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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 08 de ABRIL DE 2022. 

 

Aos oito dias do mês de abril de 2022, às 10h, reuniram-se na sala de reunião 1 
virtual e Presencial, através da Plataforma Digital Zoom, em Reunião Plenária, 2 
Conselheiros Titulares e Suplentes do CRA-CE, estando presentes a Admª. Rita 3 
Maria Silveira da Silva, presidente desta Plenária, Administradora Maria 4 
Conceição Aparecida de Araújo, e os Administradores, Clésio Jean de 5 
Almeira Saraiva, Paulo Henrique Farias Teles, Marcos Antônio Izequiel de 6 
Oliveira, Vagna Herlene Silva Diógenes Muniz, Lamarck Mesquita Guimarães, 7 
o Tecnólogo Giovane Vieira de Castro, o superintendente Raphael Herbster 8 
Martins, o contador, Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, e a colaborada 9 
Eduarda Macedo Contreras Vejar. A presidente Adm. Rita Silveira deu início 10 
à reunião invocando a proteção divina, em seguida justificou a ausência do 11 
presidente Adm. Leonardo Macedo e registrou a presença do Adm. Geraldo 12 
Batista de Freitas. Na seqüência comentou sobre os acontecimentos durante 13 
o mês de março de 2022, mencionou que ocorreu o III Fórum Estadual de 14 
Mulheres da Administração (FEMA), no dia 15, agradeceu o apoio de todos 15 
para a realização e sucesso desse evento, mencionou que participou da 16 
LIVE da comissão Adm-Mulher do Conselho Federal de Administração (CFA), 17 
com o intuito de realizar uma triagem de todos os eventos realizados pela 18 
referida comissão. Continuando, a presidente passou ao próximo item da 19 
pauta, que trata de um requerimento, recebido em 18 de março de 2022, 20 
acerca do pedido de substituição do Adm. Geraldo Batista de Freitas como 21 
membro da comissão eleitoral do CRA-CE. Em seguida, a presidente 22 
comentou sobre a necessidade de compor tal comissão e questionou se 23 
algum conselheiro se candidataria. O conselheiro Adm. Marcos Antonio 24 
Izequiel de Oliveira se lançou candidato e após discussão e votação, foi 25 
aprovado seu nome como novo membro da comissão eleitoral deste 26 
Regional. Em seguida, a palavra foi passada ao Adm. Geraldo Batista de 27 
Freitas que parabenizou e agradeceu por todo o apoio do CRA-CE. 28 
Continuando, a presidente colocou em discussão e votação a ata da 29 
reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, a 30 
palavra foi passada ao Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, Diretor 31 
Administrativo e Financeiro, que fez uma explanação sobre o incremento da 32 
receita do CRA-CE, relatando que durante o mês de março o Conselho 33 
obteve uma arrecadação 19% maior em comparação ao mesmo período 34 
do ano anterior. Registrou, ainda, que representou o CRA-CE na posse da 35 
nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE). 36 
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Logo após, foi passada a palavra ao contador Sérgio Maria Nobre Othon 37 
Sidou, que avaliou positivamente o balancete do mês de março, 38 
demonstrando que o 1º trimestre de 2022 fechou com uma receita 39 
crescente. Frisou que este conselho continua com a saúde financeira 40 
positiva. Continuando, foi feita a leitura do relatório pela presidente da 41 
Comissão da Tomada de Contas, conselheira Admª. Maria Conceição 42 
Aparecida de Araújo, que explanou sobre as contas do balancete de março 43 
de 2022. Após algumas considerações, a Comissão da Tomada de Contas 44 
indicou pela aprovação deste balancete. Colocado em discussão e 45 
votação, o balancete foi aprovado por unanimidade. Logo após, a palavra 46 
foi passada para fiscal Adm. Daniel Barbosa que apresentou os números do 47 
setor de fiscalização do CRA-CE. Informou que até o dia 07 de abril, foram 48 
registrados 144 profissionais de administração e 53 empresas. Comentou, 49 
ainda, que foram realizadas 24 impugnações administrativas aos editais de 50 
licitação neste ano. Em seguida, a presidente passou a palavra ao 51 
conselheiro Giovane Vieira de Castro que substituiu o Diretor de 52 
Desenvolvimento Profissional e Institucional/Eventos, Adm. Marcos James 53 
Chaves Bessa. O conselheiro Giovane Vieira fez uma breve apresentação do 54 
setor de eventos e informou que houve um aumento do número de registros 55 
do CRA-Jovem. Explanou, também, que esteve em 03 sedes da UNINASSAU 56 
e na UNIATENEU Harmony palestrando sobre o papel institucional do CRA-CE. 57 
Continuando, a colaboradora Adm. Eduarda Contreras apresentou a lista 58 
com as novas empresas participantes do Clube de vantagens e comentou 59 
que, no dia 28 de abril, acontecerá o 4º Encontro de Responsáveis Técnicos. 60 
Retomando a palavra, o conselheiro Giovane Vieira, registrou o apoio que o 61 
colaborador Jairton Maciel tem dado ao CRA Itinerante e comentou que, no 62 
dia 07 de abril, foi finalizado o curso de perícia extrajudicial promovido pelo 63 
CRA-CE. Em seguida, a palavra foi passada ao professor Agenor Studart que 64 
ministrou o referido curso, comentou seu sucesso, registrou que todos os 65 
alunos agradeceram o apoio do CRA-CE em disponibilizar, de forma 66 
gratuita, tal curso que vai aprimorar o conhecimento de todos. O conselheiro 67 
Paulo Teles agradeceu e parabenizou o professor Agenor Studart, e em 68 
seguida apresentou o projeto “Empresa mais simples”. Em seguida, a 69 
conselheira Maria Conceição Araújo questionou, ao professor Agenor, qual 70 
seria a quantidade de vagas de trabalho disponíveis aos novos peritos e o 71 
professor respondeu que é um número grande, já que o mercado ainda tem 72 
muitos processos a serem julgados. Em seguida, a presidente franqueou a 73 
palavra aos conselheiros que dela quisessem fazer uso. O conselheiro Paulo 74 
Teles, registrou que a entrega dos certificados do curso de perícia 75 
extrajudicial será, no dia 28 de abril, durante o 4º Encontro de Responsáveis 76 
Técnicos. A presidente Rita Silveira, informou que o CRA-CE está apoiando o 77 
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programa Hackathon - cidades sustentáveis em parceria com os estados do 78 
Rio Grande do Norte e Bahia. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 79 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião Plenária e 80 
ordenou que fosse lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será 81 
assinada por todos os Conselheiros presentes. 82 

Fortaleza, 08 de abril de 2022. 
 



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Presidente

Leonardo José Macedo Reg. nº 08277

Documento assinado eletronicamente por Adm. Leonardo José Macedo em 20/05/2022 às 09:07

Conselheiro(a) Efetivo(a)

Maria Conceição Aparecida de Araújo Reg. nº 11430

Documento assinado eletronicamente por Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo em 20/05/2022 às 09:59

Conselheiro(a) Suplente

Giovane Vieira Reg. nº 6-00149

Documento assinado eletronicamente por Tec. Giovane Vieira em 20/05/2022 às 11:34

Conselheiro(a) Efetivo(a)

Francisco Teles Macedo Reg. nº 08616

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Teles Macedo em 23/05/2022 às 13:45

Rita Maria Silveira da Silva Reg. nº 05011

Documento assinado eletronicamente por Adm. Rita Maria Silveira da Silva em 23/05/2022 às 13:00

Marcos Antônio Izequiel de Oliveira Reg. nº 13217

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira em 23/05/2022 às 14:32

Lamarck Mesquita Guimarães Reg. nº 05125

Documento assinado eletronicamente por Adm. Lamarck Mesquita Guimarães em 23/05/2022 às 14:27

A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://autoatendimentocrace.com.br/servicos-publicos/ata informando
o código de verificação 5536baa6


