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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2021, em sua sede, situada à Rua 1 
Dona Leopoldina, nº 935, Centro, na cidade de Fortaleza/CE, com início às 2 
10 (dez) horas, esteve reunido o plenário deste conselho, através da 3 
Plataforma Digital Zoom,em Reunião Plenária, Conselheiros Titulares e 4 
Suplentes do CRA-CE, estando presentes, o Adm. Leonardo José Macedo, 5 
presidente,e os administradores: Rita Maria Silveira da Silva, Clésio Jean de 6 
Almeida Saraiva, Francisco Teles Macedo, Maria da Conceição Aparecida 7 
de Araújo, Paulo Henrique Farias Teles, Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, 8 
Marcos James Chaves Bessa, Lamarck Mesquita Guimarães, Francisco 9 
Pereira de Alencar, o tecnólogo Giovane Vieira de Castro e o 10 
superintendente, Adm. Raphael Herbster Martins.O Adm. Leonardo José 11 
Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina, em seguida 12 
comentou sobre o aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado, 13 
demonstrando grande preocupação com a população do Ceará, e 14 
solicitou que todos os presentes redobrem os cuidados. Continuando, o 15 
presidente informou sobre um decreto publicado pela Prefeitura de Fortaleza 16 
e Governo do Estado do Ceará, determinando que o funcionamento das 17 
entidades municipais, estaduais e federais entre os dias 18 a 28 de fevereiro, 18 
somente poderá ocorrer por trabalho remoto. Em seguida, a vice-presidente 19 
Rita Silveira, pediu a palavra e mencionou que o CRA-CE deve cumprir o 20 
decreto, porém sem deixar de atender nenhum profissional de 21 
administração como também nenhuma empresa. O Conselheiro Clésio Jean 22 
ressaltou a prudência que deveria ser adotada, com o devido cumprimento 23 
do decreto através do sistema de tele-trabalho. Em seguida o presidente 24 
comunicou que o CRA-CE irá cumprir o decreto, mais sem deixar de atender 25 
nenhuma empresa como também os profissionais de administração. 26 
Informou que serão disponibilizados e-mails e whatsapp para que nenhum 27 
profissional seja prejudicado durante o cumprimento do decreto. Em 28 
seguida, foi passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, Adm. 29 
Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, que fez uma apresentação das receitas 30 
e despesas do período de janeiro de 2021. Em seguida o presidente 31 
Leonardo Macedo, frisou que o CRA-CE saltou de 14ª para a 10ª posição em 32 
arrecadação do Brasil. Logo após, foi feita a leitura do relatório da Comissão 33 
de Tomada de Contas, pela conselheira Maria Conceição Aparecida de 34 
Araújo, presidente da comissão, que explanou sobre as contas do balancete 35 
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de janeiro de 2021. Após as observações a Comissão de Tomada de Contas 36 
indicou pela aprovação do balancete. Colocado em discussão e votação o 37 
balancete foi aprovado por unanimidade. Continuando, a palavra foi 38 
passada para o Diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Clésio Jean de 39 
Almeida Saraiva, que apresentou o planejamento de fiscalização para o 40 
ano de 2021, que relatou que até o dia 18 de fevereiro o CRA registrou 138 41 
pessoas físicas e 81 empresas. A conselheira Rita Silveira sugeriu a 42 
implantação do whatsapp como ferramenta para melhorar o atendimento 43 
do Conselho. Logo após, o conselheiro Lamarck Mesquita enfatizou a 44 
questão do atendimento, no sentido de que o público, ao ligar para o CRA-45 
CE, esperava muito para ser atendido e sugeriu que fosse implantado um 46 
atendimento inteligente: WhatsApp Business, com opções que direcionaria 47 
as pessoas para suas necessidades, deixando o processo personalizado, 48 
diminuindo as reclamações. O presidente informou que a sugestão será 49 
analisada como instrumento para potencializar soluções, sendo 50 
posteriormente providenciada uma avaliação mais detalhada sobre o 51 
assunto. O conselheiro Lamarck disse também que é necessário oferecer um 52 
retorno à população sobre os mandados de segurança e impugnações 53 
realizados, afirmando que os profissionais querem saber sobre o andamento 54 
dessas atividades e acompanhar seus desfechos. Prosseguindo, o Presidente 55 
passou a palavra ao Diretor de Desenvolvimento Institucional e Profissional, 56 
Conselheiro Paulo Henrique Farias Teles, que partilhou sua experiência em 57 
proferir uma palestra na faculdade Anhanguera, na cidade de Sobral. Em 58 
seguida fez uma apresentação sobre o Clube de Vantagens do CRA-CE, e 59 
comentou que durante o ano de 2021, houve um incremento de 07 60 
empresas. Em seguida o conselheiro apresentou um convite da Faculdade 61 
ViaSapiens (FVS), solicitando a participação da conselheira Maria 62 
Conceição Aparecida de Araújo para apresentação do CRA na semana de 63 
integração dos alunos novatos da turma de administração. Logo após, 64 
apresentou um convênio entre a Must University, no estado da Florida (USA) e 65 
o Conselho Federal de Administração (CFA) que concede desconto para os 66 
administradores no curso de mestrado. Em seguida a conselheira Rita Silveira, 67 
solicitou a palavra e informou que foi firmado um convênio entre o CRA-CE e 68 
a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) para fornecer descontos para todos os 69 
profissionais de administração. Na sequência, o Presidente Leonardo 70 
Macedo listou as comissões criadas no ano de 2021: Comissão do CRA 71 
Mulher, Comissão de Gestão Pública, Comissão de Mentoria, 72 
Empreendedorismo e Inovação (CMEI), Comissão de Administradores 73 
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Seniores, Comissão de Serviços em Saúde e Comissão de Educação em 74 
Administração. O Conselheiro Marcos James solicitou que fossem traçadas 75 
metas para negociações dos débitos antigos dos administradores. 76 
Retomando a palavra o presidente fez uma explanação da pauta do 1º 77 
Fórum de Presidentes que ocorreu em Brasília no dia 04 de fevereiro de 2021. 78 
O Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso. A 79 
Conselheira Rita Silveira solicitou a palavra e informou que está conversando 80 
com os membros das comissões a qual é coordenadora, para tratar das 81 
comemorações do dia 08 de março, data da comemoração do dia da 82 
mulher. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente 83 
agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião Plenária e 84 
mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada será 85 
assinada por todos os Conselheiros presentes. Fortaleza, 19 de fevereiro de 86 
2021.     87 
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