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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE, REALIZADA
NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011.
Aos vinte (20) dias do mês de dezembro de dois mil e onze (2011), em sua sede, à
rua Dona Leopoldina 935 c 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 Clóvis Matoso Vilela Lima,
Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima, Josué Sucupira
Barreto, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó e Lamarck Mesquita
Guimarães, além dos Conselheiros suplentes Geraldo Batista de Freitas, Maria José
Afonso Macedo e Francisco Zamenhof de Oliveira, assim como, dos conselheiros
federais Francisco Rogério Cristino, efetivo e Augusto Sérgio Câmara Cardoso,
suplente. Foi justificada pelo presidente, a ausência do conselheiro Luis António
Rabelo Cunha, por motivo de compromisso profissional. Na abertura dos trabalhos, o
presidente solicitou que fosse por mim feita a leitura da Ata da reunião anterior, o
que aconteceu, sendo a mesma submetida a aprovação, o que se deu por
unanimidade. A seguir, destacou que a presente reunião leria um caráter de
confraternização entre os Conselheiros, por ser a última a acontecer no ano e em
razão do período natalino. Continuando, o presidente prestou as seguintes
informações: 01-sobre o Relatório de Atividades do ano 2011, que o CRA-CE está
elaborando e a ser enviado ao CFA, explicitando o Plano de Recuperação do
Regional; 02. Apresentação ao Plenário, do Demonstrativo Comparativo Mensal de
Despesas, no qual se acha explicitada a redução gradativa de despesas acontecida no
âmbito do Regional; 03. Contato mantido com o Secretário Especial da Copa,
Ferrúcio Feitosa, quando lhe foi apresentado minuta do projeto que o CRA-CE
elabora em parceria com o CENTEC, para capacitação de três mil gestores de nível
médio, com vistas atender às necessidades de atívidades pertinentes ao referido
Evento. Em seguida, submeteu à aprovação, o parecer da Comissão Permanente de
Tomada de Contas do CRA-CE relativa ao Balancete do mês de Novembro/2011, o
qual mereceu aprovação por unanimidade. No entanto e à respeito, o conselheiro
Roberto Feijó reclamou do atraso com que o Balancete foi apresentado, posição esta
corroborada pelo conselheiro Demontieux Cruz que afirmou, textualmente, não \r referido doc
refere, caso volte a acontecer retardamento semelhante ao atual - fato este, que
ocasionará atraso na remessa do Balancete do mês ao CFA. Logo após, o presidente
facultou a palavra, manifestando-se inicialmente, o Conselheiro Federal Rogério
Cristino, para: 01. Informar sobre alguns assuntos que serão tratados na próxima
reunião do CFA, tais como: o projeto que beneficiou profissionais de algumas áreas,
deixando de fora o Administrador e cujo relator é um deputado do Rio Grande do
Sul, também administrador; 02. Projeto de Lei relativo à duração por tempo
indeterminado do mandato de vogal das Juntas Comerciais que, alualmente, é de
quatro anos, renovável por mais quatro. À propósito, o conselheiro Roberto Feijó
salientou que o mandato, pertence à entidade que faz a indicação dos candidatos para
escolha pelo Governador do respectivo Estado; e, 03. Informar sobre sua
participação, como suplente, na Câmara de Relações Internacionais e Eventos do
CFA, destacando que qualquer Instituição que deseje apoio de até R$ 15.000,00 para
aiealjz.ação de Eventos, deve elaborar o respectivo projeto, apresentá-lo ao Plenário
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do Regional,que o encaminhará à análise e julgamento pela referida Câmara do CFA.
Ressaltou, ser o aval do Regional indispensável, para que o projeto seja aprovado. À
seguir, manifestou-se o conselheiro Roberto Feijó, para: 01. Ressaltar ser o
momento ora vivenciado, de reflexão e agradecimento à Deus por mais um ano de
trabalho, aproveitando para desejar à todos e respectivos familiares, votos de Feliz
Natal e augurar que 2012 seja um ano bastante produtivo para o CRA-CE. Clóvis
Matoso, falou a seguir, para: 01. Agradecer à Equipe diretamente vinculada a sua
Diretoria pelas realizações positivas alcançadas no exercício; 02. informar sobre
contato mantido com o presidente do BNB, o qual deu-lhe ciência de que o referido
Banco dispõe de recursos para financiamento de projetos que lhe venham ser
apresentados; 03. Informar, igualmente, que no dia 16/12 próximo passado, assumiu
a presidência da FEBRAD - Federação Brasileira dos Administradores, entidade que
congrega aproximadamente cinquenta por cento dos filiados do CFA. -João de Paulo
Pinto, fez uso da palavra, para: 01. Parabenizar a equipe ligada a sua Diretoria, pelo
desempenho no ano que se finda e desejar votos de Feliz Natal e 2012 de muita paz e
prosperidade. Zamcnhof de Oliveira foi o próximo a se manifestar, para:01.
Informar que remeteu a todos os conselheiros, o artigo "A Aula", para que leiam e
meditem à respeito; 02. Solicitar a reativação da Assembleia de Presidentes do CRACE. O conselheiro federal suplente Augusto Sérgio Câmara Cardoso, também fez
uso da palavra, para: 01. Expressar sua sintonia com o conselheiro federal efetivo;
02. Colocar-se à disposição do CRA-CE, para intermediar açoes de interesse do
Regional, junto ao governo do Estado, notadamente, na Secretaria de Justiça; 03.
Formular votos de Feliz Natal e que 2012 seja um ano de muita paz, onde a
"tolerância e a humildade, sejam as moedas de troca".O conselheiro Carlos Ernesto
Holanda, igualmente interveio, para:01. Agradecer à todos que fazem o CRA-CE
pelo empenho demonstrado no decurso do ano, na superação dos inúmeros
problemas herdados; 02. Destacar a reaproximação acontecida da Diretoria
Executiva do CRA-CE com a direção do CFA; 03. informar sobre a entrevista
concedida ao "Bom Dia Ceará" com relação à Missão da AJE à Alemanha, para
observar e obter informações sobre o legado deixado para aquele país, consequente
da realização ali, da Copa do Mundo de Futebol. Geraldo Batista, para: 01.
Reafirmar seu compromisso para com a Instituição CRA-CE: 02. Agradecer ao
Criador pelas bênçãos concedidas: e, 03. Deixar a mensagem de união entre as
correntes existentes no seio do CRA-CE. Manifestou-se a seguir, o conselheiro
Lamarck Guimarães, para:01. Informar que a AADECE mudou de endereço; 02.
Destacar o título de cidadania concedido pela Câmara Municipal de Crato, ao exprcsidente Marcos Eliano Tavares Ribeiro, 03.Ínformar acerca do convénio
AADECE/SEBRAE para a realização de um "MBA" sobre "Formação em
Consultoria"; e, 04. Desejar Feliz Natal à todos. Por fim, fez uso da palavra José
Dcmonticux Cruz para: 01. Desejar votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo aos
conselheiros e funcionários do CRA-CE; 02. parabenizar o presidente Ilailson Araújo
e o diretor administrativo financeiro, Clóvis Matoso, pelo excelente trabalho
realizado no decurso de 2011; 03. comunicar a expedição de Notificação extra
judicial, via Cartório, aos diretores afastados do CRA-CE; 04. Reclamar do não
funcionamento da Comissão constituída para avaliar os processos eMEC; OS.por fim,
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parabenizar o Conselho Federal pela liberação do empréstimo ao CRA-CE. E, nada
mais havendo a tratar eu, adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante, formulei a presente
Ata que, após Ij^ae aprovada, será assinada por todos os presentes. Fortaleza/Ce, 20
de Dezembro-^e 2011.
Adm. CésaVCláudioRabclo Cavalcante
Adm. Ilailson Silveira de Araújo
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