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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro de dois mil e doze (2012), em sua sede, à
rua Dona Leopoldina 935 e com inicio às 11:45 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 iniciados os trabalhos, que contou ainda com a presença dos seguintes
Conselheiros: administradores Luís António Rabelo Cunha, Clóvis Matoso Vilela Lima,
João Paulo Pinto Lima, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó, Lamarck
Mesquita Guimarães, Josué Sucupira Barreto, além do conselheiro suplente, convocado,
Francisco Zamenhof de Oliveira. À seguir, o presidente solicitou-me proceder a leitura
da Ata da reunião anterior, o que aconteceu, sendo submetida à consideração dos
presentes e merecendo aprovação por unanimidade. No entanto, o conselheiro Lamarck
Mesquita interveio, para contestar a informação constante em Ata e tendo como autor o
conselheiro Clóvis Matoso, de que a AADECE houvera utilizado indevidamente a marca
do CFA. Em réplica, o conselheiro Clóvis afirmou que dispunha de documento oficial
do CFA, ofício 834/2012, o qual foi apresentado e lido na ocasião, distribuindo cópia
para cada Conselheiro presente. Em aparte, o conselheiro Josué Sucupira interveio, para
solicitar que os assuntos e problemas extra CRA-CE, não fossem trazidos para as
reuniões plenárias da Instituição, posição esta, também apoiada pelo conselheiro Roberto
Feijó. Já o conselheiro Demontieux Cruz, manifestou-se em apoio ao conselheiro Clóvis
Matoso. Prosseguindo, o presidente fez uso da palavra para: 01. Solicitar que fosse
constado em Ata, um "Voto de Louvor" ao funcionário George Santos da Silva, da
Unidade de Registro do CRA-CE, por sua firme atitude de não aceitar um documento de
Empresa filiada, por estar em desacordo com as Normas da Instituição, não obstante a
enorme pressão que sofreu por parte do interessado, para que o aceitasse; 02. Comentar
sobre oficio recebido do conselheiro Demontieux Cruz , presidente da Comissão de
Tomada de Contas do CRA-CE fazendo observações de natureza contábil; 03.
Esclarecer sobre o fato do valor das despesas da rubrica Transporte de Pessoal e sua
Bagagem haver ultrapassado a respectiva dotação, o que será corrigido quando da
elaboração da 1a Reformulação Orçamentaria de 2012, através o remanejamento de
valores de outras rubricas, assim como, fazer referência sobre a Licitação pertinente.
Neste aspecto, o conselheiro Demontieux Cruz comprometeu-se a obter maiores
informações e subsídios junto ao setor competente da Receita Federal, como forma de
orientação, em razão de sua relativa complexidade; 04. Apresentar o Demonstrativo de
Resultado Económico Financeiro atualizado até o mês de Agosto/2012; 05. Dar ciência
ao Plenário, sobre uma Missão à China, organizada pela CNI e destinada à gestores e
empresários ; 06. Dar ciência aos conselheiros de que estará se esgotando no próximo
dia 28/09 o prazo de inscrições no pacote formado para participação do "XXII
ENBRA": e, 07. Incentivar os conselheiros a participarem nos dias 27 e 28/09 na
UNIFOR, do evento "PBM Inovation 2012", no qual o conselheiro Josué Sucupira
Barreto atuará como conferencista. Logo após, o presidente submeteu aos conselheiros,
o Parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRA-CE, assinado por todos seus
membros e relativo ao Balancete do mês de Julho/2012 o qual foi aprovado. Igualmente,
foi posto em votação, o parecer da mesma Comissão, correspondente ao Balancete do
mês de Agosto/2012 que mereceu unânime aprovação. Em aparte, o conselheiro Roberto
Feijó comentou sobre o fato de a dotação orçamentaria para "Transporte de Pessoal e
sua bagagem " haver excedido a respectiva dotação, como igualmente
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observar com rigor, quanto à Licitações, o que determina a Lei 8.666/93. Em seguida, o
conselheiro Lamarck Mesquita fez referência ao contato que manteve com o Contador
Sérgio Othon Sidou, no tocante ao pedido de vistas relativo ao Balancete de Julho/2012,
ressaltando que seus questionamentos houveram sido esclarecidos. Dando continuidade,
o presidente informou que a 1a Reformulação Orçamentaria encontra-se elaborada
porém, sem a assinatura do contador. Será convocada uma reunião extraordinária, na
qual estará presente o Contador do CRA-CE, ocasião em que todas as possíveis dúvidas
serão pelo mesmo, devidamente esclarecidas. Informou também que, o Parecer Jurídico
sobre o débito do FGTS, de responsabilidade de gestões anteriores, será encaminhado
aos Órgãos competentes. Em aparte, o conselheiro Roberto Feijó disse haver
considerado o Parecer em questão bastante superficial em seu preâmbulo e que ao seu
final O conselheiro Josué Sucupira concordou com o posicionamento do
referido conselheiro. Por sua vez, o conselheiro Clóvis Matoso fez esclarecimentos
pertinentes, insistindo que a documentação em questão seja, de fato, remetida aos
Órgãos devidos. Já o conselheiro João Paulo Pinto alertou sobre uma possível autuação
que o CRA-CE possa vir a sofrer. Retomando a palavra, o presidente prestou
informações sobre o projeto aprovado pelo PRODER para a área de fiscalização,
devendo sua operacionalização acontecer logo após o processo eleitoral do Sistema
CFA/CRA's, uma vez que os recursos financeiros para tanto, se encontram disponíveis.
Aproveitou ainda o ensejo, para distribuir aos conselheiros presentes um exemplar da
Pesquisa Nacional do Sistema CFA/CRA's. A seguir, a palavra foi facultada,
manifestando-se pela ordem, os seguintes conselheiros: Luís António Rabelo, para 01.
fazer referencia ao Seminário promovido pela HSM Management com o professor e
consultor americano William Ury ; 02. Comentar de forma positiva, a participação do
CRA-CE na Feira do Empreendedor, promovida pelo SEBRAE no Centro de Eventos de
Fortaleza e na qual, este Regional dispunha de um stand, cedido pela entidade
promotora. O conselheiro Roberto Feijó para ressaltar o êxito da promoção
comemorativa à passagem do Dia do Administrador, parabenizando toda a equipe
responsável pelo evento. O conselheiro João Paulo para fazer observações sobre falhas
de comunicação que constatou, por parte do CRA-CE, no evento promovido pelo
SEBRAE. O conselheiro José Demontieux Cruz, para 01. fazer referencia ao convite
recebido pelo presidente do CRA-CE, para participar de almoço com o candidato à
prefeito de Fortaleza, deputado Roberto Cláudio Bezerra; 02. Solicitar uma reunião com
o presidente do CRA-CE, logo após a realização das eleições do Sistema. O conselheiro
Lamarck Guimarães para 01. Afirmar textualmente que não é candidato nas próximas
eleições do CRA-CE; 02. Declarar de forma enfática, solicitando que se registre em ata,
que irá entrar na Justiça com uma representação contra o conselheiro Carlos Ernesto de
Holanda; e, 03. Solicitar permissão para conceder a palavra a representante da
FENEAD. O conselheiro Josué Barreto Sucupira interveio para contestar a utilização
das reuniões do Plenário, para desabafos sobre assuntos de ordem pessoal, por parte de
alguns conselheiros. E o conselheiro Clóvis Matoso para : 01. Contestar a cessão da
palavra a pessoas estranhas ao Plenário; 02. Comunicar a necessidade de ausentar-se da
reunião em razão de assuntos urgentes de ordem pessoal. No momento em que ia se
retirar, o conselheiro Clóvis Matoso foi abordado de fornia verbal e com bastante ênfase,
pelo ex-conselheiro suplente Glauco Andrade Jucá, o que deu ensejo a ocorrência de um
forte atrito, com discussões, acusações pessoais com afirmação de que o conselheiro
Clóvis Matoso "não era homem". Ante o acirramento dos ânimos - em razão da

E-mails:

presidente@cra-ce.org.br-(Presidente)



C R A/C E
Conselho Regional de Administração - Ceará

SEDE - Fortaleza
Rua Dona Leopoldina, 935-Centro - Fortaleza-Ce
Fone: (85) 3421.0909 - Fax: (85) 3421.0900
www.cra-ce.org.br - contato@cra-ce.org.br
CNPJ: 09.529.215/0001-79

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO CRA-CE DE 26|09|2012 03/03
interferência de alguns administradores e pessoas outras estranhas ao Plenário que, de
formas indevida, insistente e agressiva pretenderam interferir nos trabalhos, sem que
seus pleitos constassem da pauta - e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por
encerrados os trabalhos da presente reunião, da qual eu, Adm. César Cláudio Rabelo
Cavalcante, secretárjxx, ad-hoíípjlavrei a, presente Ata que, após lide e aprovada, será
assinada por to^kís<^p|esenfes.jFortale&, 26 de Setembro de 2012.

Adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante - Secretário Ad-hoc

^^^^^^l^c^^h
Adm. Ilailson Silveira de Araújo - Presidente /
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Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente

atoso/V)ilela Linfa- Dir. Adm. Financeiro

Adm. JçÃpe Sucupira Barreto"- Dir. de Dcs. Institucional e Profissional

to - Diretor de Fiscalização

- Conselheiro Efetivo

Adm/Lamajxx Mesquitâ^arTnarães^ Conselheiro Efetivo
^-==

AdnCKoberto/Gapelo Feijó -/Conselheiro Efetivo/

Adm. Francisco Zamenhof de O l i y r a 2 o n s h e i r o Suplente convocado
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