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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 15 MAIO DE 2020. 

 

Aos quinze dias do mês de maio de 2020, às 10h, reuniram-se na sala de 1 

reunião virtual, através da Plataforma Digital Zoom, em Reunião Plenária, 2 

Conselheiros Titulares e Suplentes do CRA-CE, estando presentes, o Adm. 3 

Leonardo José Macedo, presidente, e os administradores: Rita Maria Silveira 4 

da Silva, Clésio Jean de Almeida Saraiva, Francisco Sérgio de Vasconcelos 5 

Bezerra, Francisco Teles Macedo, Vladimir Spinelli Chagas, Maria da 6 

Conceição Aparecida de Araújo, Paulo Henrique Farias Teles. O Adm. 7 

Leonardo José Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina e 8 

comentou que foi realizada no dia 13 de maio de 2020 a primeira reunião 9 

conjunta de presidentes do sistema CFA/CRAs através de plataforma on-line. 10 

Informou ainda que o principal tema discutido foi a queda na arrecadação 11 

em todos os regionais, explanou também que a estimativa da redução da 12 

receita do CRA-CE, é da ordem de 60%. O presidente deu procedimento à 13 

pauta de trabalhos colocando em discussão e votação a ata do mês de 14 

abril, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi passada a palavra 15 

para a leitura do relatório da Comissão de Tomada de Contas. A conselheira 16 

Admª. Maria da Conceição Aparecida de Araújo, presidente da comissão, 17 

explanou sobre as contas do balancete de abril. Após as observações a 18 

Comissão de Tomada de Contas indicou pela aprovação do balancete. 19 

Colocado em votação o balancete foi aprovado por unanimidade. 20 

Continuando, a palavra foi passada para o diretor administrativo e financeiro 21 

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, que iniciou parabenizando a equipe 22 

do CRA, pelo trabalho realizado durante a pandemia e logo após comentou 23 

que em reunião de diretoria (DIREX), foram discutidas várias ações para 24 

tentar reduzir as despesas do CRA-CE. Comentou ainda, que, os cortes são 25 

de extrema importância para a saúde financeira do conselho. Continuando, 26 

o presidente Leonardo Macedo, apresentou uma planilha de previsão de 27 

receitas até o final do ano e estimou que até dezembro o CRA tenha uma 28 

redução da ordem de 1.000.000,00 (um milhão de reais) que corresponde a 29 

27,9%. Em seguida o conselheiro Clésio Jean, pediu a palavra e aconselhou 30 

fazer uma negociação com todos os prestadores de serviço com o mesmo 31 

percentual da queda da receita. Em seguida o Conselheiro Francisco Teles 32 

Macedo comentou que o CRA não tem alternativa, a não ser reduzir as 33 

despesas e sugeriu cortar as despesas menos importante. Logos após, foi 34 

passada a palavra ao conselheiro Paulo Teles, que demonstrou sua 35 
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preocupação com a saúde financeira do conselho e orientou que se 36 

houvesse redução dos serviços terceirizados, e quando a receita a tivesse 37 

uma recuperação, essa redução fosse compensada. O Conselheiro Sérgio 38 

Bezerra informou que essa falta de recursos se dá às más gestões anteriores 39 

do sistema como um todo, e espera que até o final do ano a receita tenha 40 

uma melhora. Em seguida o presidente sugeriu fazer uma comissão para 41 

tomadas de decisões. Candidataram-se os conselheiros Adm. Leonardo 42 

Macedo, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, Adm. Francisco Sérgio de 43 

Vasconcelos Bezerra, Admª.  Rita Maria Silveira da Silva, Adm. Francisco 44 

Rogério Cristino, a assessora jurídica Dra. Luana Evangelista Lopes e o 45 

superintendente do CRA, Adm. Raphael Herbster Martins. Retomando a 46 

palavra, o presidente Leonardo Macedo, anunciou que em DIREX, foi 47 

decidido à suspensão de todos os eventos presenciais durante o ano de 48 

2020.  A Vice-Presidente, Admª Rita Silveira, pediu a palavra e sugeriu que o 49 

CRA começasse a pensar na realização de eventos em plataforma digital. 50 

Em seguida o presidente passou a palavra ao prestador de serviço Rafael 51 

Cavalcante, responsável pela empresa do sistema do CRA, comentou que, 52 

após a implantação do módulo da plenária virtual, este, está com uma 53 

repercussão muito positiva nos outros conselhos regionais. Informou que 54 

vários presidentes estão entrando em contado solicitando informações para 55 

implantar em seu estado. Em seguida, sugeriu que para os próximos eventos, 56 

o CRA-CE, poderia oferecer cursos para os administradores e ao final emitir 57 

certificados, ou mesmo lives através de aplicativo tipo Zoom. Continuando, o 58 

conselheiro Sérgio Bezerra fez a sugestão de criar um canal tipo o aplicativo 59 

Zoom para que os administradores possam ter contado com o CRA-CE 60 

mesmo após a pandemia. Em seguida a palavra foi passada ao conselheiro 61 

Paulo Teles, que comentou que as prioridades do CRA-CE após essa 62 

pandemia são: gestão de condomínio, CADIN, encaminhar ofício para as 63 

administrações municipais, estaduais e federais solicitando os cargos de 64 

administradores, e assim, ser possível averiguar se o mesmo está sendo 65 

ocupado por um administrador registrado.  Em seguida informou que no dia 66 

09 de junho participará do IV Encontro de Gestão de Cadeia de Suprimentos 67 

e Logística do GELOG/CRA-SP, tendo como palestrante Paulo Roberto 68 

Bertaglia, informou também que, no dia 11 de agosto participará do evento 69 

para tratar de aderência no mercado. Em seguida o conselheiro Paulo Teles 70 

fez uma explanação sobre o projeto Adm. Empreendedor, onde o CRA-CE 71 

irá oferecer consultoria gratuita para os administradores. Logo após, o 72 

conselheiro Sérgio Bezerra, pediu a palavra e propôs acrescentar no projeto 73 
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Adm. Empreendedor, programa “Consultor de Plano de Negócios”, tendo 74 

em vista que essa é uma das principais necessidades do microempresário. 75 

De pronto, o presidente Leonardo solicitou que essa sugestão fosse incluída 76 

na plataforma do projeto Adm. Empreendedor. Retomando a palavra, o 77 

presidente Leonardo Macedo informou que o CRA-SP criou o projeto CRA-SP 78 

Educa, que trata de uma plataforma totalmente online e gratuita que 79 

oferece cursos em variadas áreas e com conteúdo em sintonia com as mais 80 

atualizadas práticas do mercado de trabalho e fez a sugestão que o CRA-CE 81 

aderisse esse programa e assim que possa ser disponibilizado gratuitamente 82 

aos administradores cearenses. Não mais havendo quem quisesse fazer uso 83 

da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou 84 

encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, 85 

que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros presentes. 86 

Fortaleza, 15 de maio de 2020. 87 

 

Adm. Raphael Herbster Martins 

Secretário Adhoc 

CRA-CE Nº 9233 
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