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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011.
Aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e onze (2011), em sua sede, a
rua Dona Leopoldina 935 e com inicio às 11:30 horas - esteve reunido em caráter
ordinário o Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará sob a
presidência do administrador Luis António Rabelo Cunha, vice presidente. Constatada a
existência de quorum, o presidente da reunião deu por iniciados os trabalhos, que
contou ainda com a presença dos seguintes Conselheiros: administradores Clóvis
Matoso Vilela Lima, João Paulo Pinto Lima, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo
Feijó, Lamarck Mesquita Guimarães, o conselheiro suplente convocado Geraldo Batista
de Freitas, além do conselheiro federal Francisco Rogério Cristino. Em razão da Ata da
reunião anterior já haver sido assinada por todos, foi dispensada sua leitura, tendo a
seguir o presidente justificado as ausências dos conselheiros Ilailson Silveira de Araújo
e Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, por se encontrarem em reunião na Câmara
Municipal tratando de assuntos de interesse do CRA-CE e, do conselheiro Josué
Sucupira Barreto, por motivo de compromisso profissional. Logo após, o Presidente fez
uso da palavra para: 01. Informar sobre as participações, sua e do conselheiro Ilailson
Araújo, em reunião da ABRH-CE - Associação Brasileira de Recursos Humanos,
seccional Ceará, objetivando uma aproximação efetiva entre as duas Instituições, assim
como, ressaltar a união identificada entre os membros que compõem a nova diretoria da
ABRH; 02. Comentou sobre a apresentação realizada no CRA-CE pelo representante
local da Qualicorp, administrador Paulo Neime, acerca dos Planos de Saúde
administrados pelo referida Empresa e que serão ofertados aos Administradores em
condições diferenciadas, a partir da assinatura do convénio CRA-CE e Qualicorp, o qual
se encontra em processo de formalização. Logo a seguir, fez uso da palavra o
conselheiro federal Rogério Cristino para: Ol.dar ciência sobre sua participação na
próxima reunião do CFA em Brasília, para onde estará viajando no dia 02/11,
ressaltando entre os itens em pauta, a aprovação da anuidade para 2012, a
regulamentação dos critérios para a próxima eleição do Sistema e a reformulação do
Programa de Apoio aos Regionais - PROAR; 02. comentar sobre o Programa Estadual
de Banda Larga ora em implantação no Ceará e operacionalizado pelo ETICE -Empresa
de Tecnologia da Informação do Ceará. Em seguida, o presidente submeteu a análise e
votação o Parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRA-CE relativo ao Balancete
de Setembro de 2011 o qual, após discussão mereceu aprovação unânime dos presentes.
Também foram postos em votação e aprovados por unanimidade, os Pareceres da
mesma Comissão e relativos à desaprovação da Prestação de Contas de Janeiro à
Setembro de 2010 e a aprovação da Prestação de Contas de Outubro á Dezembro de
2010. Em continuidade o presidente facultou a palavra aos Conselheiros, tendo se
manifestado: o conselheiro José Demontieux Cruz, para: 01. indagar ao conselheiro
federal Rogério Cristino qual, na sua avaliação, é a imagem dos membros do CFA sobre
a atual gestão do CRA-CE, recebendo como resposta, que tem levado ao conhecimento
de todos, o trabalho ora desenvolvido neste Regional, na busca de regularização da
caótica situação herdada da gestão passada; 02. Informar que a Receita Federal está
ultimando providencias com vistas a liberação de alguns bens como doação ao CRACE, o que mereceu parabéns ao Conselheiro por parte do presidente Luís António, em
razão das gestões que ele realizou neste sentido; 03. comentou sobre a carência de
Fiscais no CRA-CE, bem assim, sobre a oportuna realização do Curso para Responsável
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Técnico que o Regional irá realizar brevemente; e 04. Fez referencia a um concurso que
a Assembleia Legislativa estará em breve realizando, inclusive com vagas para
Administradores, solicitando ao conselheiro Clóvis Matoso informar-se melhor à
respeito: o conselheiro Roberto Feijó manifestou-se logo após para: 01. Informar
sobre a palestra que realizou na Faculdade Darcy Ribeiro no dia 18/10 por ocasião do
evento "IV Dia Cultural" daquela Instituição; 02. Reclamar da supressão feita no texto
do Ofício encaminhado ao Governador, sobre a indicação de candidatos à Vogal da
Junta Comercial; manifestou-se após o conselheiro Lamarck Guimarães, para: 01.
Oferecer Convénios firmados pela AADECE aos Conselheiros do CRA-CE; 02.
solicitar apoio para um evento que referida associação irá realizar no próximo dia 21/11,
no SEBRAE, quando será prestada uma homenagem ao administrador Luís Melo
Andrade; e 03. Informar sobre o lançamento do curso de pós graduação em Recursos
Humanos, da FATENE que, segundo ele, é a primeira Faculdade no mundo a utilizar a
energia eólica em suas instalações; em seguida, manifestou-se o conselheiro Clóvis
Matoso para: 01. sugerir que a homenagem ao colega Luis Melo acontecesse com ele
tocando saxofone, seu instrumento preferido; 02. dar ciência das exigências feitas pelo
CFA com vistas a rigorosa redução de despesas, o que já vem acontecendo neste
Regional; 03. Comunicar sua participação, representando o CRA-CE, na "I Conferência
de Administração de Russas" realizada no dia 17/10; 04. Dar conhecimento que o
SINDAECE está envidando esforços para a criação do Piso Salarial do Administrador
Terceirizado; e 05. Levar ao conhecimento do Plenário a situação dos consórcios que o
CRA-CE detém, um para veículo e outro para um terreno, cujos pagamentos das
parcelas encontram-se com bastante atraso. Informou que, conforme levantamento o
CRA-CE pagou respectivamente 11 parcelas totalizando R$ 10.031,45 e 10 parcelas
somando 13.167,80. Para resgate, os valores calculados até 25/10/2011 seriam de R$
8.250,00 referente ao veículo e R$ 14.250,00 para o terreno. O conselheiro Clóvis
Matoso propôs ao presidente que colocasse em votação a solicitação de resgate dos
valores pagos, conforme acima, o que foi feito, merecendo aprovação unanime dos
presentes; o próximo a manifestar-se, foi o conselheiro Geraldo Batista, para: 01.
defender a coesão entre os membros do grupo que está á frente do CRA-CE; 02.
ressaltar a participação do deputado e administrador Sérgio Aguiar na proposição de
balizar com o nome de Iraldo Cristino, o trecho da estrada recém inaugurada,
interligando as cidades de Alcântara e Coreaú; 03. Protestar de forma veemente pelo
fato de que a Prefeitura de Fortaleza não vem cumprindo o que determina a Lei 4769,
no tocante às Licitações. O Superintendente do CRA-CE informou, que vários contatos
foram realizados com a Diretora da Comissão Central de Licitação da PMF, a qual
comprometeu a fazer cumprir todas as exigências legais. No entanto, o administradoT
Daniel Barbosa irá fazer nova visita, para cobrar o que foi prometido; por fim, fez uso
da palavra o administrador João Paulo Pinto Lima, para: 01. Referendar as
informações prestadas pelo Superintendente e comunicar que irá orientar a Assessoria
Jurídica para acionar a PMF pelos meios legais, exigindo o cumprimento da legislação
em vigor; 02. informar que o Curso para Responsável Técnico teve sua data transferida
para 30 de Novembro; 03. Comunicar que, após este evento, realizará o "I Encontro das
Empresas Registradas"; e, 04. Propor a contratação de dois estagiários de
Administração, para reforçar a equipe de fiscalização. Este assunto ficou de ser melhor
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avaliado com o presidente Ilailson Araújo. E, nada mais havendo a tratar, o presidente
da reunião, conselheiro Luis António Rabelo Cunha deu por encerrados os trabalhos,
doas quais eu, adm. 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 DROutubro de 2011.
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