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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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, Francisco 5 

Sérgio de Vasconcelos Bezerra, Vladimir Spinelli Chagas, Paulo Tadeu Sampaio 6 

de Oliveira, Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, o Tecnólogo Giovane Vieira 7 

de Castro o conselheiro federal Francisco Rogério Cristino, a assessora Jurídica 8 

Adv. Luana Lopes e o superintendente Adm. Raphael Herbster Martins. O Adm. 9 

Leonardo José Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina e 10 

comunicando que foi assinado um convenio entre o Conselho Federal de 11 

Administração (CFA) e o Conselho Regional de Administração do Ceará 12 

(CRA-CE) sobre a carteira de identidade profissional digital (E-CIP) e assim, 13 

mediante convenio assinado, poderá ser disponibilizada à todos os regionais 14 

que queiram aderir. Informou, ainda, que o CRA-CE foi o pioneiro na criação 15 

da E-CIP e que não haverá custo algum para os Conselhos Regionais que 16 

queiram aderir ao convenio junto ao CFA. Em seguida o Presidente deu 17 

prosseguimento à pauta de trabalhos colocando em discussão e votação a 18 

ata do mês de setembro, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 19 

passada a palavra ao diretor administrativo financeiro Adm. Clésio Jean de 20 

Almeida Saraiva que fez uma apresentação das receitas e despesas do 21 

período de janeiro a setembro de 2020. O Presidente Leonardo Macedo pediu 22 

a palavra e informou que o CRA-CE montou uma equipe de trabalho para 23 

recuperação de crédito, e comunicou que no início de novembro serão 24 

iniciadas as inserções dos inadimplentes nos cartórios de protestos referentes 25 

ao exercício de 2019.  Explanou que não está medindo esforços para reduzir 26 

as despesas. Em seguida, a palavra foi passada ao contador Sérgio Maria 27 

Nobre Othon Sidou, que comentou sobre as receitas e despesas do conselho 28 

referente ao mês de setembro de 2020. Em seguida, foi feita a leitura do 29 

relatório da Comissão de Tomada de Contas, pelo conselheiro Giovane Viera 30 

de Castro, membro da comissão, que explanou sobre as contas do balancete 31 

de setembro. Após as observações a Comissão de Tomada de Contas indicou 32 

pela aprovação do balancete. Colocado em votação o balancete foi 33 

aprovado por unanimidade. Logo após, o presidente, passou a palavra ao 34 

diretor de desenvolvimento institucional, conselheiro Francisco Sérgio de 35 
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Vasconcelos Bezerra, que iniciou sua fala comentando que em virtude da 36 

pandemia, não está sendo possível a realização de eventos presenciais. 37 

Comunicou também que está à disposição para participar da reunião com a 38 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) para tentar formalizar um convenio que 39 

favoreça os administradores. Continuando, a palavra foi passada para 40 

assessora jurídica do CRA-CE, Adv. Luana Evangelista Lopes, informando que 41 

até o mês de setembro de 2020, foram realizadas 87 (oitenta e sete) 42 

impugnações administrativas e 27 (vinte e sete) mandados de segurança. 43 

Informou que durante os meses de setembro a dezembro é comum que haja 44 

uma redução nas licitações, e assim, uma queda nas impugnações, devendo 45 

ter uma retomada no início do próximo ano. Em seguida a conselheira Vice-46 

Presidente Rita Maria Silveira informou que em parceria com a Associação dos 47 

Administradores do Estado Ceará (AADECE), Academia Cearense de 48 

Administração do Ceará (ACAC), a comissão permanente do CRA-Mulher e 49 

a Comissão de Administração em Serviços de Saúde do CRA-CE, realizarão no 50 

dia 20 de outubro, às 20h, uma live em comemoração ao Outubro Rosa com 51 

o tema “A mulher e o acesso a saúde” que terá como palestrante o Dr. 52 

Alexandre José Mont’Alverne Silva, coordenador da alta complexidade na 53 

Superintendência Regional de Fortaleza da Secretaria de Saúde do Estado do 54 

Ceará. Continuando a conselheira comentou que o CFA disponibilizou um 55 

manual para implantação da comissão do CRA-Mulher em todos os CRA’s do 56 

Brasil. Retomando a palavra o presidente Leonardo Macedo informou que 57 

está tratando com os demais conselheiros a respeito do convenio firmado 58 

entre o CFA e a universidade americana Must Univertity. Em seguida, a palavra 59 

foi passada ao conselheiro federal Adm. Francisco Rogério Cristino que 60 

informou que o CFA disponibilizou um manual de gestão de contratos, com o 61 

intuito de ser disponibilizados à todos os gestores municipais. Continuando, 62 

informou que uma das pautas da próxima reunião plenária do CFA será o 63 

julgamento das contas do PRODER e também o julgamento das contas do 64 

CRA-CE do exercício de 2019. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da 65 

palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a 66 

Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e 67 

aprovada será assinada por todos os Conselheiros presentes. Fortaleza, 16 de 68 

outubro de 2020. 69 
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