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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Teles Macedo, Vladimir 5 

Spinelli Chagas, Maria da Conceição Aparecida de Araújo, Paulo Henrique 6 

Farias Teles, Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, o conselheiro federal 7 

Francisco Rogério Cristino, a assessora financeira do CRA-CE, Janaína 8 

Fernandes, a assessora Jurídica, Adv. Luana Lopes e o superintendente Adm. 9 

Raphael Herbster Martins. O Adm. Leonardo José Macedo deu início à 10 

reunião invocando a proteção divina, em seguida deu prosseguimento à 11 

pauta de trabalhos colocando em discussão e votação a ata do mês de 12 

agosto, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passada a 13 

palavra ao diretor administrativo financeiro Adm. Clésio Jean de Almeida 14 

Saraiva que fez uma apresentação das receitas e despesas do período de 15 

janeiro a agosto de 2020, e ressaltou que, devido a pandemia a receita teve 16 

uma queda significativa. O Presidente Leonardo Macedo pediu a palavra e 17 

informou que o CRA deu início às inscrições no Cadastro Informativo de 18 

Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e assim, acredita 19 

que a receita tenha uma recuperação até o final do ano. Em seguida o 20 

conselheiro Sérgio Bezerra informou que Conselho Regional de Corretores de 21 

Imóveis (CRECI) está fazendo uma campanha de recuperação da dívida 22 

ativa e informou que este procedimento já conseguiu uma recuperação de 23 

mais de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, comentou que 24 

é uma metodologia que está dando certo e se prontificou colocar a 25 

disposição do CRA-CE. Logo depois a palavra foi passada ao contador 26 

Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, que explanou sobre as receitas e despesas 27 

do conselho referente ao mês de agosto de 2020. Em seguida, foi feita a 28 

leitura do relatório da Comissão de Tomada de Contas, pela conselheira 29 

Maria Conceição Aparecida de Araújo, presidente da comissão, que expôs 30 

as contas do balancete de agosto. Após as observações a Comissão de 31 

Tomada de Contas indicou pela aprovação do balancete. Colocado em 32 

votação o balancete foi aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, 33 

o Presidente apresentou um projeto de reformulação orçamentária nº 34 

02/2020, tendo em vista a necessidade de gerar dotação orçamentária em 35 
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rubricas que já não possuíam saldo suficiente. Desse modo o orçamento 36 

ficaria adequado a atual necessidade. O Presidente colocou em discussão e 37 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 38 

presidente passa a palavra para o diretor administrativo financeiro, Adm. 39 

Clésio Jean, para explicar a proposta orçamentária para o ano de 2021. O 40 

orçamento estima um valor de receita anual de R$ 3.400,000,00 (três milhões 41 

e quatrocentos mil reais). O conselheiro sugeriu dividir o orçamento em três 42 

funcionais programáticas, a primeira seria a de manutenção do Conselho 43 

Regional de Administração, a segunda seria a de fiscalização e registro do 44 

CRA-CE e a terceira de imobilizado, totalizando R$ 3.400,00,00 (três milhões e 45 

quatrocentos mil reais). Colocado em votação, foi aprovado o valor de R$ 46 

3.400,000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) por unanimidade. 47 

Retomando a palavra o presidente Leonardo Macedo informou que a 48 

auditoria do Conselho Federal de Administração (CFA) emitiu parecer pela 49 

aprovação sem ressalvas das contas do CRA-CE do exercício 2019.  50 

Continuando, a palavra foi passada para o Diretor de Fiscalização e Registro 51 

Adm. Paulo Henrique Farias Teles que iniciou informando que foi realizada 52 

uma reunião com as principais empresas de intermédio de estágios no 53 

Ceará para tratar sobre o convênio firmado entre o CFA e o Ministério 54 

Público do Trabalho (MPT), que visa à obrigatoriedade dos estagiários em 55 

administração terem um supervisor registrado no CRA. Logo após, o 56 

Presidente, passou a palavra ao Diretor de Desenvolvimento Institucional, 57 

Conselheiro Sérgio Bezerra, que iniciou sua fala comentando o sucesso que 58 

foi o 5º Fórum de Administração e Gestão de Instituições de Ensino Superior 59 

(IES) que ocorreu em meio virtual, no dia 27 de agosto.  Prosseguindo, o 60 

presidente informou que no próximo dia 21de setembro acontecerá uma live 61 

com o tema: “Depressão e Ansiedade, duas doenças do século” com a 62 

presença da psicóloga Luisa Freire. A Conselheira Rita Silveira pediu a 63 

palavra e informou que no mês de setembro ocorreram diversos eventos on-64 

line em alusão ao dia do administrador, comentou que devido à pandemia 65 

não foi possível comemorar essa data, como ocorre todos os anos na 66 

Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa do Estado do 67 

Ceará. Continuando, comentou que participou do I Encontro de Mulheres 68 

da Administração e Contabilidade (EMPAC) em parceria com o Conselho 69 

Regional de Administração do Piauí (CRA-PI), que ocorreu nos dias 16 e 17 de 70 

setembro. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 71 

Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião 72 

Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada 73 
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será assinada por todos os Conselheiros presentes. Fortaleza, 18 de setembro 74 

2020. 75 

 

 

 

________________________________ 

Adm. Raphael Herbster Martins 

SecretárioAdhoc 

CRA-CE 9233 
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