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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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 Conceição Aparecida de Araújo, Paulo 6 

Henrique Farias Teles, Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, Marcos James 7 

Chaves Bessa, Lamarck Mesquita Guimarães, o tecnólogo Giovane Vieira de 8 

Castro, o conselheiro federal Francisco Rogério Cristino, o superintendente, 9 

Adm. Raphael Herbster Martins, a assessora da presidência e 10 

superintendência, Joyce de Castro Pedrosa, o contador, Sérgio Maria Nobre 11 

Othon Sidou e a estagiária do setor de projetos e eventos, Eduarda Macedo 12 

Contreras Vejar. O Adm. Leonardo José Macedo deu início à reunião 13 

invocando a proteção divina e em seguida fez um breve relato sobre sua 14 

gestão. O presidente destacou que, a Carteira de Identidade Profissional 15 

Digital (E-CIP) criada pelo CRA-CE, foi disponibilizada de forma gratuita para 16 

todos os regionais do Brasil, desta forma 12 regionais já aderiram e estão 17 

disponibilizando para seus profissionais de administração gratuitamente, a 18 

ferramenta inovadora. Em seguida deu prosseguimento à pauta de 19 

trabalhos colocando em discussão e votação a ata do mês de março de 20 

2021, que foi aprovada por unanimidade. Logo após, colocou em discussão 21 

e votação o projeto de resolução AD Referendum nº 02 que trata da 22 

prorrogação do vencimento da anuidade de 2021 para 31 de maio de 2021 23 

e a resolução AD Referendum nº 03 que trata do refinanciamento dos 24 

débitos até o ano de 2020, conforme resolução do Conselho Federal de 25 

Administração (CFA), sendo aprovados por unanimidade. Logo após, foi 26 

passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio 27 

Izequiel de Oliveira, que fez uma apresentação das receitas e despesas do 28 

período de março de 2021. Em seguida, foi passada a palavra ao contador 29 

Sergio Maria Nobre Othon Sidou, que explanou sobre as receitas e despesas 30 

do mês de março, ressaltando que a receita de março deste ano, foi 31 

superior que a alcançada no mesmo período do ano anterior. Logo após, foi 32 

feita a leitura do relatório da Comissão de Tomada de Contas, pela 33 

conselheira Maria Conceição Aparecida de Araújo, coordenadora da 34 

comissão, que descreveu as contas do balancete de março de 2021. 35 
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Colocado em discussão e votação o balancete foi aprovado por 36 

unanimidade. Continuando, o presidente Leonardo Macedo fez uma 37 

exposição das receitas, despesas do CRA e a previsão de arrecadação até 38 

o final do exercício de 2021. Em seguida, a palavra foi passada para o 39 

Diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, que 40 

apresentou relatório de sua pasta. Compartilhou que, no mês março de 41 

2021, foram registradas 124 empresas e 189 profissionais e frisou que esse 42 

número é bem maior que o índice alcançado no mesmo período de 2020.   43 

Dando prosseguimento, o presidente passou a palavra ao Diretor de 44 

Desenvolvimento Profissional e Institucional, Conselheiro Paulo Henrique Farias 45 

Teles que comentou que, o Conselho Federal de Administração (CFA) está 46 

unificando o Clube de Vantagens com o intuito de padronizar o serviço em 47 

todo o sistema CFA/CRAs e acrescentou que existem empresas que não tem 48 

atuação em todo o Brasil e que essa ferramenta ainda precisa ser 49 

adequada para tais situações. O conselheiro disse que o CRA-CE, vai 50 

começar a divulgar nas suas mídias, eventos de outros regionais, com o 51 

propósito de compartilhar oportunidades e experiências para os profissionais 52 

de todo o Brasil. Informou também que sua pasta está programando 53 

algumas ações e projetos e registrou que um deles será através do projeto 54 

do CRA Jovem, que está programado para acontecer no dia 21 de outubro. 55 

Em seguida apresentou o cronograma das atividades de marketing e 56 

postagens nas mídias sociais do CRA-CE. Dando prosseguimento, a 57 

colaboradora Eduarda Macedo apresentou as empresas conveniadas como 58 

o CRA-CE e logo após, o conselheiro Giovane Vieira fez uma exibição das 59 

realizações do CRA Jovem. O Conselheiro Federal Francisco Rogério Cristino, 60 

pediu a palavra e explanou sobre o programa do clube de vantagens 61 

nacional do CFA. Logo após o representante da empresa Tribus 62 

Publicidades, o publicitário Rafael Cavalcante, fez uma apresentação do 63 

relatório geral de Comunicação e Web-Sistema de 2020 que, explanou que 64 

no ano em análise, o site do CRA-CE recebeu 68.564 visitas, e que desse 65 

total, 63,3% foram feitas através de computador, 36,3% através de celular e 66 

0,4% de tablet. Retomando a palavra, o Presidente Leonardo Macedo 67 

comunicou que o CFA atualizou seu regimento interno e comentou que o 68 

CRA-CE também irá fazer atualização do seu regimento interno. Logo após, 69 

o presidente solicitou a criação de um calendário de ações para tratar do 70 

projeto do curso de pós-graduação, para que, a comissão possa conceder 71 

o edital para tratar das medidas legais. A vice-presidente Professora Rita 72 

Silveira, mencionou os membros da Comissão. Rita Maria Silveira da Silva, 73 
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Clésio Jean de Almeida Saraiva, Maria da Conceição Aparecida de Araújo, 74 

Francisco Sergio de Vasconcelos Bezerra, e Vladimir Spinelli Chagas, ficando 75 

sob a coordenação do primeiro. O Presidente solicitou da coordenadora da 76 

comissão, um calendário de ações para iniciar a nova turma o mais breve 77 

possível. A coordenadora Rita Silveira sugeriu uma primeira reunião para o 78 

dia 22 de abril às 17h.  O Presidente franqueou a palavra para quem quisesse 79 

fazer uso. O conselheiro Lamarck Mesquita Guimarães parabenizou o 80 

conselheiro federal Rogério Cristino pelo belo trabalho realizado na 81 

intervenção do CRA do Pará (CRA-PA) e salientou que a reforma da Casa 82 

do Administrador deve ser realizada com cautela e planejamento, pois 83 

estamos passando por uma pandemia mundial, com um cenário incerto e 84 

com grandes riscos envolvidos.  Não mais havendo quem quisesse fazer uso 85 

da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou 86 

encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, 87 

que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros presentes. 88 

Fortaleza, 16 de abril de 2021.     89 
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