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Conselho Regional de Administração • Ceará

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 25 DE ABRIL DE 2012.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril de dois mil e doze (2012), 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 Ilailson Silveira de Araújo. Constatada a existência de quorum, o
Presidente deu por abertos os trabalhos, que contou ainda com a presença dos
Conselheiros: administradores Luís António Rabelo Cunha, Clóvis Matoso Vilela Lima,
Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima, Josué Sucupira
Barreto, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó e os conselheiros suplentes
convocados Francisco Zamenhof de Oliveira e António Eldair da Cunha. À seguir, o
presidente solicitou-me proceder a leitura da Ata da reunião anterior, o que aconteceu,
sendo após submetida à consideração dos presentes e merecendo aprovação por
unanimidade. Prosseguindo, o conselheiro Carlos Ernesto Holanda fez uso da palavra
para solicitar uma complementação de sua declaração proferida na Ata da reunião
anterior, qual seja, a de que o conselheiro federal Francisco Rogério Cristino não se
encontrava presente na reunião do CFA, na qual ele fez referencia à expressão
"dinossauros da administração" e que suas deduções o foram "com base em informações
de terceiros". Continuando, o presidente prestou as seguintes informações: 01.
Compareceu, em companhia do Superintendente César Cavalcante, ao lançamento do
livro "Cancioneiro de Mim", de autoria do administrador, jornalista e poeta Eduardo
Fontes, fato acontecido na noite de 25/04 no Ideal Clube; 02. Esteve em visita ao
administrador João Dummar Neto, diretor do Sistema O POVO de Comunicação,
tratando da negociação para a edição dos doze Fascículos sobre temas pertinentes à
Administração, o qual apresentou uma alternativa de valor - R$ 175.000,00 - desde que
o ternário e os textos dos fascículos ficassem sob o direcionamento de sua equipe, não
obstante tratarem-se de assuntos atinentes à Administração. O Presidente ficou de
analisar o assunto com seus pares, para dar uma resposta definitiva; 03. Deu
conhecimento ao Plenário, do email recebido do Gerente Geral de Operações do Sistema
O POVO, Sr. Edson Barbosa, informando sobre a aprovação da proposta que houvera
feito anteriormente, para permuta do débito do CRA-CE junto àquele jornal, pela
realização de três palestras, por ele ministradas, em datas a serem definidas; 04. Fez
referencia a uma entrevista do vereador Elmano de Freitas no "Programa Jogo Político"
apresentado pelo jornalista Fábio Campos, no qual comentou que, se eleito prefeito,
estaria mantendo contatos com o Presidente CRA-CE para que este Conselho
colaborasse diretamente para a estruturação de um projeto de "Gestão das Escolas" para
apoiar ações da área de educação; 05. Repassou ao Plenário, informações recebidas do
conselheiro José Demontieux Cruz de que, em contato com o administrador Clésio Jean
Saraiva, da Superintendência do Património da União, este afirmou estar caminhando de
forma bastante satisfatória a cessão do prédio onde atualmente funciona a Advocacia
Geral da União, em processo de mudança, para abrigar a nova sede do CRA-CE; 06.
Informou sobre o telefonema recebido do assessor do presidente da Assembleia
Legislativa, Eudoro Santana, convidando membros do CRA-CE a se fazerem presentes à
uma reunião de Comissão daquela Casa e presidida pelo deputado Lula Morais, para
participar de debates no Fórum "Pacto Pelo Pecém", a acontecer no dia 26/04, às 08:30
horas na sede do Legislativo. O convite foi extensivo à todos os conselheiros; 07. Deu
ciência do convite recebido do presidente da Junta Comercial do Ceará, para ministrar
sobre " Novos Modelos de Gestão " para os dirigentes e vogais daquela
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Instituição, evento que deverá acontecer, também, no dia 26 do corrente às 11:30 horas.
Ressaltou que, na correspondência, o presidente da Junta se compromete a colaborar
com o CRA-CE; 08. Comunicou haver acordado com o vice-presidente Luís António
Rabelo, para que este lidere todas as ações relativas à área educacional; 08. Informou
que o assessor jurídico Alessandra Maia e o chefe da Unidade de Fiscalização,
administrador Daniel Barbosa, foram enviados à Recife para participarem de reunião no
Tribunal Federal da 5a Região, sobre assuntos relativos aos processos em andamento
naquela Corte; 09. Informou ao Plenário, sobre a arrecadação acontecida até 31/03,
quanto termina o período para pagamento da anuidade sem multa, a qual totalizou o
valor de R$ 855.421,31 representando um incremento de 25,01% sobre o mesmo
período do ano anterior. Prosseguindo, submeteu à consideração do Plenário, o Parecer
da Comissão Permanente de Tomada de Contas relativo ao Balancete do mês de Março
de 2012, o qual foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, foram apresentados e
submetidos à consideração dos presentes os três Projetos elaborados pelo CRA-CE e
destinados a obtenção de recursos no total de R$ 147.481,00 junto ao PRODER Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração, para sua
concretização. São eles: 01.uFortalecendo a Fiscalização" (R$ 69.521,00), relativo à
atividade pertinente; 02. "Fórum: A Busca da Excelência no Ensino da Administração
no Ceará" (R$ 48.110,00) de caráter institucional; e 03 " Sistema Integrado de Gestão"
(R$ 29.850,00) referente a procedimentos internos - os quais, após analisados e
debatidos pelos Conselheiros, tiveram confirmadas suas aprovações para
encaminhamento ao CFA até o próximo dia 30/04. Logo após, o Presidente deu boas
vindas aos representantes do Banco do Brasil, Senhores Francisco Ferreira da Silva,
Gerente Regional de Apoio ao Comercio Exterior e Leandro Araújo, Assistente da
Gerência, os quais apresentaram ao Plenário, informações relativas ao Convénio firmado
entre CRA-CE e Banco do Brasil, para a realização de uma série de eventos sobre a
temática Comércio Exterior, destinados aos Administradores e Estudantes de
Administração, em condições diferenciadas. Logo a seguir, o Presidente apresentou aos
Conselheiros, o administrador César Lucena, especializado em Perícia Judicial, o qual
discorreu detalhadamente sobre sua atuação neste campo, conclamando e incentivando
os colegas a conhecerem e se aprofundarem nesta área, que proporciona excelentes
perspectivas profissionais para os Administradores. Finalmente, o Presidente submeteu
ao Plenário, a aprovação dos seguintes critérios para a indicação de futuros
homenageados pelo CRA-CE, mormente através Instituições oficiais como a Assembleia
Legislativa e a Câmara Municipal: 01. Tais indicações serão de competência exclusiva
do CRA-CE, após aprovadas em Plenário; 02. Por meio de Portaria, ad-referendum do
Plenário, o Presidente constituirá Comissão composta por três membros, todos
Conselheiros do CRA-CE, com a finalidade específica, devendo o Plenário ser
comunicado à posteriori; 03. A relação dos homenageados, deverá necessariamente ser
registrada em Ata. Dentro de tais critérios, o Presidente deu ciência da Portaria CRA-CE
004/2012, com a finalidade de "constituir a Comissão para a escolha dos Homenageados
em 2012" que é composta pelos conselheiros Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda,
presidente e, Ilailson Silveira de Araújo e Clóvis Matoso Vilela Lima, como membros.
Tanto a definição dos critérios, quanto a Portaria referida, foram aprovadas por
unanimidade. Dado o adiantado da hora e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu
por encerrados os trabalhos da presente reunião, às 13:35 hs, da qual eu, administrador
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César Cláudio Rabelo Cavalcante lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada por teéos os preéentes. FoyÉaleza/Ce, 25 de Abril de 2012.
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