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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aos onze dias do mês de dezembro 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, Francisco Roberto Pinto o 7 
Tecnólogo Giovane Vieira de Castro, a assessora Jurídica Adv. Luana Lopes e 8 
o superintendente Adm. Raphael Herbster Martins. O Adm. Leonardo José 9 
Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina, em seguida deu 10 
prosseguimento à pauta de trabalhos e passou ao primeiro item que tratou 11 
da posse dos novos conselheiros e eleição da diretoria 2021/2022. 12 
Continuando, sugeriu que a realização da sessão plenária que dará posse e 13 
elegerá a nova diretoria seja realizada na data de 08 de janeiro de 2021 às 14 
10h no hotel Sonata de Iracema. O Conselheiro Clésio Jean de Almeida 15 
Saraiva, pediu a palavra e comentou que, se houver um aumento na 16 
pandemia da Covid19, a reunião possa ser feita de forma virtual. Sendo 17 
colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo 18 
após, o Presidente Leonardo Macedo passou para o próximo item da pauta, 19 
colocando em discussão e votação a ata do mês de novembro, que foi 20 
aprovada por unanimidade. Continuando, o Presidente fez uma explanação 21 
das receitas e despesas do ano de 2020, e comentou que após muito 22 
esforço para reduzir as despesas, o CRA-CE finda o ano com saldo positivo. 23 
Logo após, foi passada a palavra ao diretor administrativo financeiro Adm. 24 
Clésio Jean de Almeida Saraiva que fez uma apresentação das receitas e 25 
despesas do período de janeiro a novembro de 2020, e comentou que a 26 
receita do mês de novembro teve um incremento de 74% em relação a 27 
novembro de 2019. Em seguida a palavra foi passada ao contador Sérgio 28 
Maria Nobre Othon Sidou, que fez uma explanação financeira do mês de 29 
novembro de 2020, que ressaltou que mesmo com a pandemia, a receita do 30 
CRA do referido mês, foi a maior dos últimos três anos. Posteriormente, foi 31 
feita a leitura do relatório da Comissão de Tomada de Contas, pela 32 
conselheira Maria Conceição Aparecida de Araújo, presidente da comissão, 33 
que explanou sobre as contas do balancete de novembro. Após as 34 
observações a Comissão de Tomada de Contas indicou pela aprovação do 35 
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balancete. Colocado em votação o balancete foi aprovado por 36 
unanimidade. O Conselheiro Vladimir Spinelli Chagas pediu a palavra para 37 
parabenizar essa gestão, que tem como Presidente o Adm. Leonardo José 38 
Macedo, e comentou que, mesmo com um ano atípico devido a pandemia, 39 
o CRA-CE vai terminar o exercício com saldo financeiro positivo.  Retomando 40 
a palavra, o Presidente agradeceu pelas palavras proferidas pelo 41 
Conselheiro Vladimir Spinelli e comunicou que esteve em Brasília 42 
participando da assembleia de presidentes para apresentar a carteira de 43 
identidade profissional do CRA-CE (E-CIP). Logo após, a palavra foi passada 44 
para assessora jurídica do CRA-CE, Adv. Luana Evangelista Lopes, que 45 
mencionou sua visita à Brasília, participando também da assembleia de 46 
presidentes do Conselho Federal de Administração (CFA) para 47 
apresentação do método utilizado na fiscalização do CRA-CE. Explanou 48 
também a metodologia dos editais analisados, impugnados e dos 49 
mandados de seguranças impetrados. Logo após, a palavra foi passada ao 50 
Diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Paulo Henrique Farias Teles, que 51 
iniciou informando que esteve no Fórum Estadual da Pequena Empresa, 52 
representando o conselho, onde coordena o comitê de tecnologia e 53 
inovação dentro do fórum. Retomando a palavra, o presidente registrou o 54 
excelente trabalho realizado pelo Conselheiro Sérgio Bezerra, que foi 55 
condutor do Evento “Gestão Municipal 2021 – Transição e Planejamento de 56 
Governo” juntamente com o conselheiro Giovane Vieira, e a funcionária 57 
Joyce Pedrosa, assessora da presidência e superintendência e os demais 58 
colaboradores do CRA. Retomando a palavra o presidente Leonardo 59 
Macedo informou que em reunião de diretoria (DIREX) foi definido que o 60 
CRA-CE implantará novamente o projeto de pós-graduação. Em seguida, foi 61 
colocado em discussão votação, sendo aprovado por unanimidade. Em 62 
seguida o Presidente Leonardo franqueou a palavra a quem quisesse fazer 63 
uso. O conselheiro Giovane pediu a palavra e agradeceu a todos do CRA 64 
pelo apoio ao evento realizado no Hotel Sonata de Iracema, no último dia 65 
primeiro. Continuando, o conselheiro Vladimir Spinelli parabenizou a toda 66 
diretoria e aos demais colegas conselheiros pelo aprendizado que teve 67 
durante sua participação como conselheiro do CRA, tendo em vista que 68 
esta seria sua última reunião como conselheiro. A conselheira Conceição 69 
Araújo, parabenizou a todos e ao conselheiro Vladimir Spinelli pelo belíssimo 70 
trabalho realizado durante sua gestão e finalizou desejando um feliz natal a 71 
todos. O Presidente Leonardo, agradeceu a todos que colaboraram durante 72 
esse ano atípico e desejou um feliz natal e um próspero ano novo. A 73 
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Conselheira Rita Silveira pediu a palavra e desejou um final de ano cheio de 74 
saúde e um feliz natal a todos também. Não mais havendo quem quisesse 75 
fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, 76 
declarou encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a 77 
presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros 78 
presentes. Fortaleza, 11 de dezembro de 2020. 79 
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