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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2022. 
 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2022, 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, os 6 
conselheiros (as), Admaª. Rita Maria Silveira da Silva, Admª. Maria Conceição 7 
Aparecida de Araújo, Adm. Paulo Henrique Farias Teles, Adm. Francisco Teles 8 
Macedo, Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, Adm. Marcos Antônio Izequiel 9 
de Oliveira, Adm. Marcos James Chaves Bessa, o Tecnol. Giovane Vieira de 10 
Castro, Admª Mariete Ximenes Lima, o Conselheiro Federal Francisco Rogério 11 
Cristino, a Admª Eduarda Macedo Contreras Vejar, Admª. Priscilla Lacerda 12 
Alves, o contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, o Colaborador Rafael 13 
Cavalcante, Adv. Luana Evangelista, Adm. Daniel Barbosa, Admª Vitoria Silva 14 
de Moura. O presidente justificou a ausência do Adm. Raphael Herbster 15 
Martins, o mesmo estando em período de férias e designou a Admª Eduarda 16 
Macedo para redigir a Ata. O Presidente Leonardo José Macedo deu início 17 
à reunião invocando a proteção divina e em seguida colocou em discussão 18 
e votação a ata plenária de dezembro de 2021, sendo aprovada por 19 
unanimidade. Em seguida citou a portaria do CFA n° 3, de 13 de janeiro de 20 
2022, que trata da obrigatoriedade de apresentação do cartão de 21 
vacinação para ingresso no prédio do Conselho Federal de Administração 22 
(CFA). Os conselheiros, servidores, estagiários e público em geral ficam 23 
obrigados a exibir comprovante de vacinação contra COVID-19 pelo 24 
aplicativo “CONECT SUS” ou cartão de saúde impresso emitido por 25 
autoridade de saúde. Sendo assim o presidente pautou para que este 26 
regional faça a exigência do passaporte de vacina na entrada a partir do 27 
dia 17 de janeiro de 2022 (segunda-feira), após as observações foi aprovado 28 
por unanimidade. O Presidente registrou a presença do Conselheiro Marcos 29 
Antônio Izequiel de Oliveira, como também do presidente do CRA-MA, Adm. 30 
Jaylson Mendonça. O Presidente Leonardo Macedo deu as boas-vindas ao 31 
presidente do CRA-MA, que em seguida agradeceu, e elogiou o presidente 32 
Leonardo Macedo, relatando que o mesmo era um presidente que abraça 33 
todos os conselheiros e profissionais de Administração do Estado do Ceará, 34 
bem como agradeceu ao convite e a parceria ofertada pelo CRA-CE a 35 
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todo sistema CRA’s em especial o CRA-MA. Em seguida, a palavra foi 36 
passada ao contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou que avaliou 37 
positivamente o balancete do mês de dezembro, explanou que os números 38 
do ano de 2021 foram satisfatórios, com uma receita superior ao ano de 39 
2020. Sergio Sidou citou sobre o relatório de gestão 2021, comentou, ainda 40 
que, os índices foram satisfatórios de forma ampla em todos os setores do 41 
CRA-CE. Na seqüência, foi feita a leitura do relatório da Comissão de 42 
Tomada de Contas, pela conselheira, Admª. Maria Conceição Aparecida de 43 
Araújo, coordenadora da comissão, que explanou sobre as contas do 44 
balancete de dezembro de 2021. Após as observações, a Comissão de 45 
Tomada de Contas indicou pela aprovação do balancete, sendo aprovado 46 
por unanimidade. Continuando, foi feita a leitura do relatório do balanço 47 
geral e o relatório de gestão de 2021, pela conselheira, Admª. Maria 48 
Conceição Aparecida de Araújo, que indicou pela aprovação.  Colocado 49 
em discussão e votação, balanço geral da prestação de contas e relatório 50 
de gestão 2021, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente determinou 51 
que o mesmo fosse encaminhamento ao CFA. Em seguida, a palavra foi 52 
passada ao Conselheiro Federal Francisco Rogério Cristino, que parabenizou 53 
o CRA-CE pela eficiência do envio das contas para o CFA com tamanha 54 
antecedência. Prosseguindo, presidente Leonardo Macedo citou que, em 55 
reunião de diretoria (DIREX), foi aprovada a correção de 18,2% para 56 
pagamento de Jetons, para reunião plenária presencial, assim o valor 57 
passaria para R$ 247,05 para conselheiros e R$ 314,03 para o presidente. 58 
Colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando, o 59 
presidente Leonardo Macedo relatou sobre a recomposição salarial dos 60 
servidores efetivos, e que em reunião com o presidente do Sindicato, ficou 61 
acordado o percentual de 15,22%. O Presidente reconheceu o trabalho 62 
realizado pelos servidores, e passou a palavra ao fiscal Adm. Daniel Barbosa, 63 
que citou sobre a reunião e agradeceu ao presidente em nome de todos os 64 
colaboradores. O Presidente colocou em deliberação aos conselheiros sobre 65 
a proposta de reajuste salarial. A Conselheira Conceição Araújo e a vice-66 
presidente Rita Maria Silveira se manifestaram de forma positiva e considerou 67 
esse reajuste como investimento realizado pelo CRA-CE. Logo após o 68 
presidente colocou e discussão e votação, sendo aprovado por 69 
unanimidade.  Continuando, o presidente citou sobre as contas do CRA-CE, 70 
e a importância de uma boa saúde financeira. Em seguida, a palavra foi 71 
passada ao diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Clésio Jean de Almeida 72 
Saraiva, que na sua ausência foi substituído pelo Conselheiro Giovane Vieira, 73 
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que apresentou os resultados do setor até o dia 13/01/2022, em que tivemos 74 
18 novos registros de Pessoa Física e 03 novos registros de Pessoa Jurídica. 75 
Comentou também que foram realizados 05 impugnações administrativas e 76 
368 ofícios enviados às CPL’s, Prefeituras e Câmaras municipais e foram 77 
emitidas 25 carteiras de identidade profissional, 112 certidões de 78 
regularidade de Pessoa Física, 199 certidões de regularidade de Pessoa 79 
Jurídica, 05 certidões RCA/Acervo Pessoa Física e 59 Certidões RCA/Acervos 80 
Pessoa Jurídica. Continuando, o presidente relatou a necessidade da 81 
renovação da comissão permanente eleitoral deste regional com a seguinte 82 
composição: Clésio Jean de Almeida Saraiva, como coordenador, Geraldo 83 
Batista de Freitas e Josimar Sousa Maciel como membros. Após discussão, foi 84 
aprovado por unanimidade. Na seqüência, o presidente Leonardo Macedo 85 
passou a palavra para assessoria jurídica do CRA-CE Adv. Luana Evangelista 86 
para relatar sobre o impugnômetro deste regional, onde comentou que 87 
tivemos 391 editais analisados e 03 editais impugnados até o dia 13/01/2022. 88 
Continuando, a palavra foi repassada a Conselheira Mariete Ximenes, que 89 
relatou sobre a fiscalização dentro dos municípios, e a presença de pessoas 90 
sem capacidade técnica (onde exemplificou a gestão feita por pessoas de 91 
nível fundamental), ainda citou o secretário de saúde de um município 92 
cearense, responsável por desvios dentro da área, disponibilizando dessa 93 
forma a Comissão de Saúde do CRA-CE que fosse tomado alguma 94 
providência. O presidente relatou que tem sido feito um trabalho de 95 
fiscalização dentro dos cargos comissionados para as secretarias de 96 
administração, quanto a esta secretaria na área da saúde, marcou uma 97 
reunião posteriormente para desenvolver alguma ação. Logo após, a 98 
palavra foi passada para a colaboradora Admª Priscila Lacerda, que relatou 99 
que as cobranças continuarão serão feitas de forma amigável, entretanto 100 
haverá algumas mudanças tais como a assinatura do contrato com o 101 
Serasa, onde os devedores de pessoa física serão incluídos diretamente na 102 
plataforma. Em 2022 iniciará a inclusão dos devedores de pessoa jurídica dos 103 
anos de 2019 e 2020 no CADIN. Em seguida, a palavra foi passada ao Diretor 104 
de Desenvolvimento Profissional e Institucional Adm. Marcos James Chaves 105 
Bessa, que apresentou os números de sua diretoria e registrou que o CRA-106 
Jovem possui 307 inscritos no ano de 2021 e 04 no ano de 2022, declarou que 107 
o CRA Itinerante está com agenda aberta para o calendário de 2022. Em 108 
seguida informou que o CRA Capacita obteve 200 inscrições durante o ano 109 
de 2021 e 18 inscrições no ano de 2022. Em seguida, mencionou que 110 
Consocio Embracon firmou convenio com o CRA-CE, oferecendo taxas 111 
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diferenciadas aos registrados, empresa capitaneada pelo conselheiro 112 
Marcos Antônio Izequiel de Oliveira. Continuando, o Diretor disponibilizou o 113 
calendário de eventos para o exercício de 2022, e mencionou que o mesmo 114 
poderá sofrer possíveis mudanças, então o calendário definitivo será 115 
discutido e aprovado no mês de fevereiro. Continuando, o presidente 116 
encerrou a ordem do dia, e em seguida facultou a palavra a quem quisesse 117 
fazer uso dela. O Conselheiro Lamarck Mesquita desejou as boas-vindas ao 118 
presidente do Maranhão, relatou sobre a agenda de eventos da AADECE, 119 
informou sobre os cursos para concursos nas áreas de administração 120 
localizados na Casa do Administrador e desejou um feliz ano novo. O 121 
Presidente agradeceu as considerações.  Continuando, a palavra foi 122 
passada a Admª Conceição Araújo que leu a mensagem da Delegada da 123 
seccional do Cariri, Admª Limadry Vieira referente ao parecer da Google 124 
Brasil em relação ao projeto Potência Feminina e o impacto do voluntariado 125 
sobre 8.975 mulheres. EM seguida a palavra foi passada a conselheira Rita 126 
SIlveira, que teceu elogios a delegada e Admª Limadry sobre o trabalho 127 
realizado no projeto Potência Feminina, registrou esse reconhecimento 128 
diante deste resultado positivo. O Adm. Francisco Rogério Cristino relatou 129 
sobre a futura divulgação do edital da Secretaria de Proteção Social do 130 
Governo do Estado com vagas abertas em diversas áreas, inclusive para 131 
Administradores, informou, também, sobre a 1ª plenária do CFA. Passada a 132 
palavra ao Presidente do CRA-MA, que agradeceu a parceria oferecida 133 
pelo CRA-CE, agradeceu também ao Conselheiro Federal o Adm. Rogerio 134 
Cristino pelo apoio ofertado ao CRA-MA. Por fim convidou a todos a visita ao 135 
CRA-MA e citou a idéia da criação do documento sobre a história do CRA-136 
CE, CRA-MA e CRA-PI, desta forma presidente Leonardo sugeriu que esta 137 
história fosse anexada ao livro já existente e com lançamento em um evento 138 
realizado no Maranhão. O presidente Leonardo agradeceu a todos os 139 
delegados pelo trabalho realizado. O conselheiro Rogerio Cristino citou os 140 
aniversariantes do dia e membros da Academia de Administração do Ceará 141 
como também ex-reitor da UECE, o Professor Araripe e Marcos Ariano. 142 
Retomando a palavra o presidente Leonardo continuou relatando sobre o 143 
trabalho realizado em equipe junto a outros CRA’s e o compartilhamento de 144 
idéias e soluções tais como a em TI. O presidente citou necessidade de um 145 
observatório dos CRA’s dentro do CFA. Não mais havendo quem quisesse 146 
fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, 147 
declarou encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a 148 
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presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros 149 
presentes. Fortaleza, 14 de janeiro de 2022.  150 
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