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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 e através da Plataforma Digital Zoom, esteve reunido o 3 

plenário deste conselho, 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, Admª. Maria Conceição Aparecida de Araújo, Adm. Paulo 8 

Henrique Farias Teles, Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, Francisco 9 

Teles Macedo, Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, Adm. Marcos James 10 

Chaves Bessa, o tecnólogo Giovane Vieira de Castro, o conselheiro federal, 11 

Adm. Francisco Rogério Cristino, o superintendente, Adm. Raphael Herbster 12 

Martins, a Admª. Eduarda Macedo Contreras Vejar, a Admª. Priscilla Lacerda 13 

Alves, o contador, Sérgio Maria Nobre Othon Sidou e a assessora jurídica, 14 

Luana Evangelista Lopes. O Adm. Leonardo José Macedo deu início à 15 

reunião invocando a proteção divina e agradeceu a todos que estiveram 16 

presentes nas comemorações em alusão ao dia do administrador. 17 

Continuando, o Presidente colocou em discussão e votação a ata da 18 

reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi 19 

passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio 20 

Izequiel de Oliveira, que discorreu sobre as receitas e despesas do período 21 

de agosto de 2021. Explanou que a arrecadação foi 150,38% maior, em 22 

comparação ao mesmo período do ano anterior. Logo após, foi passada a 23 

palavra ao contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, que avaliou 24 

positivamente o balancete do mês de agosto e elucidou que a receita 25 

acumulada no período de janeiro a agosto foi muito superior ao ano anterior 26 

em decorrência da criação do setor de cobranças do CRA-CE. 27 

Continuando, foi feita a leitura do relatório da Comissão de Tomada de 28 

Contas, pela conselheira, Admª. Maria Conceição Aparecida de Araújo, 29 

coordenadora da comissão, que expôs sobre as contas do balancete de 30 

agosto de 2021. Após as observações a Comissão de Tomada de Contas 31 

indicou pela aprovação do balancete. Colocado em discussão e votação o 32 

balancete foi aprovado por unanimidade. Em seguida a palavra foi passada 33 
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para colaboradora Admª. Priscilla Lacerda, que esclareceu sobre as 34 

previsões de negociações até o final do ano. O presidente passou a palavra 35 

para o diretor administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio Izequiel de 36 

Oliveira, que apresentou um projeto de reformulação orçamentária de nº 37 

03/2021, tendo em vista a necessidade de gerar dotação orçamentária em 38 

rubricas que já não possuíam saldo suficiente. Desse modo o orçamento 39 

ficaria adequado a atual necessidade, estimando a receita até o final do 40 

exercício da ordem de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). 41 

Retomando a palavra, o Presidente colocou em discussão e votação, sendo 42 

aprovado por unanimidade. Continuando, a palavra foi passada para 43 

diretor de fiscalização e registro, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, que 44 

apresentou os números do setor de fiscalização do CRA-CE. O conselheiro 45 

destacou que até o dia de 18 de setembro, foram registrados 495 46 

profissionais de administração e 265 empresas. Ressaltou ainda que, foram 47 

realizadas 65 impugnações administrativas. Dando prosseguimento, o Adm. 48 

Clésio Jean solicitou ao presidente, Adm. Leonardo Macedo, uma moção de 49 

agradecimento aos delegados do CRA-CE em razão dos serviços prestados 50 

aos profissionais de administração. O presidente colocou em votação, sendo 51 

aprovada por unanimidade. Em seguida, a palavra foi passada ao Diretor de 52 

Desenvolvimento Profissional e Institucional/Eventos, Adm. Marcos James, 53 

que iniciou sua fala enaltecendo o presidente, Adm. Leonardo Macedo, 54 

pelo belíssimo trabalho em relação aos eventos comemorativos em virtude 55 

do dia do administrador. Em seguida fez uma apresentação sobre as ações 56 

da sua diretoria e indagou como seria utilizada a Casa do Administrador. O 57 

presidente, Adm. Leonardo Macedo, respondeu que será discutido na 58 

próxima reunião de diretoria (DIREX), como será o compartilhamento com a 59 

Associação dos Administradores do Estado do Ceará (AADECE) e 60 

posteriormente, assinado um termo de cooperação entre as partes. O 61 

Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso. A conselheira, 62 

Admª. Conceição Araújo, parabenizou toda equipe do CRA pela 63 

valorização do dia do administrador. O conselheiro, Adm. Lamarck Mesquita 64 

Guimarães parabenizou o presidente pelas celebrações do dia do 65 

administrador e agradeceu pela moção que recebeu pelos serviços 66 

prestados. Frisou que a AADECE está à disposição dos profissionais de 67 

administração e informou que a associação irá promover um curso sobre 68 

cerimonial. O conselheiro federal, Adm. Francisco Rogério Cristino, registrou o 69 

pronunciamento do deputado e administrador Sérgio Aguiar, no plenário da 70 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em alusão ao dia do 71 
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administrador. Comunicou também que na próxima plenária, o Conselho 72 

Federal de Administração (CFA), irá emitir uma resolução que trata sobre o 73 

percentual de aumento para a anuidade de 2022.  Não mais havendo quem 74 

quisesse fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos, 75 

declarou encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a 76 

presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros 77 

presentes. Fortaleza, 17 de setembro de 2021. 78 
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