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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020. 
 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 e o Tecnólogo 7 
Giovane Vieira de Castro. O Adm. Leonardo José Macedo deu início à 8 
reunião invocando a proteção divina e comentou que o CRA fez a 9 
aquisição de todos os materiais de proteção para seus colaboradores, bem 10 
como dos administradores. Foram adquiridas máscaras, totem para álcool 11 
em gel, termômetro infravermelho e também foi feito a testagem de todos os 12 
funcionários para iniciar o retorno às atividades do CRA-CE no próximo dia 22 13 
de junho.  Em seguida fez uma explanação das medidas que foram tomadas 14 
no que diz respeito à redução das despesas. Continuando, o presidente 15 
Leonardo Macedo, informou que no mês de maio, o CRA-CE impetrou 07 16 
(sete) ações de mandado de segurança contra licitações que não 17 
solicitavam a obrigatoriedade de registro junto ao CRA-CE. O presidente deu 18 
procedimento à pauta de trabalhos colocando em discussão e votação a 19 
ata do mês de maio, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a 20 
palavra foi passada ao Diretor de Relações Institucionais Adm. Sérgio Bezerra 21 
que deu a ideia de se fazer o encontro de Instituições de Ensino Superior 22 
(IES), em plataforma virtual no dia 28 de agosto e sugeriu convidar 23 
novamente o professor Gustavo Severo de Borba, do Rio Grande do Sul, para 24 
ser um dos palestrantes e o Presidente do Conselho Federal de 25 
Administração (CFA), Adm. Mauro Kreuz, para fazer a abertura do evento. 26 
Continuando o conselheiro Sérgio Bezerra solicitou que o CRA fizesse um 27 
convênio com a Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), de modo 28 
que, toda empresa que der entrada para registro, e a Classificação 29 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), for de competência da 30 
Administração, essa informação seja enviada ao CRA e dessa forma otimizar 31 
o trabalho da fiscalização . Em seguida a palavra foi passada ao contador 32 
Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, que explanou sobre as receitas e despesas 33 
do conselho. Em seguida, foi feita a leitura do relatório da Comissão de 34 
Tomada de Contas, pela conselheira Maria Conceição Aparecida de 35 
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Araújo, presidente da comissão, que explanou sobre as contas do balancete 36 
de maio. Após as observações a Comissão de Tomada de Contas indicou 37 
pela aprovação do balancete. Colocado em votação o balancete foi 38 
aprovado por unanimidade. Continuando, a palavra foi passada para o 39 
Diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, 40 
que iniciou parabenizando a equipe do CRA, pelo trabalho realizado 41 
durante a pandemia e apresentou uma planilha das receitas e despesas do 42 
mês de maio de 2020. Logos após, foi passada a palavra ao Diretor de 43 
Fiscalização e Registro, Adm. Paulo Teles, que comentou que participou do 44 
evento do Conselho Regional de Administrado de São Paulo (CRA-SP), em 45 
função do Grupo de Excelência de Logística e informou que está formando 46 
o Grupo de Excelência “Conexão CRA-CE/CRA-SP”. Em seguida o 47 
conselheiro informou que será feita uma melhoria no sistema de plenária 48 
virtual do CRA-CE. Retomando a palavra, o presidente Leonardo Macedo, 49 
informou que essa alteração da plenária virtual já está em fase final. Em 50 
seguida, o presidente passou a palavra para a assessora jurídica do CRA-CE, 51 
Adv. Luana Evangelista Lopes, que apresentou as demandas judiciais em 52 
apoio ao setor de fiscalização, informou que vem fiscalizando todas as 53 
licitações, seleções e concursos públicos de todo o estado do Ceará. 54 
Comentou também que vem impugnando administrativamente aquelas 55 
licitações que vão em desencontro a Lei Federal 4.769/65, uma vez que não 56 
obtém resultados satisfatórios, em ato contínuo impetra ação de mandado 57 
de segurança, os quais vem obtendo resultados significativos para a 58 
categoria. Em seguida o conselheiro Vladimir Spinelli pediu a palavra para 59 
parabenizar pelo trabalho realizado pelo jurídico do CRA e comentou que 60 
essa deve ser a preocupação do conselho e que, o CRA-CE deve zelar pelos 61 
bons administradores, de modo a proteger a sociedade em geral. 62 
Retomando a palavra, o presidente Leonardo Macedo informou que já está 63 
disponível o programa CAPACITA-CRA, que são cursos gratuitos disponíveis 64 
para administradores e que no mês de julho, será lançado o programa ADM 65 
Empreendedor, onde será ofertado de forma gratuita consultorias para os 66 
profissionais registrados no CRA-CE. Logos após, o Presidente incluiu um item 67 
extra-pauta que trata da criação da comissão em Serviços de Saúde a ser 68 
composta pelos seguintes membros: Conselheira Rita Maria Silveira da Silva, 69 
coordenadora, Conselheiro Vladimir Spinelli como vice-coordenador e 70 
demais membros a serem nomeados em momento posterior. A comissão visa 71 
prover a profissionalização de Administradores para as especificidades do 72 
sistema de saúde dentre outros. Não mais havendo quem quisesse fazer uso 73 
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da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou 74 
encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, 75 
que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros presentes. 76 
Fortaleza, 19 de junho de 2020. 77 
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