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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021. 

 

Aos doze dias do mês de março de 2021, através da Plataforma Digital 1 

Zoom, com início às 10 (dez) horas, esteve reunido o plenário deste conselho, 2 

em Reunião Plenária Virtual, Conselheiros Titulares e Suplentes do CRA-CE, 3 

estando presentes, o Adm. Leonardo José Macedo, presidente, e os 4 

administradores: Rita Maria Silveira da Silva, Clésio Jean de Almeida Saraiva, 5 

Francisco Teles Macedo, Maria da Conceição Aparecida de Araújo, Marcos 6 

Antônio Izequiel de Oliveira, Marcos James Chaves Bessa, Lamarck Mesquita 7 

Guimarães, o tecnólogo Giovane Vieira de Castro, o conselheiro federal 8 

Francisco Rogério Cristino, o superintendente, Adm. Raphael Herbster Martins, 9 

a assessora da presidência e superintendência, Joyce de Castro Pedrosa, o 10 

contador, Sérgio Maria Nobre Othon Sidou e a estagiária do setor de projetos 11 

e eventos, Eduarda Macedo Contreras Vejar. O Adm. Leonardo José 12 

Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina, em seguida 13 

comentou sobre a aprovação da lei que permite a compra de vacinas para 14 

a CODIV-19 através de estados e municípios. Registrou o falecimento do ex-15 

presidente e conselheiro federal pelo estado do Maranhão, Adm. Samuel 16 

Melo Junior. Em seguida deu prosseguimento à pauta de trabalhos 17 

colocando em discussão e votação a ata do mês de fevereiro de 2021, que 18 

foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em discussão e votação 19 

o projeto de resolução AD Referendum nº 01 que trata da prorrogação do 20 

desconto de 15% (quinze por cento) da anuidade até o dia 28 de fevereiro, 21 

sendo aprovado por unanimidade. Continuando, o presidente Leonardo 22 

informou que ocorreram reuniões durante o corrente mês, parar tratar com a 23 

Must University, do convênio firmado junto ao Conselho Federal de 24 

Administração (CFA) sobre mestrado para profissionais de administração. 25 

Continuando, a vice-presidente Rita Silveira, pediu a palavra e explanou 26 

sobre uma reunião com a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) para firmar o 27 

percentual de desconto no curso de mestrado e doutorado para os 28 

profissionais registrados. Em seguida, o Conselheiro Giovane Vieira fez uma 29 

apresentação sobre os projetos e eventos do CRA-CE, incluindo o CRA-30 

CAPACITA, plataforma onde o CRA-CE disponibiliza 96 cursos gratuitos para 31 

os profissionais cadastrados no conselho. Na sequência, a colaboradora 32 

Eduarda Macedo, mencionou que estão sendo feitas as renovações das 33 

empresas parceiras que fazem parte do clube de vantagens. Em seguida o 34 

presidente Leonardo Macedo comentou que está tratando com várias 35 
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instituições de ensino superior (IES), sobre a possibilidade de implantar 36 

novamente o projeto de pós-graduação, implantado pioneiramente em sua 37 

gestão. Em seguida sugeriu criar uma comissão para tratar desse projeto. 38 

Logo após, se candidataram a Conselheira Rita Maria Silveira da Silva, Clésio 39 

Jean de Almeida Saraiva e sugeriram incluir os ex-conselheiros Vladimir 40 

Spinelli Chagas e Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, ficando sob a 41 

coordenação da vice-presidente Rita Silveira. Em seguida, foi passada a 42 

palavra ao contador Sergio Maria Nobre Othon Sidou, que explanou sobre a 43 

receita dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, que foi maior que o mesmo 44 

período do ano anterior. Logo após, foi feita a leitura do relatório da 45 

Comissão de Tomada de Contas, pela conselheira Maria Conceição 46 

Aparecida de Araújo, presidente da comissão, que descreveu as contas do 47 

balancete de fevereiro de 2021. O Conselheiro Lamarck Mesquita 48 

Guimarães, pediu a palavra e propôs que o CRA disponibilizasse para os 49 

servidores, um curso de Power BI, uma ferramenta que fornece visualizações 50 

interativas e recursos de business intelligence com uma interface simples 51 

para que os usuários finais criem os seus próprios relatórios e dashboards, 52 

otimizando a gestão de processos internos e facilitando a visualização sobre 53 

os relatórios do balancete. Após as observações a Comissão de Tomada de 54 

Contas indicou pela aprovação do balancete. Colocado em discussão e 55 

votação o balancete foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi 56 

passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio 57 

Izequiel de Oliveira, que fez uma apresentação das receitas e despesas do 58 

período de fevereiro de 2021, que registrou que o referido mês, teve um 59 

incremento de 33,55% em relação ao mesmo período de 2020. Em seguida 60 

foi passada a palavra ao Conselheiro Federal, Francisco Rogério Cristino que 61 

informou que se encontra na assessoria jurídica do Conselho Federal de 62 

Administração (CFA), projeto de resolução que trata do Programa de 63 

Recuperação Fiscal (REFIS) para anuidades vendidas até o ano de 2020, 64 

para pessoas físicas e jurídicas. O conselheiro disse também, que está na 65 

pauta da próxima reunião de diretoria do CFA, Projeto de Resolução que 66 

trata da prorrogação do vencimento da anuidade de 2021. Continuando, a 67 

palavra foi passada para o Diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Clésio 68 

Jean de Almeida Saraiva, que apresentou relatório de sua pasta e 69 

compartilhou que até o dia 11 de março de 2021, foram registradas 160 70 

empresas e 102 profissionais e frisou que esse número é bem maior que o 71 

alcançado no mesmo período de 2020. Mencionou, também, que foram 72 

feitas 24 impugnações administrativas e enviados 368 ofícios para as 73 
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prefeituras municipais, câmaras municipais e comissões de licitações. O 74 

Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso. O conselheiro 75 

Marcos James enalteceu a ação do CRA em fornecer cursos de pós-76 

graduação e agradeceu ao conselheiro federal Rogério Cristino pela 77 

indicação para a matéria na Revista Brasileira de Administração (RBA) e 78 

demonstrou sua preocupação sobre o grande número de fechamento de 79 

cursos de administração presencial junto ao Ministério da Educação (MEC). 80 

Logo após a Conselheira Rita Silveira ressaltou que é coordenadora da 81 

comissão de educação do CRA e da Academia Cearense de 82 

Administração (ACAD), e enfatizou sua preocupação com a qualidade dos 83 

cursos de administração, a evasão dos alunos e principalmente o 84 

fechamento dos cursos e que vai pedir ajuda ao CFA para desenvolver 85 

ações em conjunto sobre o tema abordado. A vice-presidente disse também 86 

que a Comissão CRA Mulher fez uma Live em comemoração ao dia 87 

internacional da mulher, como uma iniciativa de celebrar a 88 

representatividade da data, com os recursos que temos, diante da 89 

pandemia. Na sequência, o Conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães 90 

reafirmou a importância do curso de Power BI e comunicou que a 91 

Associação dos Administradores do Estado do Ceará (AADECE), vai lançar 92 

um programa graduação executiva, visando inserir o administrador no 93 

mercado de trabalho de forma mais rápida e encerrou sua fala 94 

parabenizando a assessora da presidência e superintendência, Joyce 95 

Pedrosa, por sua agilidade, profissionalismo e prontidão, mesmo durante o 96 

lockdown e estendeu os cumprimentos a todos os que fazem a equipe do 97 

CRA, que em seguida recebeu o apoio de todos os conselheiros, com 98 

relação à performance dos integrantes do time do conselho, que foi 99 

ressaltado pela conselheira Rita Silveira, na pessoa do superintendente 100 

Raphael Martins. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 101 

Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião 102 

Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada 103 

será assinada por todos os Conselheiros presentes. Fortaleza, 12 de março de 104 

2021.     105 
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