CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CPA-CE

ATA DA REUNIAO PLENARIA REALIZADA EM 17 DE MARCO DE 2017.

1 Aos dezessete dias do mes de margo de 2017, as 10 horas, reuniram-se na sala
2 do Plenario do Conselho Regional de Administragao do Ceara - CRA-CE em
3 Reuniao Plenaria, Conselheiros Titulares e Suplentes do CRA-CE, estando
4 presentes, a Vice-Presidente, Adm°. Rita Maria Silveira da Silva, que passara a
5 presidir a reuniao, os Conselheiros Titulares, Adm. Clesio Jean de Almeida
6 Saraiva, Adm°. Maria da Conceigao Aparecida de AraOjo, Administradores
7 Francisco Rogerio Cristino, Francisco Sergio de Vasconcelos Bezerra, Marcos
8 Ant6nio lzequiel de Oliveira, Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira e Roberto
9 Capelo Feijo, os Conselheiros Suplentes, Administradores Francisco Pereira de
Alencar, e Vladimir Spinelli Chagas. Abertos os trabalhos, a Presidente deu
10
11 boas vindas a todos, agradecendo suas presengas e saUda a Adm° Milena
12 Souza, Diretora Administrativa e Financeira do CRA-MA, que nos honra corn
- o de visita tecnica ao CRA13 sua presenca. A Adm° Milena Souza esta em missd
14 CE. Em seguida a Presidente teceu comentarios sobre as comemoragoes d
15 Dia das Mulheres. Ressaltou que a participagao foi menor do que a esperada,
16 mesmo corn a presenga de diversos parceiros para motivar a presenga dos
17 colegas administradoras. A presidente confirmou entao que todos os
18
Conselheiros receberam a minuta da ata da reuniao anterior e a p6s em
19 votagao, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. Continuando,
20 a Presidente informa que esteve presente na reuniao do chamado
21 "Conselhao", onde reOnem-se os diversos Conselhos Profissionais do Estado do
22 Ceara. lnforma que fomos elogiados em razao de promovermos a
23 transparencia em nossas contas, exemplo tornado por todos. lnforma ainda
24 que a pr6xima reuniao sera realizada na sede do CRA-CE, no dia 19 de maio.
25 Registra que essa troca de informagoes é muito saudavel para o
26 engrandecimento do CRA-CE. Continuando, a Presidente passa a palavra ao
27 Superintendente, Adm. Josue Sucupira Barreto para que explane o pr6ximo
28 ponto da pauta, comemoragoes dos 50 anos de criagao do Conselho
29 Regional de Administragao do Ceara. 0 Superintendente informa a todos que
30 no dia 17 de janeiro de 2018 o CRA-CE completara 50 anos de existencia e
31 propoe a criagdo de uma comissao para coordenar as atividades. 0
32 Conselheiro Francisco Rogerio Cristino esclareceu que foram criadas, depois
33 de 2 anos da promulgagdo da Lei n° 4769 duas regionais, dentre elas a do
34 Ceara/Piaui/Maranhao, que hoje estao todas desmembradas. Sugere que se
35 faga o convite para ex-presidentes do Conselho participem da construgoo
36 dos eventos comemorativos. Retomando a palavra, a Presidente sugere que
37 o Conselheiro Francisco Roberto Cristino coordene a Comissao. Apos as
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colocagoes de todos a Comissao ficou definida corn os seguintes
39
componentes: Francisco Rogerio Cristino, Coordenador, Francisco Sergio de
40
Vasconcelos Bezerra, vice coordenador, Maria Conceicao Aparecida de
41
Aralijo, Paulo Henrique Farias Teles e Francisco Pereira de Alencar.
42
Continuando, a Presidente passa a palavra para o Adm. Clesio Jean de
43
Almeida Saraiva, Diretor Administrativo e Financeiro, para tecer seus
44
comentarios sobre as contas do mes de fevereiro de 2017. 0 Conselheiro
45
informa que a Comissao de Tomada de Contas nao teve tempo habil para
46
realizar seus trabalhos, solicitou, assim, que a apreciagao fosse feita em uma
47
reuniao especifica para esse fim, na proximo' semana, o que foi acatado por
48
todos na reuniao a data de 22 de marco para a realizacao da mesma, no
mesmo horario. 0 conselheiro Paulo Henrique Farias Teles, membro da
49
so Comissao de Tornado de Contas, solicitou que as contas sejam
51 disponibilizadas para analise 10 (dez) dias antes da realizacao da reuniao
52
Plenaria. 0 superintendente se comprometeu a faze-lo ate o quinto dia OM do
53
mes seguinte. Corn relagao a liberagao de fundo fixo, item de pauta
54
adicionado pela Conselheira Maria Conceicao Aparecida de Arabia, ficou
55
decidido que se trata de decisao operacional, sendo especifica da Diretoria
56
Executiva do Conselho, ficando automaticamente colocada no pauta da
pr6xima reuniao de Diretoria. Dando prosseguimento a Presidente passa a
57
palavra para o Diretor de Fiscalizacao e Registro, Adm. Francisco Rogerio
58
Cristino. 0 conselheiro informa que todos as quartas-feiras anterior a reuniao
59
plenaria ele se reline corn toda a equipe envolvida nos processos de
60
61
fiscalizacao e registro. Apresenta uma planilha detalhada corn todos as
62
atividades desenvolvidas por sua area e solicita que a mesma seja publicada
63
dessa forma no portal de transparencia, no site do Conselho. 0 conselheiro
informa que hoje o Conselho Regional do Ceara é o 4° em nlimero de registro
64
65
de pessoas juridicas, fato este que tern chamado atencao de todo o sistema
CFA/CRA's. 0 conselheiro Francisco Sergio de Vasconcelos Bezerra solicita
66
que seja explicado o motivo desse fato. 0 Adm. Daniel Barbosa, fiscal do
67
conselho, informa que se deve as agoes implementadas junto as Comissoes
68
de Licitacoes dos Prefeituras e Camaras Municipais. Ressalta que o CRA-CE,
69
70
por meio do convenio corn o Tribunal de Contas dos Municipios, tern acesso
71
a todos as Licitagoes dos municipios do Estado do Ceara, facilitando assim as
72
agoes fiscalizadoras. 0 Fiscal informa que tern acontecido a pratica, por parte
73
do Sindicato dos Administradores do Ceara, de informar aos Administradores
74
que os procuram para o cancelamento do imposto sindical, para que solicite
75
o cancelamento, primeiro, do registro no Conselho. Alerta para o fato que sao
situacoes completamente dispares. 0 superintendente solicita a Plenaria que
76
77
seja autorizado a Diretoria executiva do Conselho que redija uma nota de
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repOdio ou explicativa para a comunidade. 0 conselheiro Vladimir Spinelli
Chagas registra que esse problema se deve a uma crise de identidade,
79
refletindo dessa forma na nao compreensao dos diversos aspectos inerentes
80
81 aos profissionais de Administragoo, demonstrando assim a distancia do
Conselho dos profissionais. 0 conselheiro Roberto Capelo Feija explana que
82
nao seria interessante nos nnanifestar diretamente sobre o assunto, pois, em
83
nenhum momenta o Conselho é citado diretamente e, nao devemos assunnir
84
85 esse posicionamento direto. A Presidente ressalta que o Conselho devera
esclarecer aos Profissionais de Administragao os aspectos inerentes ao que é
86
seu registro no CRA-CE, bem como o que é a contribuigao e o imposto
87
sindical. Apas as consideragoes de todos as presentes foi autorizado a Diretoria
88
Executiva para realizar uma comunicagdo explicando as papeis de cada
89
entidade e, dessa forma, dirimir as dUvidas da comunidade de Profissionais de
90
Administragao. Continuando o Conselheiro Francisco Rogerio Cristino informa
91
sobre uma agao junto a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceara,
92
para identificar os Profissionais de Administragao, a fim de verificar quais estao
93
irregulares junto ao CRA. Os que foram identificados deverao se regularizar e
94
95
vao ser informados par meio de oficio. 0 conselheiro Francisco Rogerio Cristino
96
informa ainda que foi feita agao de fiscalizagao junto ao SEBRAE, resultado de
97
den6ncia de que mais de 80% dos consultores de gestao do referido argao
98
nao sao registrados no Conselho. Foram informados que diversas agoes, ja
99
definidas pelo SEBRAE nacional, vao dirimir esse problema, exigindo o registro,
loo das empresas prestadores de servigos, no CRA. lnforma ainda que na praxima
101 plenaria devera ser oficializado ao Adm. Airton Gongalves, Diretor
102
Administrativo e financeiro do SEBRAE, para que o mesmo compareca a
103
plenaria para demonstrar as agoes do SEBRAE regional e nacional.
104
Prosseguindo o Diretor de Fiscalizagao e Registro distribui as processos de
105 fiscalizagdo e registro, sendo os mesmos recebidos pelo Conselheiro Marcos
106
Ant6nio lzequiel de Oliveira. Continuando a pauta de reuniao a Presidente
107
informa as novas convenios firmados cam o CRA-CE, que sao: lnstituto
108
Internacional de Educagoo Superior, cam mestrado em administragao de
109
empresas, marketing, administragao de servigos na saCide, a serem realizados
no no Uruguai, corn 50% de desconto nas taxas de matricula e 10% nas
111 mensalidades; Faculdade de Gestao e Negacios, para pas-graduagao, cam
112
30% de desconto nas mensalidades. A presidente solicita que seja publicada
113
no site. Dando prosseguimento a Presidente ressalta a importancia de
114
regularizarmos o horario da reuniao plenaria para o horario de 10 (dez) horas,
115 possibilitando assim todos chegarem a tempo. Colocado em votagao a
116
proposta foi aprovada par unanimidade. Em continuidade o Conselheiro
117
Francisco Sergio de Vasconcelos Bezerra informa que esteve na Associagao
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118 Comercial do Ceara, representando o CRA-CE, corn uma palestra para os
119
membros da associagao. Em seguida a Presidente passa a palavra para as
120
Conselheiros. 0 Conselheiro Francisco Rogerio Cristino registra a presenga do
121
Administrador Franze Lopes, que veio do sindicato para solicitar
122
documentagao do CRA para poder dar baixa no impost° sindical. 0
123
Administrador ressalta que nao é a primeira vez que o sindicato efetua
124
cobranga indevida e causando constrangimento e burocratizando. Entende
125
que sejam entidades independentes e que nao se deveria dificultar a vida dos
126
Administradores. A presidente informa que teremos reuniao do "Conselhao"
127
no dia 19 de maio, na sede do CRA-CE, tendo assuntos bem interessantes em
128
pauta. No-io mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente
129
agradeceu a presenga de todos, declarou encerrada a Reuniao Plenaria e
130
mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada ser6 assinada
131
por todos as Conselheiros presentes. Fortaleza, 17 de marco de 2017.

sue Sucupira larreto
Secretario Adhoc
CRA-CE N° 5872
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