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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 23 DE MAIO DE 201 2.
Aos vinte e três (23) dias do mês de maio de dois mil e doze (2012), em sua sede, a rua
Dona Leopoldina 935 e com inicio às 1 1:30 horas - esteve reunido em caráter ordinário
o Plenário do Conselho Regional de Administração do Ceará sob a presidência do
administrador Luís António Rabelo Cunha. Constatada a existência de quorum, o
presidente deu por abertos os trabalhos, que contou ainda com a presença dos
Conselheiros: administradores, Clóvis Matoso Vilela Lima, Carlos Ernesto Albuquerque
de Holanda, João Paulo Pinto Lima, Josué Sucupira Barreto, Roberto Capelo Feijó, José
Demontieux Cruz, Lamarck Mesquita Guimarães e o conselheiro suplente convocado
Francisco Zamenhof de Oliveira. À seguir, o presidente dispensou a leitura da Ata da
reunião anterior, por já haver sido assinada por todos os presentes significando, portanto,
aprovação por unanimidade. Prosseguindo, o presidente da reunião justificou a ausência
do conselheiro Ilailson Silveira de Araújo, em razão de compromisso externo, de
interesse do CRA-Ce. Continuando, o presidente informou que a Comissão de Avaliação
das IES, que preside, houvera colocado em dia as pendências então existentes. Em
seguida, facultou a palavra aos Conselheiros que se manifestaram , pela ordem: Clóvis
Matoso para - 01. Dar conhecimento sobre o Curso de Perícia Judicial ministrado pelo
administrador Itamar Reveredo, de Curitiba e que pretende aqui realizá-lo através o
SINDAECE; 02. Informar sobre a reunião da FEBRAD acontecida em Brasília e na qual
foi decidida sobre a contratação de um articulador político para atuar junto ao Congresso
Nacional acompanhando assuntos de interesse da categoria e de seus profissionais ; 03.
Comunicar que foi convidado a integrar o Departamento Intersindical de Assuntos
Parlamentares; 04. dar conhecimento de que realizou a Convenção Coletiva com o
Sindicato de Asseio e Conservação no tocante aos Administradores terceirizados que
prestam serviços junto à CAGECE, em condições bastante satisfatórias para os
profissionais da categoria; 05. Comunicar sobre os Convénios na área de saúde, firmados
pelo CRA-CE com a Aliança e a Qualicorp; 06. informar que estará, em breve,
participando da Convenção Coletiva da Eletrobrás; 07. Dar ciência sobre os
Representantes do CRA-CE nos Núcleos seguintes: Boa Viagem -- Adm. Diana
Torquato, Quixeramobim - Adm. Fernanda Severo e, Aracati - Adm. Francisco de Assis
Filho;e, 08. Dar conhecimento de que retirou os cartazes da AADECE da recepção do
CRA-CE, em virtude de entender que a logomarca do CFA estava sendo usada
indevidamente, em razão do Convénio desta Instituição com o Conselho Federal
encontrar-se vencido desde 31/12/201 1. O Conselheiro Federal Rogério Cristino para:
01. Informar sobre a audiência que intermediou junto ao Ministro dos Portos, Leônidas
Cistino, para receber o presidente do CFA Adm. Sebastião Luiz de Mello; 02. Alertar
sobre a necessidade de desincompatibilização, por parte dos Conselheiros, das entidades
a que pertençam , caso pretendam concorrer às eleições para Vereador, Prefeito e Vice
Prefeito; 03. Dar ciência da reunião que acontecerá no dia 25/05 em Brasília, da
Comissão Eleitoral do CFA com os Coordenadores das correspondentes Comissões dos
Regionais; 04. Fez referencia ao inicio de funcionamento do Cinturão Digital do Ceará,
sistema gercnciado pela ETICE - Empresa de Tecnologia da informação do Ceará; 05.
Informou sobre o evento que estará acontecendo em Ubcrlandia/MG, no período de 14
à 16 de Junho - CONAMERCO- Congresso de Administración Del Mercosul - em
paralelo ao qual estarão se realizando Reunião do Conselho Federal e 2a Assembleia de
Presidentes do Sistema CFA/CRA's; 06. Lembrou que o prazo para indicação pelo
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estará se vencendo no próximo dia 31; 07. Comunicou que o CFA aprovou o novo
modelo da Carteira de Identidade Profissional do Administrador, o qual passará a
vigorar em breve. O Conselheiro José Demontieux Cruz, para: 01. Cobrar a realização
dos Cursos de Português e Marketing Político, destinado aos Administradores e proposto
em reunião passada; 02. Propor a elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários
destinado aos funcionários do CRA-CE; 03. Informou sobre a conclusão do
levantamento e análise da documentação do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado para apurar irregularidades cometidas pelos diretores da gestão anterior
afastados e que, até o final de maio, estará apresentando ao presidente do CRA-CE o
Relatório conclusivo que se encontra em elaboração sob orientação do colega José
Caminha; e 04. Cobrou sobre uma maior participação do CRA-CE na mídia. O
conselheiro Francisco Zamcnhof, manifestou-se para: 01. fazer referencia ao Curso de
Administração Pública e Orçamento, promovido pela Assembleia Legislativa e do qual
participa, ressaltando aos colegas sobre a importância da Lei 4.320 que trata sobre
Orçamento; 02. Sugerir o nome do administrador Francisco de Assis Arruda para
Representante do CRA-CE no Núcleo de Baturité. O conselheiro Lamarck Guimarães
para: 01. Comentar sobre a não participação de membros do CRA-CE no evento recém
promovido pela AADECE; 02. Encaminhar o Projeto "Corrida do Administrador", a
acontecer no dia 09 de Setembro próximo; 03. Comunicar que a AADECE estará
enviando Oficio ao CFA, solicitando a renovação do Convénio para utilização
autorizada da logomarca do Federal, na divulgação de seus eventos; 04. Declarou
taxativamente e solicitou inclusão em Ata, que é candidato à presidência, na próxima
eleição para a Diretoria do CRA-CE; 05. Informou que estará no dia 24/05 na cidade do
Crato, para firmar convénio com a FUNTEC, com vistas a realização em conjunto com a
FATENE, de um Curso de Pós graduação (MBA) naquela cidade; e 06. Contestou a não
assinatura do convénio FATENE / CRA-CE, entendendo que tal não aconteceu, por se
tratar de perseguição à Faculdade a qual é vinculado. O conselheiro Josué Barreto,
para: 01. Informar sobre sua ida à Brasília, na condição do coordenador da Comissão
Permanente Eleitoral do CRA-CE, para participar de reunião com a CPE do CFA e dos
demais Regionais, acerca dos procedimentos definidos na Resolução Normativa CFA
416 de 18 de Novembro de 2011, para as Eleições Gerais 2012 do Sistema; 02.
Conclamar os Conselheiros a participarem do Curso "Gestão por Processo", pela
importância de que se reveste para os Administradores. O conselheiro Carlos Ernesto
Holanda, para: 01. Convidar o CRA-CE para se engajar, dando seu apoio institucional,
no projeto "Combate às Drogas", que tem entre as Instituições lideres, a FAJECE; 02.
Informar que assumiu no dia 12 de maio, a Coordenação da FAJECE - Federação das
Associações de Jovens Empresários do Ceará.. Por fim, o conselheiro João Paulo Pinto,
para: 01. Fazer explanação sobre as atividades da Diretoria de Fiscalização,
apresentando Relatório pertinente, que passa a fazer parte da presente Ata; e, 02.
Solicitou informação sobre a data de entrada da solicitação de Convénio da FATENE.À
seguir, o presidente submeteu ao Plenário o Parecer da Comissão Permanente de
Tomada de Contas do CRA-CE sobre o Balancete de Abril/2012, o qual mereceu
aprovação unânime dos presentes. Após, foram aprovados os seguintes processos de
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Pedidos de Isenção de Pessoa Física, relatados pelo conselheiro João Paulo Pinto e
relativos aos registros seguintes no CRA-CE 4342, 5515, 5841, 7291, 7331, 7526, 7579,
7677, 7829, 7834, 7968, 8005, 8637 e 8797. Finalmente, foram distribuídos para análise
e parecer, os seguintes processos: para o conselheiro Roberto Feijó, a ser
posteriormente entregue: Pedidos de Cancelamento de Pessoa Física, registros
números- 8798, 8836, 9226 e 0533; e Pedido de Licença de Registro Pessoa Física -
registro número 4652. Para o conselheiro José Demontieux Cruz, Pedidos de Isenção
Pessoa Física, registros números - 3260, 4791, 5376, 6293, 6509, 6868, 7088 e 7783. E,
para o conselheiro João Paulo Pinto, Pedidos de Isenção Pessoa Física, registros
números - 7831, 8025, 8417, 8641, 8721, 8864, 8880 e 8893. E nada mais havendo a
tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos da presente reunião, da qual eu,
administrador César Cláudio Rabelo Cavalcante, Secretário ad-hoc, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, ser^ assinada por todos os presentes. Fortaleza/Ce, 23 de
Maio de 2012.

Adm. César Cláudio Rabeljò Cavalcante - Secretário Ad-hoc

Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente, na presidência da reunião

Adm. Clóvis Matoso ima- Dir. Adm. íiro

Adm. Carlos Ern£sícTAlbuquerque de HoJãS>da -c'Vice Dir. Adm. Financeiro

Adm. Josué Sucupira Barreto - Dir. de Dês. Institucional e Profissional

Lima - Diretor de Fiscalização

Adm. Joséj5e*mon$eux Cruz - Conselheiro Efetivo

Adm. Lamarck Mesquita Guimarães — Conselheiro Efetivo

Adm. Francisco Zamenhof de Oliveira - Conselheiro suplente
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