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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 20 DE JULHO DE 2011.
Aos vinte (20) dias do mês de julho de dois mil e onze (2011), em sua sede, a rua Dona
Leopoldina 935 e com inicio às 11:50 horas - esteve reunido em caráter ordinário o
Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará sob a presidência do
administrador Ilailson Silveira de Araújo. Constatada a existência de quorum, o
presidente deu por iniciados os trabalhos, que contou ainda com a presença dos
seguintes Conselheiros: administradores Luís António Rabelo Cunha, Clóvis Matoso
Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima, José
Demontieux Cruz e Roberto Capelo Feijó. O conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães
teve sua ausência justificada por encontrar-se ausente do país, enquanto o conselheiro
Josué Sucupira Barreto, até então não apresentou justificativa. Dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, por já haver sido assinada por todos, o presidente solicitou-me
que procedesse à leitura do expediente, que constou do seguinte: 01. Ofício Circular
CFA/AEP- 199/2011 de 27/06 - ref. "Solicitação de sugestões para alteração da Lei
4769/65 ou elaboração de novo projeto de Lei"; 02. Ofício Circular CFA/CPMA
223/2011 de 18/07 - ref. ao "Mutirão de Conciliação Empresarial"; 03. Ofício Circular
CFA/GAB 216/2011 de 14/07 - relativo à "2a. Assembleia de Presidentes do Sistema
CFA/CRA's - 2011 - em Brasília-DF"; 04. Ofício Circular CFA/CDI 217/2011 de
13/07 - sobre o "Programa Compartilhando Conhecimento - 2°. Módulo"; 05. Ofício
Circular CFA/GAB 213/2011 de 11/07
sobre a "Diplomação e Posse do
Administrador Idalberto Chiavenato"; 06. Oficio Circular CFA/CDI 208/2011 de 06/07
referente a "Agenda Institucional do Sistema CFA/CRA's"; OT.Oficio CFA/CFP
1118/2011 DE 01/07 - tratando de "Encaminhamento de Processo do Sistema e-MEC";
08. Ofício sem número, da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, datado de 12/07
- sobre o "VII Congresso Brasileiro de Dinâmica de Grupo". Á seguir, o presidente deu
ciência aos Conselheiros de contatos mantidos e outras ações por ele desenvolvidas,
relativos à Instituição, como sejam: 01. Atendendo à convite e em companhia do
presidente da AJE, que também é conselheiro do CRA-CE - estará seguindo no
próximo dia 22, sexta-feira, para São Paulo, onde participará do evento "Conferência de
Líderes - Brasil", promovido pela BYU Management Society e que acontecerá no
sábado, dia 23/07; 02. Informou que vem de ser nomeado Diretor Regional para o
Ceará, da Sociedade Brasileira de Tele Trabalho - SOBRATT, cuja posse formal deverá
acontecer em breve; 03. Deu ciência das providencias que estão em andamento com
Administrador /2011 - apresentando o esboço da programação preliminar do evento,
com palestras nos dia 08 e 09 de setembro no auditório da Federação das Indústrias e
sessões solenes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, respectivamente na
manhã e tarde do dia 09/09. Adiantou, que o empresário João Batista Júnior, presidente
do grupo JBS, já confirmou presença para proferir a palestra de encerramento do
evento, assim como o deputado c administrador Sérgio Aguiar, confirmou a realização
da sessão solene na Assembleia, às quinze horas do dia 09/09. Os demais convidados,
estão a depender de confirmação; 04. Comunicou sobre os entendimentos que vem
mantendo com a APRECE, para o desenvolvimento conjunto de um programa que tem
por objetivo a melhoria da qualidade da gestão pública municipal; 05. Comentou sobre
a parceria que está sendo firmada com a "Empresar í ar", representante no Ceará da HSM
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Management e que, em setembro próximo, estará trazendo à Fortaleza o consagrado
"guru" do Marketing, Philip Kotler ; 06. Informou sobre o compareci mento à
solenidade de posse do administrador António Cambraia como presidente da CEGAS,
acontecida no auditório da SEINFRA no dia 07 próximo passado; 07. Ressaltou o
apoio que o administrador Régis Dias, gerente do SEBRAE, vem emprestando ao CRACE, não somente no âmbito da própria Instituição mas, inclusive, junto à outras
entidades, fazendo uso de seu relacionamento pessoal; 08. Por fim, destacou o empenho
do deputado Sérgio Aguiar junto à presidência da Assembleia Legislativa, com vistas o
engajamento do profissional administrador no projeto de elaboração do planejamento
estratégico do legislativo cearense. Em seguida, o presidente submeteu ao Plenário para
discussão e votação, o Parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRACE relativo ao Balancete do mês de Junho/2011. Após as discussões de praxe, foi o
Parecer em questão aprovado por unanimidade, sendo que o presidente da Comissão fez
anexar à documentação, uma declaração justificando a não assinatura do conselheiro
Lamarck Mesquita Guimarães no Parecer, pelo fato de o mesmo encontrar-se no
presente, em viagem ao exterior. Dando prosseguimento à reunião, o conselheiro Luis
António Rabelo se manifestou, na qualidade de presidente da Comissão para tanto
criada, sobre os processos de Avaliação das Instituições de Ensino Superior do Sistema
e-MEC e que se encontram pendentes no CRA-CE. Disse que, quatro avaliações estão
com seus prazos vencidos mas, mesmo assim, serão realizadas o mais breve, para envio
ao CFA/MEC. E, que existem mais duas avaliações - Faculdade Vale do Salgado e
FATENE - com prazo hábil, as quais se encontram em adiantado processo de
realização. Comunicou por fim que, em contato mantido com a Unidade pertinente do
CFA, foi informado de que a Instituição está no aguardo de informação do MEC, sobre
o treinamento que será realizado para os Conselheiros responsáveis pelas avaliações.Em
seguida, o presidente expôs sobre as homenagens que serão prestadas a seis
Administradores por ocasião da sessão solene na Assembleia Legislativa, com a entrega
de placa oferecida pelo legislativo. Solicitou aos Conselheiros que, individualmente,
apresentem até o dia 26/07, terça-feira, a respectiva lista de sugestões. Após recebidas
tais sugestões, será elaborada a relação com todos os nomes e reenviadas aos
Conselheiros que, deverão processar à votação em seis nomes, sendo quatro com
atuação na área pública e dois na atividade privada. Após o que, será feita a devida
tabulação, para a definição dos seis mais votados, que serão os homenageados.
Retomando o comando da reunião, o presidente facultou a palavras aos Conselheiros, se
manifestando: o Conselheiro Clóvis Matoso para 01. Informar sobre a falha por ele
detectada no Programa de Cobrança de Recebíveis - PROCORE, instituído pelo CFA
em 2009. A falha consistia, na remessa dos créditos do Regional, através de cheques, ao
invés de ordens de pagamento - possibilitando assim, que tais cheques pudessem ser
endossados e depositados em contas outras, que não a do respectivo CRA. Fato este,
que aconteceu no CRA-CE, onde o presidente afastado recebia os cheques através
correspondência personalizada, os endossava e os depositava em contas que não as do
CRA-CE, supondo-se mesmo, que em contas pessoais e/ou de alguém a ele vinculado.
Com esta ação, o CRA-CE foi burlado no total de R$ 47.617,44 (quarenta e sete mil,
seiscentos e dezessete reais e quarenta c quatro centavos). Propôs então, o conselheiro
Matoso, que o CRA-CE questione o CFA com vistas ser ressarcido deste prejuízo, sob o
argumento de que a falha teve origem no Órgão Federal, que negligenciou bastante, na
formulação do controle do programa, proporcionando amplas ^condições para o desvio
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dos recursos. O Plenário decidiu que o assunto seja aprofundado de forma mais
consistente para, então, se pleitear o ressarcimento proposto; 02. Comunicou, sua
eleição para a presidência da Federação Brasileira dos Administradores, em pleito
realizado recentemente em Brasília, recebendo as congratulações dos presentes; 03. E
por fim, comunicou que, no dia 06 de agosto próximo, estará recebendo o titulo de
Cidadão Russano, outorgado pela Câmara Municipal da cidade de Russas, convidando
os Conselheiros que assim o desejarem, a se fazerem presentes. O Superintendente do
CRA-CE interveio para, mais uma vez, solicitar aos Conselheiros que ainda não o
fizeram, proceder a entrega de cópia da Declaração do Imposto de Renda 2010/2011,
para atendimento de exigência do CFA. Por fim, o presidente distribuiu para serem
relatados pelos respectivos Conselheiros, os seguintes processos: 01. Para o Conselheiro
Carlos Ernesto de Holanda - processos de "Pedido de Isenção Pessoa Física" dos
administradores: João Luiz Rocha, Irene Flávia de Souza Serenário e Maria do
Socorro Mourão Silva; 02. Para o Conselheiro José Demontieux Cruz - processos de
"Cancelamento de Pessoa Física" dos administradores: Mívia Paula Alves da Silva,
Francinelma de Moura Mascarenha, Francisco Manoel Pacifico M. Mota, Clóvis Luis
Madalozzo e Hiran de Medeiros Vila Nova; 03. Para o Conselheiro Roberto Capelo
Feijó - processos de "Cancelamento de Pessoa Física" dos administradores:
Ticianny Nunes Alencar, Delcy Pereira Carvalho Filho, António de Pádua Filho,
Silmara Monteiro Paes Sucupira e Marjorie Maria Correia Ponte; 04. Para o
Conselheiro Luís António Rabelo da Cunha - processos de "Cancelamento de
Pessoa Física" dos administradores: Débora Azevedo Ferreira Lima, George
Christian Linhares Bezerra, Jacqueline Sabino de Castro e Vera Lúcia Sobreira Botelho;
e, 05. Para o Conselheiro João Paulo Pinto Lima - processo de "Pedido de Registro
- Curso Sequencial" da tecnóloga Elisângela Soares da Silva e processo de
"Falsificação de Documentos" da Empresa REGAD Serviços de Locação de
Veículos. E, nada mais havendo à tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos
às 12:55 horas lavrando eu, administrador César Cláudio Rabelo Cavalcante - secretário
ad-hoc - a presente Ata/que, após lida e aprovada, será assinada por todos os
20 de Julho de 2011.
Adm. César Cláudio Ratfelo Cavatcante
^s V^f^^l
dm. ílailsán Silveira de Araújo
Adm. Luis~Ãhtóhio Rabejo/la Ciínha
Adm. CLéfWMatoso Vilela LinfáX^
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