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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022. 
 

Aos dezoito dias do mês de março 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), Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, Admª. Maria 7 
Conceição Aparecida de Araújo, Adm. Lamarck Mesquita Guimarães, Adm 8 
Marcos James Chaves Bessa, Paulo Henrique Farias Teles, Adm. Francisco 9 
Teles Macedo, o Tecnol. Giovane Vieira de Castro, o Superintendente, Adm. 10 
Raphael Herbster Martins, a Admª. Eduarda Macedo Contreras Vejar, a 11 
Admª. Priscilla Lacerda Alves, o contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou. O 12 
presidente justificou a ausência da conselheira Rita Maria Silveira, que está 13 
participando do evento “Inspirando Mulheres Empreendedoras” no estado 14 
do Rio Grande de Sul.  O Adm. Leonardo José Macedo deu início à reunião 15 
invocando a proteção divina. Em seguida, comentou que este ano será um 16 
ano de superações, tendo em vista as eleições do sistema CFA/CRA’s, bem 17 
como as eleições no Brasil. Continuando, o presidente colocou em discussão 18 
e votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Na 19 
seqüência, o presidente Leonardo Macedo, registrou a presença do ex-20 
delegado da Seccional Norte, Antonio Tabosa de Albuquerque, e 21 
agradeceu parabenizando por todo o trabalho realizado, em prol da 22 
categoria, enquanto delegado. Posteriormente, a palavra foi passada ao 23 
Adm. Antonio Tabosa que, também, agradeceu a todos e registrou que fez o 24 
seu melhor durante o período em que esteve à frente da Seccional Norte. 25 
Continuando, o presidente informou que as aulas do curso de formação em 26 
perícia extrajudicial tiveram início no dia 08 de março e que 40 profissionais 27 
de administração foram agraciados com o sorteio das bolsas. Logo após, 28 
comentou que foi indicado para compor a Comissão do Programa de 29 
Integridade e Compliance do sistema CFA/CRA’s. Mencionou, ainda, que 30 
esteve em Manaus-AM, participando do Jubileu de Ouro do Conselho 31 
Regional de Administração, daquele estado, em solenidade juntamente 32 
com o presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Adm. Mauro 33 
Kreuz. Logo após, foi passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, 34 
Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, que fez uma apresentação das 35 
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receitas e despesas do período de fevereiro de 2022 e passou ao contador 36 
Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, que iniciou registrando que a receita foi um 37 
pouco menor, em comparação ao mesmo período do ano anterior, registrou 38 
também, que a saúde financeira deste regional continua positiva. Na 39 
seqüência, foi feita a leitura do relatório da Comissão de Tomada de Contas, 40 
pela conselheira, Admª. Maria Conceição Aparecida de Araújo, 41 
coordenadora da comissão, que explanou sobre as contas do balancete de 42 
fevereiro de 2022. Após as observações, a Comissão de Tomada de Contas 43 
indicou pela aprovação do balancete. Colocado em discussão e votação, 44 
o balancete foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi 45 
passada para a Admª Priscila Lacerda, que explanou sobre o montante de 46 
R$ 125.787,22 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e 47 
vinte e dois centavos) negociado pelo setor durante o mês de fevereiro, 48 
acrescentou que esteve no CRA de Pernambuco, para treinar e orientar os 49 
colaboradores do setor de negociação daquele regional. Retomando a 50 
palavra, o presidente apresentou projeto de resolução de numero 04, de 18 51 
de março de 2022, que consolida todos os cargos, atribuições e 52 
remunerações dos cargos comissionados de livre provimento do CRA-CE. 53 
Após, discussão, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi 54 
passada ao diretor de fiscalização e registro, Adm. Clésio Jean de Almeida 55 
Saraiva, que apresentou os números do setor de fiscalização deste CRA-CE. 56 
O conselheiro destacou que até o dia de 17 de março, foram registrados 160 57 
profissionais de administração, 55 empresas da área e 24 impugnações 58 
administrativas. Informou que 74 municípios foram intimados para realizarem 59 
o registro profissional dos ocupantes dos cargos comissionados pertencentes 60 
à Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) do administrador. Em seguida, 61 
o fiscal Adm. Daniel Barbosa explanou sobre os 74 municípios intimados, 62 
comentou também, que a próxima etapa será intimar as empresas estatais 63 
do estado do Ceará. Logos após, a palavra foi passada ao Diretor de 64 
Relações Institucionais/eventos Adm. Marcos James que iniciou 65 
parabenizando o presidente Leonardo Macedo, e se colocou a disposição 66 
para projetos futuros, com o intuito de ajudar a categoria. Parabenizou 67 
também o ex-delegado Antonio Tabosa e deu boas vindas a nova 68 
delegada Antonia Suilane Teixeira Barbosa. Parabenizou o Adm. Leonardo 69 
Macedo pela nomeação como membro da Comissão do Programa de 70 
Integridade e Compliance do sistema CFA/CRAs. Em seguida apresentou os 71 
dados do CRA-Jovem durante o mês de fevereiro. Comentou ainda, que a 72 
Instituição de Ensino Superior (IES) que queira a presença da Van do CRA 73 
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Itinerante, basta enviar email solicitando para que seja agendada a data. 74 
Em seguida o conselheiro Giovane Vieira, comentou que após dois anos de 75 
pandemia, esta voltando a palestrar nas escolas profissionalizantes sobre o 76 
CRA-CE. Comentou, ainda, que está visitando as Faculdades de Fortaleza e 77 
região metropolitana durante o mês de março, e a partir de abril ira visitar as 78 
IES do interior do estado. Retomando a palavra, o Diretor Marcos James 79 
comentou o sucesso que foi o III Fórum Estadual das Mulheres da 80 
Administração (FEMA) e registrou que no dia 28 de abril, acontecerá o 4º 81 
Encontro de Responsáveis Técnicos, que terá como palestrante o procurador 82 
do estado de São Paulo Rodolfo Pena e o conselheiro Giovane Vieira.  O 83 
presidente facultou a palavra a quem quisesse fazer uso dela. O 84 
Adm. Lamarck Mesquita Guimarães conselheiro do CRA-CE e Presidente da 85 
AADECE solicitou que a AADECE fosse informada das visitas programadas 86 
pelo CRA-CE Itinerante às Instituições de Ensino e, que a AADECE, pudesse 87 
participar em conjunto. O Conselheiro, Presidente da AADECE, informou que 88 
os membros da Diretoria da Associação estão à disposição para integrar o 89 
CRA Itinerante. Registrou também, que no dia 31 de março vai acontecer o 90 
Troféu Jangadeiro 2022 na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) as 19h. 91 
Registrou ainda, que, toda terceira quarta feira de cada mês acontecerá o 92 
almoço com executivo no restaurante Frederico. O Conselheiro Paulo Teles, 93 
registrou que esteve na associação comercial de São Paulo, com o intuito 94 
de trazer alguns produtos de interesse do CRA-CE.  Não mais havendo quem 95 
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, 96 
declarou encerrada a Reunião Plenária e mandou que fosse lavrada a 97 
presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros 98 
presentes. Fortaleza, 18 de março de 2022.  99 
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