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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2022. 
 

Aos vinte dias do mês de maio de 2022, em sua sede, situada à Rua Dona 1 
Leopoldina, nº 935, Centro, na cidade de Fortaleza/CE, com início às 10 (dez) 2 
horas e através da Plataforma Digital Zoom, esteve reunido o plenário deste 3 
conselho, em Reunião Plenária, conselheiros titulares e suplentes do Conselho 4 
Regional de Administração do Ceará (CRA-CE), estando presentes, o Adm. 5 
Leonardo José Macedo, presidente, os conselheiros (as), Admaª. Rita Maria 6 
Silveira da Silva, Admª. Maria Conceição Aparecida de Araújo, Adm. 7 
Lamarck Mesquita Guimarães, Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira, 8 
Adm. Marcos James Chaves Bessa, o Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Admª 9 
Mariete Ximenes Lima, Admª Eduarda Macedo Contreras Vejar, o contador 10 
Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, o Colaborador Rafael Cavalcante, Adv. 11 
Luana Evangelista, Adm. Daniel Barbosa e o Adm Raphael Herbster Martins. 12 
O Adm. Leonardo José Macedo justificou a ausência do Conselheiro Federal 13 
Francisco Rogério Cristino e deu início à reunião invocando a proteção 14 
divina, na seqüência convocou a conselheira Admª Mariete Ximenes para 15 
substituir o conselheiro Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva e o conselheiro 16 
Giovane Vieira de Castro, para substituir o Adm Paulo Henrique Teles. Em 17 
seguida, expressou as condolências a toda família do Desembargador 18 
Haroldo Máximo pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de maio de 2022.  19 
Continuando, o presidente colocou em discussão e votação a ata da 20 
reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 21 
presidente registrou que as contas do CRA-CE do exercício de 2021 foram 22 
aprovadas, sem ressalvas, na reunião plenária do Conselho Federal de 23 
Administração (CFA) do dia 12 de maio de 2022. Na seqüência, registrou que 24 
o Conselho Federal de Administração (CFA) e o Conselho Regional de 25 
Administração do Pará (CRA-PA) solicitaram apoio financeiro para a 26 
realização do Fórum Internacional de Administração (FIA) - 2022, com um 27 
aporte financeiro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), após, discussão e votação, 28 
foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao próximo item da 29 
pauta, que também trata do aporte financeiro de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 30 
para a realização do Hackathon – Cidades Sustentáveis, que após, discussão 31 
e votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, a vice-presidente Rita 32 
Silveira fez uma breve apresentação desse projeto. O Conselheiro Lamarck 33 
Mesquita Guimarães solicitou a palavra e registrou que a Associação dos 34 
Administradores do Estado do Ceará (AADECE) está implantando um HUB de 35 
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inovação e mencionou que a Associação está à disposição para apoiar o 36 
evento Hackathon. Em seguida, o presidente Leonardo Macedo colocou em 37 
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Na seqüência, 38 
passou ao próximo item da pauta que trata do acordo coletivo dos 39 
servidores da casa, registrou que em reunião entre o representante do 40 
Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e 41 
Entidades Coligadas e Afins do Estado do Ceará - SINDSCOCE, os servidores 42 
da casa e o CRA-CE, acordaram um reajuste de 3% de ganho real para o 43 
período de janeiro a abril de 2022, registrou, ainda, que em janeiro de 2022, 44 
os servidores do CRA-CE, tiveram reposição de perdas salariais no percentual 45 
de 15,22% (quinze vírgula vinte e dois por cento), composto por 10,16%(dez 46 
vírgula dezesseis por cento), correspondente ao INPC/IBGE acumulado no 47 
período até dezembro de 2021 e o percentual de 5,069%(cinco vírgula zero 48 
sessenta e nove por cento) referente ao período dos seis meses anteriores, 49 
haja vista a não concessão de qualquer reajuste no exercício anterior.  Em 50 
seguida, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por 51 
unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada ao fiscal do CRA-CE, 52 
Adm Daniel Barbosa, que agradeceu a diretoria do CRA-CE em nome de 53 
todos os servidores. Em seguida, o presidente apresentou projeto de 54 
Resolução nº 08/2022, que trata da reposição de perdas salariais dos 55 
servidores dos cargos em comissão no percentual de 18,08% (dezoito vírgula 56 
zero oito por cento), que após discussão e votação foi aprovado por 57 
unanimidade. Em seguida, a conselheira Admª. Haline Cordeiro, parabenizou 58 
toda a diretoria pela reposição salarial dos funcionários. Logo após, foi 59 
passada a palavra ao diretor administrativo financeiro, Adm. Marcos Antônio 60 
Izequiel de Oliveira, que informou que esteve em Brasília participando da 61 
plenária do CFA, logo após apresentou as receitas e despesas do período de 62 
abril de 2022. Registrou, ainda, que a receita do mês de abril foi de R$ 63 
625.666,10, as despesas na ordem de R$ 285.821,13. Continuando, a palavra 64 
foi passada ao contador Sérgio Maria Nobre Othon Sidou, que iniciou 65 
agradecendo ao presidente Leonardo Macedo às condolências pelo 66 
falecimento do Desembargador Haroldo Maximo o qual é amigo pessoal de 67 
sua família. Posteriormente, registrou que no acumulado do ano, as receitas 68 
acompanham um crescimento equivalente ao mesmo período do ano 69 
anterior. Registrou também, que a saúde financeira deste Regional continua 70 
positiva. Na seqüência, foi feita a leitura do relatório da Comissão de 71 
Tomada de Contas, pela conselheira, Admª. Maria Conceição Aparecida de 72 
Araújo, coordenadora da comissão, que explanou sobre as contas do 73 
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balancete de abril de 2022. Após as observações, a Comissão de Tomada 74 
de Contas indicou pela aprovação do balancete. Colocado em discussão e 75 
votação, o balancete foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra 76 
foi passada ao fiscal Daniel Barbosa, para apresentar os números do CRA-CE. 77 
O administrador destacou que até o dia de 19 de maio, foram registrados 78 
250 profissionais de administração, 85 empresas da área e 30 impugnações 79 
administrativas. Informou que na próxima semana serão re-enviados ofícios 80 
para todas as comissões de licitação do estado informando quais áreas são 81 
exclusivas do profissional de administração. O presidente Leonardo Macedo 82 
registrou a presença do Adm. Paulo Henrique Teles. Continuando, a Adv. 83 
Luana Evangelista explanou sobre as demandas judiciais, registrou que a 84 
tendência é a diminuição, tendo em vista as fiscalizações de anos anteriores. 85 
Em seguida, a colaboradora Adma Sallyme Correia Rego apresentou os 86 
números do setor de cobranças do mês de abril, registrou que obteve um 87 
superávit de R$ 95.837,26 em comparação ao ano anterior. Logos após, a 88 
palavra foi passada ao Diretor de Relações Institucionais/eventos Adm. 89 
Marcos James, que iniciou parabenizando o presidente Leonardo Macedo, 90 
por toda a fiscalização que está acontecendo, e deu a idéia de criar um 91 
núcleo de captação e uma campanha de que a anuidade não é despesa, 92 
e sim um investimento, visto que o profissional registrado pode ser 93 
contemplado com o programa das bolsas de pós-graduação e assim se 94 
capacitando e também e como o clube de vantagens e na seqüência, 95 
apresentou os dados do CRA-Jovem durante o mês de abril. Continuando, 96 
passou ao tecnol. Giovane Vieira que registrou que esteve na Faculdade 97 
Metropolitana de Horizonte (FMH) palestrando sobre o CRA-CE. Retomando 98 
a palavra, o diretor registrou que no próximo dia 24 de junho acontecerá o 7º 99 
Fórum de Administração e Gestão de IES, no hotel Sonata de Iracema. Em 100 
seguida, a palavra foi passada a conselheira Mariete Ximenes, que registrou 101 
que a Comissão de Saúde do CRA-CE enviou um plano de ação ao 102 
presidente Leonardo Macedo, solicitando o envio de ofícios para alguns 103 
órgãos de saúde, com o intuito de fortalecer a referida comissão. Solicitou, 104 
ainda, a inclusão no site do CRA de todas as comissões deste regional e um 105 
aporte financeiro do CRA-CE para divulgar e comemorar o dia do 106 
administrador hospitalar. Em seguida, a palavra foi passada ao Adm. Paulo 107 
Henrique Teles, que registrou no último dia 06 de maio foi nomeado como 108 
coordenador da Comissão Especial da Câmara de Perícia e Administração 109 
Judicial e Extrajudicial do CRA-CE, mencionou, ainda, que a referida 110 
comissão já efetuou a 1º reunião na casa do ADM. Registrou que a 1ª ação 111 
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será analisar os CBO’s da área do administrador. O Conselheiro, Presidente 112 
da AADECE, Adm. Lamarck Guimarães falou que a associação já está na 113 
segunda turma do curso de Peritos extrajudicial e agradeceu o apoio do 114 
CRA-CE tem dado a AADECE. Em seguida, a palavra foi passada para a 115 
Adma Suillany Teixeira, que agradeceu o CRA pelo convite para ser 116 
delegada da seccional norte, registrou que está no SEBRAE à quase 20 anos, 117 
e deseja compartilhar suas experiências com todos. Em seguida apresentou 118 
as ações da seccional norte durante o inicio de sua gestão e se colocou a 119 
disposição do CRA. A Conselheira Adma Haline Cordeiro comentou que em 120 
breve irá realizar o lançamento da Comissão Social do CRA-CE.  O 121 
presidente facultou a palavra a quem quisesse fazer uso dela.  Não mais 122 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a 123 
presença de todos, declarou encerrada a Reunião Plenária e mandou que 124 
fosse lavrada a presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os 125 
Conselheiros presentes. Fortaleza, 20 de maio de 2022.  126 
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