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

 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA-CE), 5 

estando presentes, o Adm. Leonardo José Macedo, presidente, e os 6 

conselheiros (as), Admª. Rita Maria Silveira da Silva, Adm. Clésio Jean de 7 

Almeida Saraiva, Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos, Admª. Maria 8 

Conceição Aparecida de Araújo, Adm. Paulo Henrique Farias Teles, Adm. 9 

Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, 10 

Adm. Marcos James Chaves Bessa, o tecnólogo Giovane Vieira de Castro, o 11 

conselheiro federal, Adm. Francisco Rogério Cristino, o superintendente, 12 

Adm. Raphael Herbster Martins, a assessora da presidência e 13 

superintendência, Joyce de Castro Pedrosa, a Admª. Eduarda Macedo 14 

Contreras Vejar e a assessora jurídica, Luana Evangelista Lopes. O Adm. 15 

Leonardo José Macedo deu início à reunião invocando a proteção divina e 16 

em seguida justificou a ausência do conselheiro Francisco Teles Macedo, 17 

que na ocasião foi representado pelo seu respectivo suplente, Adm. 18 

Alexandre Magno Marques dos Santos. Na sequência, o presidente 19 

compartilhou com todos sobre sua atuação no Encontro Nacional dos Fiscais 20 

do Sistema CFA/CRAs (ENAF), realizado em Brasília, nos dias 05 e 06 de julho e 21 

explanou sobre os temas que foram abordados durante o evento e profícua 22 

atuação da fiscalização do CRA-CE, que foi enaltecida na ocasião. 23 

Continuando, o Presidente colocou em discussão e votação a ata da 24 

reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente 25 

passou ao próximo item da pauta que trata da eleição do cargo de Diretor 26 

de Desenvolvimento Profissional e Institucional. Em seguida o conselheiro, 27 

Adm. Marcos James, se colocou como candidato, e na sequência foi 28 

colocado em discussão e votação, sendo eleito por unanimidade. 29 

Prontamente o Presidente deu posse ao agora Diretor de Desenvolvimento 30 

Profissional e Institucional, Adm. Marcos James. Em seguida o conselheiro 31 

Paulo Teles pediu a palavra e agradeceu pelo apoio e profissionalismo de 32 

todos, durante seu período na pasta, que agora foi assumida pelo 33 
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conselheiro, Adm. Marcos James. Dando continuidade, o presidente 34 

ressaltou que de acordo com as determinações legais, em especial a Lei nº 35 

8.730, de 10/11/1993 (0923531), arts. 1º, inciso VII, e 4º a Instrução Normativa 36 

TCU nº 87 (0923519), de 12/08/2020 e a Resolução Normativa CFA nº 584, de 37 

25/08/2020, art. 20, inciso I e § 3º, determinam que em todos os exercícios 38 

financeiros sejam apresentadas as Declarações de Bens e Rendas e o 39 

comprovante de pagamento da anuidade por parte dos envolvidos na 40 

gestão de suas respectivas Organizações, no caso desta Instituição, o 41 

Plenário do CRA-CE, e solicitou que todos os colegas fizessem a entrega da 42 

documentação. Na sequência, foi passada a palavra ao diretor 43 

administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, que fez a 44 

apresentação das receitas e despesas do período de junho de 2021. Logo 45 

após, foi passada a palavra ao contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, 46 

que avaliou positivamente o balancete do mês de junho de 2021 e discorreu 47 

que a receita foi 153% (cento e cinquenta e três por cento) superior em 48 

relação ao ano anterior. Logo após, foi feita a leitura do relatório da 49 

Comissão de Tomada de Contas, pela conselheira, Admª. Maria Conceição 50 

Aparecida de Araújo, presidente da comissão, que explanou sobre as contas 51 

do balancete de junho de 2021. Após as observações a Comissão de 52 

Tomada de Contas indicou pela aprovação do balancete. Colocado em 53 

discussão e votação o balancete foi aprovado por unanimidade. 54 

Retomando a palavra, o Presidente Leonardo informou que a equipe de 55 

cobrança do conselho, coordenada pela Admª. Priscilla Lacerda Alves, 56 

negociou a importância de R$ 135.362,00 (cento e trinta e cinco mil, 57 

trezentos e sessenta e dois reais), durante o mês de junho de 2021. 58 

Continuando, o Presidente comunicou que após auditoria realizada pelo 59 

Conselho Federal de Administração (CFA), referente ao exercício de 2020, foi 60 

emitido parecer pela aprovação das contas regulares. Dando 61 

prosseguimento, o presidente disse que foi concluída a reforma da Casa do 62 

Administrador e em seguida apresentou o antes e o depois da reforma e 63 

comunicou que a inauguração será no mês de setembro, no dia do 64 

administrador. Continuando, a palavra foi passada para o fiscal do CRA, 65 

Adm. Daniel Barbosa, que falou da experiência durante o encontro de fiscais 66 

realizado em Brasília. O servidor ressaltou na sua fala, que durante o ENAF, 67 

apresentou a metodologia do CRA-CE em relação às impugnações 68 

administrativas e como é feita a fiscalização. O conselheiro, Adm. Marcos 69 

James, pediu a palavra e agradeceu pela confiança de todos os 70 

conselheiros na eleição da diretoria de Desenvolvimento Profissional e 71 
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Institucional e anunciou a criação de um blog, dentro do site do conselho, 72 

para que os conselheiros possam fazer suas publicações de artigos, e que o 73 

trâmite de envio é através da Admª. Eduarda. Em seguida, foi passada a 74 

palavra ao conselheiro, Tecnólogo Giovane Vieira, que fez uma exposição 75 

do programa CRA Jovem e do programa Capacita e em seguida a 76 

colaboradora, Admª. Eduarda Vejar, apresentou as empresas parceiras do 77 

Clube de Vantagens. Logo após o Presidente, Adm. Leonardo Macedo, fez 78 

um relato sobre a nomeação sobre cargos comissionados nas prefeituras e 79 

comentou que esse assunto foi pautado por ele no ENAF. Em seguida o 80 

presidente franqueou a palavra e o conselheiro federal, Adm. Rogério 81 

Cristino apresentou a resolução de recuperação de créditos. O conselheiro, 82 

Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, comunicou que a Associação dos 83 

Administradores do Estado do Ceará (AADECE), está iniciando o convênio 84 

odontológico com a Unimed e esclareceu que para iniciar o contrato é 85 

preciso fechar 30 (trinta) vidas conveniadas. O conselheiro também sugeriu 86 

que sempre fosse utilizada a sigla “adm”, antes de qualquer referência aos 87 

profissionais da área. Na sequência, a conselheira, Admª. Rita Silveira, 88 

registrou que as comissões das quais participa, estão em constante 89 

atividade, realizando lives e estabelecendo contatos institucionais. A vice-90 

presidente informou que no dia 29 de julho ocorrerá a live do ADmulher e 91 

solicitou a participação de todos os colegas. Em seguida a palavra foi 92 

passada para conselheira, Admª. Mariete Ximenes Araújo Lima, presidente 93 

da Cooperativa dos Administradores do Estado do Ceará (COPAD), que 94 

iniciou solicitando uma pauta na próxima plenária pata trazer os demais 95 

membros com o intuito de fortalecer a cooperativa e destacou a 96 

importância da união das duas entidades na conquista de melhorias para a 97 

categoria. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 98 

Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião 99 

Plenária e mandou que fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada 100 

será assinada por todos os Conselheiros presentes. Fortaleza, 16 de julho de 101 

2021. 102 
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