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Conselho Regional de Administração - Ceará

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011.
Aos vinte e quatro dias de Fevereiro de dois mil e onze. em sua sede à Rua Dona
Lcopoldina número 935, com inicio às onze horas e cinquenta minutos - esteve reunida em
caráter ordinário o Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará, sob a
presidência do administrador Ilaílson Silveira de Araújo, contando com a presença dos
conselheiros Luís António Rabelo Cunha, Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto
Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima, José Demontieux Cruz, Lamarck
Mesquita Guimarães e Roberto Capelo Feijó. Constatada a existência de quorum, o senhor
Presidente deu por abertos os trabalhos, informando ser dispensada a leitura da ata da
reunião anterior - de posse - em razão de a mesma já haver sido lida e assinada por todos
os presentes. Em seguida, passou ao expediente e informações: 01. deu conhecimento do
oficio no. 160/2011/CFA/VICEPR de 26/01/2011 pelo qual comunica a não aprovação
pela Comissão do PROAR, da prestação de contas relativa aos recursos recebidos pelo
CRA-CE no exercício de 2009, ao mesmo tempo em que cobra o ressarcimento de tal valor
no prazo de trinta dias corridos, a partir do recebimento do comunicado. Informou a
respeito que, em sua ida no dia de amanhã à Brasília, tratará pessoalmente do assunto junto
á direção do CFA; 02. apresentou um esboço de estruturação do seminário do Plano de
Ação para o biénio 2011/2012 solicitando aos Conselheiros que enviem até 04/03/2011
sugestões pertinentes; 03. igualmente, solicitou aos Conselheiros enviarem com a devida
antecedência, em relação ao calendário estabelecido, os assuntos de interesse para inclusão
nas pautas das reuniões; 04. relatou sobre a visita realizada ontem, ao presidente do
Tribunal 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 do
Estado, sugestão que foi muito bem aceita e que terá desdobramentos futuros; 05. deu
ciência ao Plenário, da doação que será feita ao CRA/CE pela senhora Ana Maria Aquino
viúva do ex-colega Cléber Pinheiro de Aquino, do acervo de sua biblioteca, estimado em
aproximadamente dois mil volumes, sendo que o frete São Paulo/Fortaleza, será custeado
pelo colega administrador Beto Studart; 06. ainda com a palavra, deu conhecimento das
ações com vistas à obtenção junto à Superintendência do Património da União, de um
imóvel para instalar a nova sede do CRA/CE, tendo em vista as limitações da atual; 07.
finalmente, informou e apresentou ao Plenário, o Levantamento dos Bens Patrimoniais do
Regional, recém concluído, com a lotação dos bens nas respectivas unidades
administrativas, inclusive, com fotos pertinentes. A seguir e em parte, o conselheiro Carlos
Ernesto Holanda sugeriu que o CRA-CE mantenha entendimentos com vistas se fazer
participante em alguns fóruns, citando como exemplo o INOVA - Fórum de Inovação e
para o qual, solicitou que este Regional o credencie como seu representante. O conselheiro
Roberto Feijó, sugeriu que se inelua no site do CRA-CE, espaço para que o filiado possa
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atual izar suas informações cadastrais por iniciativa própria. Em continuidade, o Presidente f / SXl]
apresentou ao Plenário, para discussão, análise e votação para aprovação ou não o(^
Balancete de Dezembro/2010, as Prestações de Contas referente aos períodos Janeiro à
Setembro/2010 e, Outubro à Dezembro/2010 como ainda, o Balancete de Janeiro/2011.
Antes de submetê-los à votação, o Presidente solicitou ao Contador do CRA-CE. Sérgio
Othon Sidou, que fizesse uma explanação pertinente aos presentes, o que foi feito de forma
detalhada e bem fundamentada, documento por documento. Após, foram os mesmos
submetidos à votação, com os seguintes resultados: por unanimidade, foi desaprovada a
açao de Contas relativa ao período Janeiro ^-SetefuJ^ro/2010 por comprovarem os
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Ata da Reunião Plenária Ordinária de 24 de Fevereiro de 2011 - continuação 02/02
Conselheiros estarem às mesmas eivadas de irregularidadcs contábcis, financeiras e
administrativas. Fundamentou igualmente esta recusa de aprovação, o Relatório
apresentado pelo Contador Sérgio Sidou â Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar ora cm funcionamento no CRA/CE; em contrapartida, por unanimidade e, por
constatarem a correção de sua documentação, dos lançamentos contábeis e da irrestrita
obediência às normas e procedimentos pertinentes - foram aprovados a Prestação de
Contas concernente ao período Outubro à De/.emhro/201() c os Balancetes dos meses
Dezembro/2010 c Janeiro/2011. Facultada a palavra, dela fez uso inicialmente o
conselheiro Lamarck Guimarães para parabenizar o conselheiro Carlos Ernesto Holanda
por sua recente posse na Coordenação da Associação do Jovens Empresário do Ceará AJE/CE, ao colega Augusto Sérgio Câmara Cardoso empossado como sub-Seeretário de
Justiça e Cidadania do Estado, assim como ao Presidente Ilailson Araújo pelas açòes que
redundaram com a visita ao CRA/CE do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza,
vereador Acrísio Sena. Em seguida, o conselheiro José Demontieux Cruz também
parabenizou ao presidente deste Regional, pelo fato de haver ministrado a aula inaugural
da cadeira Gestão Empreendedora e Markcting de Serviços no Curso de Medicina da
Faculdade Christus, cadeira esta, que será obrigatória na grade curricular e da qual será o
titular. Ressaltou ainda Demontieux ser este fato inédito, por se tratar do primeiro Curso de
Medicina no País, a ter esta matéria em seu currículo. E nada mais havendo a tratar eu,
César Cláudio Rabelo Cavalcante, secretário ad-hoc, lavrei a apresente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos presentes. Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2011.
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