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Conselho Regional de Administração • Ceará

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRA-CE REALIZADA NO
DIA 25 DE JANEIRO DE 2012.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de janeiro 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. 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 e Josué Sucupira Barreto, além do
conselheiro federal Francisco Rogério Cristino. A seguir, o presidente solicitou-me
proceder a leitura da Ata da reunião anterior, o que aconteceu, sendo submetida à
consideração dos presentes, cabendo ressalva de parte do conselheiro federal que
afirmou ser titular e não suplente da Câmara do CFA referida na ata.Após, foi colocada
em votação, merecendo aprovação por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente fez uso
da palavra para, inicialmente, saudar os conselheiros em razão do novo exercício que se
inicia, assim como, desejar que esta primeira reunião de 2012 se converta em um marco
de referencia da eficácia das ações do CRA-CE, não dando margem à fragilidade de
nossa consciência cidadã, que induz tolerância ao pouco trabalho e aos interesses
pessoais, em detrimento do institucional. Destacou a nova e árdua tarefa a ser enfrentada
neste 2012, qual seja, a de mudar a cultura de ação do CRA-CE, tornando-a mais prática
e ousando nas propostas de ajuda ao profissional e à sociedade. Isto só se fará, ressaltou,
com uma posição cooperativa, madura, sincera e, sobretudo, responsável, elegendo a
cidadania como foco e usando-se práticas republicanas e verdadeiramente democráticas.
Enfatizou: precisamos trabalhar mais e de forma bastante eficaz, para consertarmos as
fraturas profundas existentes no nosso sistema CRA-CE. Fez votos de que tenhamos um
belo ano. Em seguida, prestou ainda as seguintes informações: 01. Comentário sobre
artigo do presidente da TRANSPETRO, Sérgio Machado, no qual ressalta que "é
necessário se definir alvos, estratégias e indicadores de resultados para gerenciarmos
bem", condições estas, que são a base do documento do CRA-CE Agenda para
Fortaleza 2020 02, Deu ciência de que o jornalista Edilmar Norões, em sua coluna, deu
destaque ao processo de interiorização do CRA-CE, com a instalação das Delegacias da
Região do Cariri e da Região Norte; 03. Comunicou sobre a participação do Regional no
Comité da Copa, sob a coordenação do Presidente da FUNCET, Hebert Lima, tendo o
CRA-CE se colocado à disposição para colaborar na elaboração do planejamento das \s do Comité, proposta que foi de imediato aceita, tendo seu coordenador agendado V V

visita ao Conselho, para tratar do assunto. Em aparte, o conselheiro Demontieux Cruz, \e a explanação do presidente, citou expressão de Steve Jobs "acho que quando K

você faz algo que dá muito certo, deve partir para outra coisa ainda mais maravilhosa, \m vez de insistir muito tempo no que já foi". Para o conselheiro, perdeu-se muito

tempo com tanta coisa pequena, que só deprecia e diminui a categoria. Manifestando-se
a seguir, o conselheiro Roberto Feijó: 01. elogiou a tempestividade da ação de envio do
Balancete do mês de Dezembro-2011; 02. Fez breve relato sobre as Delegacias,
conclamando que em 2012 se possa fazer um trabalho ainda melhor. 03. Comentou, não
podermos estar vivendo de momentos passados e de justificativas fazendo referencia ao
primeiro parágrafo do oficio que acompanhou o boleto da anuidade, que julgou
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dispensável, uma vez que todos reconhecem os méritos da atual gestão; e, 04. Sugeriu a
leitura da Sessão IV do Regimento Interno do CRA-CE; o conselheiro José
Demontieux, voltou a apartear, concordando com a colocação do colega Roberto Feijó
com relação ao parágrafo do ofício, mas discordando frontalmente de um documento
apócrifo, distribuído pelo conselheiro Lamarck, com criticas duras a atual gestão,
notadamente a seu presidente, achando que tudo poderia ser resolvido de forma mais
amistosa, sem revide. E voltou a citar o fundador da Apple "Não penso muito em legado
para as próximas gerações. Penso apenas em trabalhar com pessoas brilhantes...".
Afirmou ainda, que vem para uma reunião, para tomar conhecimento de coisas boas para
a categoria, os aspectos políticos da classe, devem ficar fora do CRA. Quem quiser, pode
pedir voto ao colega mas, de forma cordial, sem ofensas a outros. O conselheiro Luís
António Rabelo manifestou-se em seguida: 01. primeiramente desculpando-se pelo
atraso; 02. após, reforçando as declarações do colega Demontieux, ressaltando que
diferenças devam existir, porém, não ao ponto de prejudicar o andamento dos trabalhos e
com ofensas. 03. Manifestou-se sobre a importância das Delegacias, fazendo também
referencia às ações em processo, com vistas a conquista da nova sede do CRA-CE.
04.Destacou a ocorrência dos dez anos de fundação da FAMETRO, Instituição que
dirige e, 05. comentou sobre os processos de avaliação das Faculdades, pelo sistema e-
MEC, fazendo referencia particular ao processo do Curso de Administração da
Faculdade CDL e informando que o CFA ainda não marcou data para a capacitação das
Equipes. O próximo a manifestar-se, foi o conselheiro João Paulo, para: 01.
Demonstrar preocupação com o funcionamento das Delegacias, com vistas prestar um
bom atendimento aos profissionais das respectivas regiões. Sugeriu que se estipule metas
para as Delegacias, no tocante à fiscalização, registro etc.;02. Voltou a manifestar-se
sobre a necessidade de admissão de pessoal para a fiscalização, argumentando que a
mesma proporciona retorno ao CRA-CE; 03. Solicitou novo prazo para apresentação dos
pareceres dos processos que lhe foram distribuídos, em razão de seus afazeres. O
conselheiro Lamarck Guimarães: 01. deu conhecimento de promoções da AADECE
para 2012, solicitando apoio do CRA-CE e do SINDAECE ; 02. Reclamou de somente
haver sido convidado para a inauguração das Delegacias, de forma verbal, pelo
conselheiro Clóvis Matoso, afirmando que recebeu um email mas, sem o convite formal;
03. Declarou estar trabalhando para organizar uma Chapa com vistas as eleições para,
segundo ele, "dar nova cara ao CRA-CE, pois não concorda com a atual administração e \\á trabalhando forte com este objetivo; 04. Reclama que algumas decisões não estejam

passando pelo Plenário, como a reinstalação das Delegacias, a escolha dos Delegados,
assim como a distribuição de processos para serem relatados, como ainda solicita que
seja elaborado um novo oficio para os filiados, excluindo o primeiro parágrafo do oficio
anterior. Já o conselheiro Carlos Ernesto Holanda, fez uso da palavra, para:01.
Parabenizar o conselheiro Roberto Feijó, por sua escolha para vogal da Junta Comercial
e ao conselheiro Josué Barreto, pela passagem de seu natalício; 02. Lembrar que, a
suspensão do pagamento de jetons por seis meses, fora uma das condições propostas ao
CFA, como medida de redução de despesas, com vistas a obtenção do empréstimo. E
que, no momento que fosse propício, este beneficio aos conselheiros poderia voltar a ser
praticado, desde que aprovado em reunião. No entanto, o conselheiro Josué Barreto se
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manifestou contrário no momento, pelo fato do assunto não haver sido incluído em
pauta; 03. Parabenizar a Diretoria do CRA-CE, pela reabertura das Delegacias e ao
conselheiro Lamarck por sua postura em assumir o que falou; 04. Afirmar que o
conselheiro federal Rogério Cristino infringiu o Código de Ética do Administrador,
citando artigos e incisos pertinentes, comentando que a expressão "dinossauros da
Administração" que utilizou na reunião do CFA, em Brasília, tinha outra conotação e
não aquela que o conselheiro interpretou; 05. Protestar com veemência sobre o
documento anónimo veiculado, repudiando a reinstalação da Delegacia da Região do
Cariri, comentando com ironia, que isto é a maior prova de que, infelizmente, temos
administradores desocupados. Por sua vez, o conselheiro Josué Barreto manifestou-se
para: 01. Reclamar da não observância do Regimento Interno que julga, não ter sido lido
por alguns conselheiros, afirmando não ser oposição mas sim, a favor da legalidade,
afirmando outrossim que a indicação dos Delegados, bem como das Assessorias
deveriam ter passado pelo Plenário; 02. Assumir a culpa, por não ter lido o Regimento
em tempo e hora corretos, afirmando que o CRA-CE não pode legislar mas somente
executar ordens emanadas do CFA; 03. Reclamar da não preparação com antecedência
das pautas das reuniões; 04. Afirmar que a Resolução CFA-3162006 está desatualizada
e que o CRA-CE deve constituir um Grupo de Trabalho para proceder sua revisão e
submetê-la à aprovação do CFA; 05. Alertar que desde o inicio da atual gestão, o CRA-
CE só dispõe de um Fiscal, considerando que o foco principal da Instituição - defesa do
exercício profissional - está colocado em segundo plano; e 06. Agradecer o envio do
Cartão de Parabéns do CRA-CE, pelo seu aniversário mas, reclama a falta de lembrança
dos colegas. Em seguida, coube ao conselheiro Clóvis Matoso se expressar, para: 01.
Ressaltar que, em atendimento às cobranças acontecidas na última Plenária o Balancete
do Mês de Dezembro 2011 foi colocado à disposição da Comissão Permanente de
Tomada de Contas, com doze dias de antecedência; 02. Informar sobre a existência do
Cartão de Aniversário padronizado destinado aos filiados e assinado pelo presidente; 03.

Solicitar ao conselheiro Lamarck, providenciar o envio dos conteúdos dos projetos e
cursos que a AADFCT- pretende rcali/ar. para que sejam devidamente analisados, a fim
de receber o possível apoio; 04, Informar sobre as negociações mantidas com a Empresa
Aliança, referente a Planos de Saúde destinados aos Administradores, juntamente com a
Qualicorp. E o conselheiro Luís António voltou a se manifestar, para solicitar que seja
dada oportunidade aos inadimplentes, de negociarem seus débitos, antes que os mesmos
sejam inscritos na dívida ativa. Solicitou que lhes sejam enviada uma correspondência
convocando-os para a negociação e, somente após, em caso de não atendimento, se
processe ao devido registro do débito. E, nada mais havendo a tratar, o presidente deu
por encerrada a reunião, da qual eu, adm. César Cláudio Rabelo Cavalcante, secretário
presentes. X.X.X.X.X.XX.X.JÉ^Í Fortaleza]Ce, 25 de Janeiro de 2012.

(m _____
Adm. CésarCláudio Rabelo
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/Adm. Ilailson Silveira de Araújo - Presidente J '

Adm. Luís António Rabelo Cunha - Vice Presidente

4,
Adm. Clóvis Matoáe-ViJela Lima-

_

Adm. Carlos Ernesto

. Financeiro

olanda - Vice Dir. Adm. Financeiro

Adm. JoskáTSucupira Barreto - Pir. de Dês. Institucional e Profissional

Adm. o Pinto - Diretor de Fiscalização i'

arães - Conselheiro Efetivo

Adm.-Jose Demomieux Cruz - Conselheiro Efetivo

Ad

AdrrX/Roberto Capelo Feijó - Conselheiro Efetivo

E-mails:

presidente@cra-ce.org.br - (Presidente)
superintendente@cra-ce.org.br - (Superintendente)
admfin@cra-ce.org.br - (Financeiro)
fiscalizacao@cra-ce.org.br - (Fiscalização)

):\USERS\CRA\DOCU»^ DO CRA-CE DE 28 SET 2011 (SALVO


