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Conselho Regional de Administração - Ceará

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 25 DE JULHO DE 2012.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho de dois mil e doze (2012), em sua sede, a rua
Dona Leopoldina 935 e 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. Comprovada a existência de quorum, o
Presidente deu por iniciados 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, José Demontieux Cruz,
Lamarck Mesquita Guimarães, Roberto Capelo Feijó e Francisco Zamenhof de Oliveira.
À seguir, o presidente solicitou-me proceder a leitura da Ata da reunião anterior, o que
aconteceu, sendo após submetida à consideração dos presentes c merecendo aprovação
de forma unânime. Prosseguindo, o presidente prestou as seguintes informações: 01.
Comentou sobre a instalação do Tribunal Regional de Ética, acontecida no dia 17/07 nas
dependências da Pax Corretora c que terá como objetivo, julgar as infrações ao Código
de Ética do Administrador cometidas pelos dirigentes afastados em 22/09/2010, com
base no Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurada; 02.
Informou sobre o recebimento de convite da FIEC para participar das comemorações do
Dia da Indústria, a acontecer no próximo dia 26/07; 03. deu ciência do recebimento de
convite da UNIFOR, pessoal, para se fazer presente à palestra do ex-presidente
americano Bill Clinton. Em seguida, fez uso da palavra o conselheiro Clóvis Matoso,
para: 01. Dar conhecimento ao Plenário, da negociação realizada pelo presidente ílailson
Araújo com o Grupo de Comunicação O POVO, o qual propôs e obteve êxito, na
permuta do débito existente de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ainda
originário do FIA, por três palestras por clc ministradas para colaboradores daquela
Instituição, em datas a serem acordadas; 02. Propor a criação, conforme autoriza a
Resolução Normativa CFA 424 de 20 de junho de 2012, da Comissão Especial de
Conciliação deste Regional, para negociar os débitos dos inadimplentes, pessoa física e
pessoa jurídica, a qual ficou composta por três membros, conforme a seguir: presidente,
o próprio conselheiro, que é o Diretor Administrativo Financeiro do CRA-CE e, o
conselheiro Carlos Ernesto de Holanda c o administrador Daniel Barbosa, como os
demais membros. Portaria neste sentido, deverá ser editada pelo Presidente. Ainda sobre
este assunto, ficou definido que o presidente da Comissão recém criada deverá manter
entendimentos com outros Regionais, para obter informações sobre como estão
procedendo à respeito, mormente, no tocante à concessão de descontos; 03. Apresentar
Proposta de "pacote" para um grupo de conselheiros ir ao XXII ENBRA, a realizar-se no
Rio de Janeiro, de 05 à 07 de Novembro, com saída no dia 04/11 e retorno no dia 08/11.
Informou que está realizando levantamento financeiro com vistas identificar quantos
Conselheiros será possível enviar às expensas do CRA-CE . Se não for possível enviar
todos os Conselheiros efetivos, será feito um sorteio entre eles para definir aqueles que
irão, até o total da quantidade estabelecida. 04. Dar ciência sobre a situação financeira
do CRA-CE até a presente data, informando dispor cm aplicação em Poupança até o dia
de hoje, o valor de R$ 453.826,59 e como saldo em conta corrente R$ 26.212,34.
Comunicou ainda, que a última parcela do débito para com a EBCT estará vencendo no
dia 13 de agosto próximo e que, até o presente, neste exercício, foi remetido ao CFA a
importância total de R$ 276.180,55 sendo, R$ 223.589,11 referente à quotas partes e R$
52.591,44 correspondente à seis parcelas do Empréstimo contraído junto ao Federal. À
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seguir, o conselheiro João Paulo Pinto Lima apresentou ao Plenário, os Processos
referentes aos registros no CRA-CE de números
0841, 7326, 7823 e o
conselheiro Roberto Feijó, ao de número 8568, os quatro, relativos a Solicitação de
Cancelamento do Registro, em relação aos quais os Pareceres dos respectivos Relatores
foram pelo indeferimento de todos, decisão esta, ratificada pela unanimidade dos
conselheiros presentes. À propósito, foi sugerido pelo conselheiro Roberto Feijó que, na
comunicação da decisão à (ao) interessada (o), lhe fosse informada(o) que a(o) mesma
(o) poderá comparecer ao CRA-CE para tomar conhecimento das razões expostas pelo
Relator, que o levou a concluir pelo indeferimento do pleito. Referida proposta, foi
aprovada pelos presentes. À seguir, o presidente submeteu ao Plenário, o Parecer da
Comissão Permanente de Prestação de Contas do CRA-CE referente ao Balancete do
mês de Junho/2012, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento,
a palavra foi facultada aos presentes, manifestando-se inicialmente o conselheiro Luís
António Rabelo para informar que o Relatório sobre a avaliação da Faculdade Ari de Sá
encontra-se em fase de conclusão, devendo ser enviado ao CFA, em tempo hábil. Logo
após, manifestou-se o conselheiro Roberto Feijó para: 01. congratular-se com a gestão
do CRA-CE, no tocante ao aspecto financeiro; 02. Igualmente, congratular-se com o
presidente, no tocante a sua atuação na negociação com o Sistema O POVO de
Comunicação; 03, ressaltar a importância da discussão em Plenário dos Processos mais
complexos, com vistas a formação de um padrão para os casos assemelhados, evitandose assim, Pareceres contraditórios para situações idênticas ou mesmo bastante parecidas;
e 04. concordar com a observação do conselheiro Demontieux, para que seja consultada
a Câmara especifica do CFA, em situações de maior complexidade, como por exemplo,
no caso do Auditor Fiscal Estadual. Em seguida, manifestou-se o conselheiro Francisc
Zamenhof de Oliveira para: 01, informar que, no recente''Seminário de Altos Estudos
Sobre Administração Pública", contestou quanto a inexistência no Estado do Ceará, do
'Curso de Administração Pública", ressaltando que o Ministro Ubiratan Aguiar cobrou do
Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, sobre a necessidade de criação de
referido curso superior; 02. comunicar ao Plenário, quanto a sua candidatura à Câmara
Municipal de Baturité, cidade de onde é natural. Logo a seguir, manifestou-se o
conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães, para propor que seja colocado no site do
CRA-CE, a situação do andamento dos Processos relativos a pleitos dos filiados. Fez uso
da palavra a seguir, o conselheiro José Demontieux Cruz, para: 01. parabenizar o
administrador Zamenhof de Oliveira, por sua candidatura; 02. comentar sobre, na sua
opinião e por reclamação de vários colegas, falta de empenho do CFA e CRA's no
tocante a defesa dos interesses dos profissionais da categoria, citando como exemplo a
Lei 12.277 de 30/06/2010, que concede benefícios à profissionais de nível superior,
deixando de fora o Administrador; 03. Comentar sobre um possível mal atendimento a
um colega Administrador, ao se dirigir a um funcionário do CRA-CE. O presidente disse
desconhecer detalhes do assunto e que iria investigar à respeito, para as providências
devidas. Finalmente, fez uso da palavra o conselheiro Carlos Ernesto de Holanda,
para: 01. referendar as palavras do conselheiro Roberto Feijó, no tocante à negociação
do presidente Ilailson Araújo com o Sistema O POVO; 02. ressaltar que, a proposta do
CRA-CE à Caixa Económica, para o financiamento de Consultorias realizadas por
Administradores, foi noticia de destaque no site do CFA; 03. Comunicar que, em sua
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recente estada em Brasília, tratando de assuntos da FAJECE, esteve em visita ao CFA
onde, em contato com o presidente Sebastião Luiz de Mello, ouviu referencias elogiosas
à atual gestão do CRA-CE. Manteve, igualmente, entendimentos com o coordenador
geral do PRODER, com vistas a aprovação dos demais Projetos apresentados àquele
Programa. Ressaltou que, um dos Projetos, deverá ser encaminhado para a Câmara de
Relações Internacionais e Eventos, por ser a ela pertinente; 04. Informar que a editora da
RBA solicitou-lhe a indicação de um cearense para ser Capa da revista, tendo indicado
os empresários Beto Studart c Fernando Girino Gurgel: e 05. Solicitar o registro em Ata,
sobre seu espanto quanto a deformação da avaliação da atual gestão do CRA-CE,
acontecida repentinamente no site da Instituição, que mudou bruscamente de uma
situação bastante favorável, para uma situação extremamente negativa. Ressaltou que,
com certeza, tal inversão de avaliação, deveu-se a uma invasão acontecida no site, por
pessoas declaradamente opositoras da atual direção da Entidade, propondo que a direção
do CRA-CE proceda a uma rigorosa investigação, para identificação do autor ou autores
de tão baixo procedimento. Por fim, declarou estranhar a coincidência extemporânea,
uma vez que, na última reunião houvera enaltecido a avaliação que vinha acontecendo
de forma bastante positiva e, repentinamente, foi transformada em uma avaliação por
demais negativa. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os
trabalhos da presente reunião, às 13:15 horas, da qual eu, administrador César Cláudio
Rabelo Cavalcante lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes.
^
taleza/Ce, 25 de Julho de 2012
Ixv
T^
<^4/
avalcame - Secretário Ad-hoc
Adm. Ilailson Silveira de Araújo^ Preá dente
/

Í<

J> / y /

L^L $+^(3/(/s» ÍM/SIfi "Adm. Luís António Raoelo CunJia-Vlce Presidente

Adm. Clóvii^á^ós^Vileía Lima//í)ÍF/Adm. Financeiro
^^^-^f^ Holanda-Vice Dir. Adm. Financeiro
Adm. (íarlos Ernesto Àlbuquejiefue^tle
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Adm. Francisco Zamenhof de Oliveira-Conselheiro Suplente, convocado.
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