11/2010 às 08:00 horas,
cabendo ao conselheiro Demontieux Cruz a representação do CRA/CE. Informou ainda o
Superintendente, sobre o recebimento do Oficio numero 634/2010 da Assessoria Jurídica
da Casa Civil do Governo do Estado, datado de 18/11/2010, através o qual cobra deste
CRA/CE a "Prestação de Contas" do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais}, destinado
à realização do "XI Fórum Internacional de Administração" e conforme Convénio 139/2009
firmado

em 07/10/2009 • • e que até a presente

data não foi apresentada. O

Superintendente informou que manteve contato com a Dra. Andréa Braga, da Casa Civil,
esclarecendo sobre o acontecido no seio do CRA/CE e solicitando um prazo mais elástico ao
que foi concedido no oficio, o que a principio foi aceito, desde que

devidamente

formalizado - o que já foi providenciado. E, nada mais havendo a tratar, o presidente deu
por encerrada a reunião

às 19:45 horas, da qual eu, César Cláudio Rabelo Cavalcante,

secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos
os presentes. Fortaleza/Ce, 26 de Outubro de 2010.
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