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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 28 DE AGOSTO DE 2012.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto de dois mil e doze (2012), em sua sede, a rua
Dona Leopoldina 935 e com inicio às 11:35 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,
Josué Sucupira Barreto, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto
Lima, José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó e Lamarck Mesquita Guimarães,
além do conselheiro federal Rogério Cristino. À seguir, o presidente solicitou proceder a
leitura da Ata da reunião ordinária anterior, o que aconteceu através o administrador
Daniel Barbosa, por impossibilidade do secretário ad-hoc, sendo após submetida à
consideração dos presentes e merecendo aprovação por unanimidade. Logo após, foi
procedida a leitura da Ata da reunião extraordinária realizada no dia 07 de agosto de
2012, que sofreu ressalva de parte do conselheiro Lamarck Guimarães no seguinte teor,
que a ela foi acrescentado: "que esta verificação poderia ter acontecido em gestões
anteriores a esta. Porque só agora foi feito este questionamento?" - referindo-se ao
levantamento de débitos para com o FGTS, deixado por gestões anteriores. Submetida
novamente ao Plenário, foi referida Ata, desta feita, aprovada por unanimidade. Em
seguida, o presidente deu conhecimento aos presentes do seguinte: 01. Do convite missa
de sétimo dia do administrador Ananias Josino Lobo; 02. da realização no próximo dia
12 de setembro, às 19:00 horas, no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, de
Sessão Solene comemorativa aos 47 anos de criação da profissão de Administrador. Em
aparte, o conselheiro Lamarck Guimarães contestou as homenagens que serão prestadas
a Administradores e Gestores, das áreas pública e privada; 03. das homenagens que
serão prestadas pela OAB aos colegas e também advogados José Geraldo Duarte Pinto e
Augusto Sérgio de Câmara Cardoso, em evento a acontecer no Hotel Vila Galé, no dia
29/08, convocando os conselheiros a se fazerem presentes; 04. da confirmação de
presença do administrador Walter Domingues de Faria Júnior, CEO do Sistema
Integrado Martins, para proferir palestra no dia 11/09 em comemoração aos 47 anos de
criação da profissão; 05. do email que lhe fora enviado pela administradora Vera Regina
Boscatte, de São Paulo, parabenizando-o pelo Projeto de Formação de Gerentes de Nível
Médio, para a Copa de Mundo e que mereceu referências elogiosas em reunião
acontecida no CRA-SP; 06. da entrevista em que participou na TV União sobre a postura
que deverão assumir os novos gestores públicos; 07. do recebimento dos Relatórios
elaborados pelos Relatores designados pelo Tribunal de Ética, os quais serão levados ao
conhecimento do referido Plenário, na próxima reunião, em data a ser definida; 08. por
fim, comentou sobre, na sua avaliação, a fantástica aula a respeito de sustentabilidade,
proferida pelo ex-presidente Bill Clinton, quando de sua palestra na UN1FOR, no dia
27/08. Após, o presidente passou a palavra ao conselheiro Josué Sucupira Barreto,
coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-CE, o qual prestou as seguintes
informações relativas às próximas eleições do Sistema: 01. Que até a presente data
apenas a "chapa 2" se encontra plenamente regularizada, estando aguardando o
pronunciamento da CPE/CFA, sobre a "chapa 01"; 02, Que o "Colégio Eleitoral" do
CRA-CE, encontra-se disponível no site do Conselho; 03. Que manteve contactos com o
Assessor Jurídico do CF A, Dr. Alberto Cabral, gôndola par dos problemas surgidos no
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seio deste Regional e relativo ao registro das Chapas; 04. Que mantém posição de total
isenção, no processo eleitoral; 05. Além disto, deu ciência ao Plenário da palestra que
realizou no dia 25/08 no evento Semana de Empreendedorismo e Gestão da UVA, em
Caucaia, representando o CRA-CE, ressaltando a boa presença de profissionais e
estudantes. Ato contínuo, em virtude de compromisso profissional, solicitou ao
presidente permissão para ausentar-se da reunião, o que lhe foi concedido. Em
continuidade, o presidente submeteu a apreciação do Plenário, o Parecer da Comissão
Permanente de Tomada de Contas relativa ao Balancete de Julho/2012, o que mereceu
contestação do conselheiro Lamarck Mesquita, que alegou não haver recebido o
documento para análise. Aparteando, o conselheiro Roberto Feijó disse ter analisado o
Balancete, identificando pequenos erros de cálculos de percentuais no relatório do
Contador, o que solicitou fosse corrigido, destacando porém, não haver encontrado
qualquer inconsistência no tocante aos lançamentos e às contas. Frisou que, após as
correções referidas, assinará o Parecer. Idêntica posição teve o conselheiro Demontieux
Cruz, presidente da Comissão. Já o conselheiro Lamarck Mesquita, pediu vistas do
Balancete, o que lhe foi concedido. Ainda no tocante ao Balancete e por proposição do
conselheiro Roberto Feijó, ficou aprovado que o documento não mais será enviado aos
membros da Comissão para análise mas sim, que estes, ao serem informados de que o
documento se encontra elaborado, marcarão reunião na sede do CRA-CE, para
procederem sua respectiva avaliação. Logo após e em seguimento à pauta da reunião, o
presidente submeteu aos presentes, o processo para escolha dos Administradores e
Gestores que serão homenageados na Assembleia Legislativa como parte das \s do Dia do Administrador e da passagem dos 47 anos de criação

profissão, em obediência aos critérios definidos na Portaria CRA-CE 004/2012
23/04/2012 , aprovada na reunião plenária de 25/04/2012 e cujo teor foi lido na ocasião
pelo conselheiro Carlos Ernesto Holanda. Destarte, após sugeridos nomes dos candidatos
à homenagem e concluída a respectiva votação, foram escolhidos os seguintes
Administradores e Gestores Destaque 2012: da Área Pública, como Administradores,
Augusto Sérgio de Câmara Cardoso e Fernando António de Oliveira Leão e, como
Gestor, António Eduardo Diogo de Siqueira Filho. Da Área Privada, como
Administradores, Luís Andrade de Melo Filho e Cláudio Ferreira Bastos e, como Gestor,
Aníbal Capelo Feijó. A homenagem acontecerá no Plenário da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará, às 19:00 horas do dia 12 de Setembro próximo. À seguir, o Diretor
Administrativo Financeiro Clóvis Matoso submeteu ao Plenário a proposta de envio de
cinco conselheiros para participarem do XXII ENBRA, no Rio de Janeiro, às expensas
do CRA-CE, o que foi aprovado, recaindo a seleção por consenso, nos seguintes
conselheiros: Ilailson Silveira de Araújo, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, Josué
Sucupira Barreto, José Demontieux Cruz e João Paulo Pinto Lima. Logo após, o
presidente facultou a palavra aos presentes, manifestando-se pela ordem: o conselheiro
Luis António Rabelo para comunicar sua eleição para o Conselho Deliberativo da
ABRH Seccional Ceará. O conselheiro federal Rogério Cristino, para: 01. Parabenizar
o CRA-CE pela realização do evento com o palestrante americano Fenton Broadhead,
acontecido no dia 23 de agosto, na Universidade do Parlamento; 02. Informar sobre
proposta formulada na última reunião do CFA, para troca do termo Delegacia por
Seccional; 03. Comunicar que na última reunião da Câmara de Eventos, foi reduzido de
60 (sessenta) para 30 (trinta) dias, o prazo para arovação de projetos apresentados à
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referida Câmara, para receber financiamento; 04. Dar ciência de que o XIII FIA - Fórum
Internacional de Administração será realizado no período de 31 de Outubro à 02 de
Novembro de 2013, na cidade de Gramado, em promoção conjunta dos CRA's do Rio
Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro; 05. Comentar que, na reunião do
CFA acontecida em Uberlândia, foi dado ciência da desaprovação das Contas do CRA-
CE relativas aos exercícios de 2008, 2009 c 2010 até setembro, com ressalva para o
restante do período; e 06. Comunicar que foi indicado pela ET1CE para integrar órgão
vinculado ao SEBRAE . O conselheiro Roberto Feijó para: 01. Parabenizar pela
qualidade dos brindes mandados confeccionar e distribuídos pelo CRA-CE, no evento
recém realizado; 02. Comentar sobre o lançamento do Manual "Administração para
Profissionais Liberais", de autoria de Fábio Zugman; 03. Comentar, igualmente, sobre
artigo publicado na Revista de Supermercados com o título "A importância da
Administração de Empresas e o que faz o Administrador"; 04. Ressaltar a excelente
entrevista publicada na última edição da RBA com o reitor da Universidade Federal do
Paraná, administrador Zaki Akel Sobrinho; 05. Informar que a Junta Comercial do
Ceará registrou no período 02 de janeiro à 20 de Julho do corrente ano, quase dez mil
empresas; e 06. Propor a realização de um Curso sobre a nova ortografia, destinado aos
Administradores. O conselheiro Clóvis Matoso, para: 01. Comunicar que a FEBRAD,
também, está envidando ações, sob coordenação de seu Assessor Parlamentar, com
vistas obter para os Administradores, os benefícios concedidos pela Lei 12.277 para
algumas categorias profissionais; 02. Dar ciência de que dispõe na FEBRAD, do.
Monitor Parlamentar dos Administradores, publicação da qual constam todos o
Parlamentares Federais que são Administradores, assim como proposições em
tramitação no Congresso Nacional, de interesse dos profissionais de Administração; 03.
Dar ciência ao Plenário do oficio CFA 834/2012 de 12/07/2012, pelo qual o Conselho
Federal comunica que o Convénio com a Associação dos Administradores do Estado do
Ceará houvera vencido em 31 de Dezembro de 2011 e que, por conseguinte, aquela
Instituição havia usado indevidamente a logomarca do CFA; 04. Parabenizar os
administradores José Geraldo Duarte Pinto e Augusto Sérgio de Câmara Cardoso, que
também são advogados, pela homenagem que lhes será prestada pela Ordem dos
Advogados do Brasil como "Advogado Padrão 2012"; 05. Informar que, através a
FEBRAD, estará participando dos Dissídios Colctivos do Grupo GERDAU e da
Empresa de Correios e Telégrafos; 06. Solicitar fazer constar em Ata que, em breve,
estará mantendo contato com o Administrador Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra,
para esclarecer divergências acontecidas entre ambos no passado; 07. Comunicar que o
SINDAECE estará proximamente promovendo o Curso Perícia Judicial, destinado aos
Administradores; E, 07. Ressaltar haver sido o conselheiro federal Rogério Cristino,
quem obteve junto ao CFA a documentação que possibilitou fundamentar os processos
contra o cx-presidente e o ex-diretor administrativo e financeiro do CRA-CE, que foram
afastados pelo Federal em 22/09/2010. O conselheiro José Dcmonticux Cruz, para: 01.
Dar ciência da palestra por ele realizada no dia 25 de agosto, para os alunos de
Administração do Instituto de Educação Tecnológica Metropolitano, em Caucaia; 02.
Apresentar requerimento relativo a aposentadoria dos funcionários federais. O
conselheiro Lamarek Mesquita Guimarães, para: 01. Pedir vistas do Balancete de
Julho de 2012; 02. Indagar sobre a próxima reunião do Tribunal de Ética; 03. Solicitar
informações sobre os recursos do PRODER, sendo informado de que o valor recebido se
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encontra depositado, tendo o Diretor de Fiscalização afirmado que tão logo sejam
realizadas as comemorações pelos 47 anos da profissão, será dado inicio a concretização
do Projeto aprovado; e 04. Por fim, reclamou sobre a distribuição dos processos aos
conselheiros, para serem relatados. O conselheiro João Paulo Pinto Lima para: 01.
Pleitear que o CRA-CE receba mensalmente da Junta Comercial do Estado, a relação das
Empresas ali registradas e com atuação no campo profissional do Administrador; 02.
Sobre o PRODER, referendou a observação feita acima; 03. Comentou sobre o Relatório
da Auditoria do CFA, no tocante as observações ali feitas sobre a inscrição na Dívida
Ativa , ação esta, que já vem de forma gradativa sendo executada no CRA-CE e que irá
envidar esforços para intensificá-la. O conselheiro Carlos Ernesto Albuquerque de
Holanda, para: 01. Criticar a coincidência de datas do XXII ENBRA com o evento
anual maior da HSM que se realizará em São Paulo;02. Declarar-se fiel fiscalizador da
Comissão Eleitoral; 03. Parabenizar aos que aluaram diretamente na realização do
evento acontecido na Universidade do Parlamento, com a palestra do Professor Fenton
Broadhead; 04. Solidarizar-se com o conselheiro Clóvis Matoso, a quem considerou
"homem do bem", cm razão de criticas de oposição que lhe foram feitas; e, 05. Informar
que o Centro Industrial do Ceará , estará trazendo em breve à Fortaleza, o empresário
Eike Batista e que o CRA-CE foi incluído entre as Instituições apoiadoras . Após, o
presidente Ilailson Araújo manifestou-se para afirmar que esta reunião sirva de
referencial, solicitou desarme de espíritos e cobrou postura ética dos conselheiros, com
vistas evitar exageros e ofensas nas declarações. E, nada mais havendo a tratar, o
presidente deu por encerrados os trabalhos da presente reunião, às 13:10 hs, da qual eu,
administrador César Cláudio Rabelo Cavalcante lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será-assin^da pcfr todos os presentes. Fortaleza/Ce, 28 de Agosto de 2012.

ite - Secretário Ad-hoc

~lAdm. Ila/lson Silveira de Araújo - Presidente

Adm. unha - Vice Presidente

Adm. Çkiviíí Matoso Vilela Lima - Diretor Administrativo Financeiro

Adm. tíarlos Ernesto Albuc

Adm. JoTUe^ucunira

nerque de Holanda - Vice Diretor Adm. Financeiro

p - Diretor de Relações Institucionais e Profissionais

- Diretor de Fiscalização

Adm. José Démontietíx Cruz - Conselheiro Efetivo

Ad

Ó Conselheiro Efetivo

s - Conselheiro-Éfeti

E-mails:

presidente@cra-ce.org,#rr - (Presidente)
superintendente@cra-ce.org.br-(Superintendente)
admfin@cra-ce.org.br - (Financeiro)
fiscalizacao@cra-ce.org.br - (Fiscalização)
informatica@cra-ce.org.br- (Informática/Site)


