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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 25 DE AGOSTO DE 2011.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto de dois mil e onze (2011), em sua sede, a
rua Dona Leopoldina 935 e com inicio às 13:10 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, Carlos Ernesto Albuquerque de Holanda, João Paulo Pinto Lima,
José Demontieux Cruz, Roberto Capelo Feijó, Lamarck Mesquita Guimarães, Josué
Sucupira Barreto, além do Conselheiro suplente convocado à mesa Francisco Zamenhof
de Oliveira e do conselheiro federal Francisco Rogério Cristino. Dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, por já haver sido assinada por todos, o Presidente fez uso da
palavra para prestar as seguintes informações: 01. Participação, na sede da COELCE, de
reunião preparatória para o Empreender 2011, evento promovido pelo Sistema de
Comunicação O Povo e do qual o CRA-CE participará como apoiador e com espaço
para realizar uma palestra, que será proferida pelo próprio presidente; 02. Deu ciência,
através o oficio CFA sobre o resultado do Prémio Delmiro Gouveia, promoção do CFA;
03. Comunicou a confirmação da vinda do empresário José Batisía Júnior, diretor
presidente do Grupo JBS para proferir palestra no evento comemorativo aos 46 anos de
criação da profissão, assim como do administrador Wagner Damiani, consultor e
professor da FGV, bem assim que conseguira com a empresária Graça Dias Branco, a
concessão de cortesia para duas pessoas, no Hotel Praia Centro e destinadas aos
conferencistas; 04. Informou sobre a sessão solene que acontecerá no dia 12/09 às 14:30
na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado e administrador Sérgio Aguiar,
quando serão homenageados os administradores Clésio Jean de Almeida Saraiva, José
Caminha de Oliveira, João Alves de Melo, Francisco Régis Cavalcante Dias, Cláudia
Buhamra de Abreu e António Elbano Cambraia; 05. Deu ciência sobre o resultado do
Prémio Guerreiro Ramos, promovido pelo CFA;.06. Distribuiu para cada Conselheiro,
dez convites do Evento dos dias 08 e 09 próximos, para que repassem para colegas
amigos; e, 07. Comunicou sobre o oficio 1737/2011 da Junta Comercial do Ceara"
solicitando a indicação até 31/10 de três nomes para titulares e três nomes para
suplentes de Administradores, para o que o Governador Cid Gomes proceda a escolha
de um efetivo e de um suplente para compor o corpo de Vogais da referida Junta. Ficou
acertado que, na próxima reunião ordinária, os Conselheiros individualmente deverão
votar em três nomes para efetivos e três para suplentes, após o que se fará a apuração e
os mais votados para cada nível, serão os indicados. Em continuidade, foi posto em
votação o Parecer dos Membros da Comissão permanente de Tomada de Contas do
CRA-CE acerca do Balancete do mês de Julho/2011, o qual mereceu aprovação por l
unanimidade . Facultada a palavra, manifestaram-se: o conselheiro Josué Barreto: 01. . i\a reclamar a falta de comunicação, por via telefónica, sobre a realização das y)

reuniões, não obstante a existência do calendário anual, previamente distribuído; 02.
Igualmente reclamar, por não ter sido informado sobre a decisão de reabertura da
Delegacia de Juazeiro do Norte; 03. Propôs que as Atas fossem encaminhadas aos
Conselheiros dias antes das reuniões para leitura e assinatura. Foi contestada tal
possibilidade, pelo fato de havendo discordância de algum Conselheiro, sua contestação
ter que ser submetida ao Plenário para aprovação ou não, o que não seria possível na
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Ata da Reunião Ordinária do Plenário do CRA-CE de 25/08/2011 - continuação - 02/04

forma proposta;o conselheiro Lamarck Guimarães: Ol.endossou as observações do
conselheiro Josué; 02. comunicou a realização de evento da FATENE, a realizar-se em
Caucaia em data a ser definida e,03. aproveitou para manifestar sua opção de voto pelo
conselheiro Roberto Feijó, para vogal titular da Junta Comercial; manifesto u-se após, o
administrador César Cavalcante, Superintendente do CRA-CE que tomou a decisão
de se ausentar do Plenário, face as colocações feitas pelo conselheiro Lamarck, embora
sua presença como Secretário das Reuniões o fosse, por força da Portaria CRA-CE
019/2011 de 02 de Agosto de 2011 assinada pelo Presidente. Este, ante a saída do
Superintendente, convidou o administrador Daniel Barbosa para continuar secretariando
os trabalhos da reunião. Em seguida, o Presidente pediu licença para retirar-se, em
virtude de compromisso particular, passando a presidência dos trabalhos para o vice
presidente Luís António Rabelo, que passou a palavra ao conselheiro Clóvís Matoso:
01. para ressaltar que, mesmo entendendo ser o tempo de todos escasso, há que haver
um esforço da parte de cada um para colaborar um pouco mais na gestão do CRA-CE;
02. Informou que o CFA em breve, irá realizar treinamento com os avaliadores dos
CRA's relativos aos processos das Faculdades; 03. informou estar colocando os
devedores do CRA-CE na dívida ativa, de forma gradual em virtude do elevado custo e
atendendo a exigências do CFA; 04. informou nomes de Empresas/Instituições que
estão prestando serviços ao Estado, de forma terceirizada no campo da Administração c
sem registro no CRA-CE; 05. ressaltou sobre os pagamentos de compromissos
assumidos pela gestão anterior e que estão comprometendo a receita em detrimento das
obrigações de custeio do Regional; 06. Deu ciência da viagem realizada no dia 04/08 à
Brasília, juntamente com o Presidente para demonstrar a situação financeira do CRA-
CE, pleitear ajuda assim como, obter as cópias dos cheques relativos ao PROCORE e
que não entraram na conta bancária deste Regional. Também que em 18 e 19/08
representou o Presidente Ilailson na Assembleia de Presidentes dos CRA's realizada
em Brasília destacando o Convénio que está sendo celebrado entre o CFA e SERASA e
dando conhecimento de um projeto apresentado na Câmara Federal para que o mandato
do Vogal indicado para a Junta Comercial seja por tempo indeterminado, proposta esta,
à qual o CFA é contrário. O conselheiro Roberto Feijó: 01. Ressaltou que o CRA-CE
enfrenta muitos problemas mas, com a ajuda de todos poderão ser solucionados; 02.
Argumentou que os nomes que concorrerão à vaga de Vogal da Junta Comercial sejam
decididos na reunião plenária, ressaltando que o mandato é de quatro anos, permitindo
uma recondução. O conselheiro Luís António: 01. Fez comentários sobre o que
considera falha de comunicação mas destacou que os Conselheiros devem ter
objetivos maiores em prol da Instituição e sobretudo, da categoria. Destacou que
determinados fatos acontecem de forma muito rápida, exigindo igualmente decisões i \, não havendo condições de serem repassados para os demais membros do 1\. Sugere uma evolução da parte de todos; 02. No tocante a avaliação das

Faculdades, reforçou que os pareceres emitidos pelos membros da Comissão, devem ser
bem fundamentados, visto a importância c responsabilidade de tal trabalho. Destacou
que os pareceres tendem a ganhar força com o passar do tempo, pois em muito
contribuirão para a decisão final do MEC. Á propósito, deu ciência do Parecer sobre a
Faculdade Vale do Salgado, em Icó, informando sobre a necessidade de conclusão
imediata dos trabalhos respectivos. 03. Informou sobre a próxima reunião da ABRH da j_^
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qual faz parte e solicitou a participação dos Conselheiros. Passou então a palavra ao
conselheiro federal Rogério Cristino que: 01. lamentou o fato anteriormente acontecido
e que não mais deve se repetir, argumentando que todos ali estão para ajudar e somar
em prol da categoria 02. Fez menção aos eventos que acontecerão na Assembleia
Legislativa no dia 12/09 e na Câmara Municipal também no dia 12/09 . defendendo que
no próximo ano aconteça uma sessão conjunta: 03. Informou sobre sua participação na
próxima Assembleia do CFA; e 04. Apresentou sugestão para que fosse feita uma
homenagem ao deputado e administrador Sérgio Aguiar no dia 12/09, entregando-lhe
uma comenda. Fez usoa da palavra a seguir, o conselheiro suplente Zamenhof de
Oliveira, para solicitar que seja feita comunicação prévia por telefone das reuniões e
sugerindo que aconteçam mais reuniões; o conselheiro João Paulo, por sua vez, fez
referencia a maior comunicação entre os membros do CRA-CE e sugeriu a adoção de
um relatório semanal sobre as atividades do Regional; seguiu-lhe o conselheiro José
Demontieux Cruz, que mostrou-se solidário às palavras do conselheiro João Paulo em
relação à transparência das ações do CRA-CE, como jornadas, balancetes contábeis,
elaboração do jornal do Administrador etc; o conselheiro Carlos Ernesto Holanda, foi
o último a manifestar-se para: 01. Informar sobre os Contratos com as Conveniadas,
solicitando que sejam publicados no site e priorizando as IES que possuam IGC-3; 02.
justificou seu atraso, devido a compromisso já agendado da AJE, que coordena, com a
presidente da ZPE, Sra. Cristiane Peres; 03. Comunicou sua nomeação para a
Coordenação de relacionamento institucional da CONAJE, onde a representará nas
reuniões temáticas do MDCI; 04. Deu ciência da missão da AJE à Alemanha,
informando que está aberta a qualquer administrador; 05. parabenizou o administrador
Clóvis Matoso, pelo recebimento do titulo de cidadão russano; 06. Hipotecou
solidariedade ao conselheiro Roberto Feijó, com relação à Junta Comercial; 07.
Observou que a comunicação não é fácil, mesmo em outras Instituições melhor
estruturadas e com recursos e que a assessoria de comunicação deve centralizar as
informações. Nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião Luis António Rabelo
Cunha agradeceu pela presença, ressaltando que estão todos "no mesmo barco" e deu
por encerrados os trabalhos da presente reunião, cuja ata após lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes.
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Adm. Ilailson Silveira fle Araújo - Presidente

Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente
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Adm. Carlos Ia"- Vice Dir. Adm. Financeiro
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