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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo- V.P. de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P.de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
Adm. Gerson Moreira Rocha
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Dácio Antonio Machado de Souza – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA/RJ
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira iniciou esta sessão dando as boasvindas a todos os presentes e convidando o Conselheiro Federal Suplente Dácio
Antonio Machado de Souza para compor a mesa da plenária, assim como o Cons.
Gerson Moreira Rocha a ocupar a cadeira do Cons. Jorge Humberto Moreira
Sampaio que justificou a sua ausência às plenárias agendadas para este dia.
2.2.
Relato de Processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos
Conselheiros relatores, foram aprovados pelo Plenário, por unanimidade, os relatos
proferidos em 33 (trinta e três) processos nesta sessão, sendo 05 (cinco) que nesta
data foram relatados pelo Conselheiro Antonio Andrade, 07(sete) processos do
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 04(quatro) processos do
Conselheiro Edson Machado, 04 (quatro) processos do Conselheiro Jorge Humberto
Moreira Sampaio, que nesta data foram relatados pelo seu respectivo Suplente
Conselheiro Gerson Moreira Rocha, 04 (quatro) processos do Conselheiro Marcus
Vinicius de Seixas, 05 (cinco) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e
04(quatro) da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Resolução Normativa CFA nº 392 de 17/12/2008:
O CRA/RJ vai questionar a Resolução Normativa CFA nº 362, de 17 de dezembro de
2008, pois a concessão do cancelamento de registro aos profissionais
desempregados deve ser reavaliada pelo Sistema CFA/CRAs, vez que há muitos
registrados que estão desempregados por conta de circunstâncias passageiras e
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quando retornam ao emprego acabam – muitas vezes – não restabelecendo os
seus registros profissionais. A alegação de desempregado deve ser
especificada não só quanto ao tempo, seguro desemprego, quanto às efetivas
condições de potencialidades para o exercício profissional.
Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3217 e 3218 de
15/02/2011.
Licitação da WebTV CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ, registrando o interesse de cerca de 45 empresas na
licitação de WebTV que se realizaria no dia 24.02.11, informou que foi detectada
pelo Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio um erro na fase de cotação de preços
para a licitação dos equipamentos para a WebTV CRA/RJ e que por esse motivo o
certame foi revogado para realizar as retificações necessárias ao saneamento desse
processo, entre elas a assinatura da Portaria nº 820, de 16 de fevereiro de 2011,
que estabelece o critério da utilização do preço médio de mercado como estimativa
de preço máximo nas licitações do CRA/RJ; a apresentação do certificado de origem
de quaisquer equipamentos importados pelas empresas que vierem a sagrar-se
vencedora(s) nesse certame; e a migração do certame para a plataforma do
Comprasnet que é gratuita, uma vez que a ‘Licitações-e’ do Banco do Brasil tem
cobrado taxas por evento do CRA/RJ.
Fim do contrato com a Claro (telefonia móvel):
O Presidente do CRA/RJ anunciou o fim do contrato com a Claro, em 24/02/2011,
para o fornecimento de serviços de telefonia móvel ao CRA/RJ. O Cons. Marcus
Vinicius de Seixas sugeriu estudo para a compra de Iphone ao invés de blackberries.
O Presidente do CRA/RJ disse que os blackberries são mais amigáveis para envio de
e-mails institucionais e que uma equipe interna está definindo os melhores recursos
e um Termo de Referência para a realização de licitação para o restabelecimento
desse serviço de telefonia móvel.
Núcleo de Preparação da Fase Interna de Licitação do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a proposta de criação do ‘Núcleo de Preparação
da Fase Interna de Licitação do CRA/RJ’ que será útil para a elaboração de
processos dessa natureza e que será composto de 3 (três) membros titulares, com
uma gratificação especial, e dois suplentes. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de
Araujo (Vice-Presidente de Administração e Finanças) apoiou essa iniciativa pois
vivenciou algumas vezes nos certames realizados no CRA/RJ nos últimos anos o
quanto é necessária a preparação desses processos para que não haja entraves por
parte dos próprios licitantes durante as fases licitatórias. O Presidente do CRA/RJ
disse que o núcleo será responsável ainda pela elaboração de um banco de preços
para o CRA/RJ. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a criação do
‘Núcleo de Preparação da Fase Interna de Licitação do CRA/RJ’.
Ouvidoria Geral; Cobrança e Dívida Ativa; Assessoria da Presidência:
O Presidente do CRA/RJ informou que enviou e-mail na véspera desta sessão a cada
Conselheiro informando da necessidade de realizar-se alterações e ajustes no
Modelo Conceptual do CRA/RJ para que se possa empreender na gestão da entidade
um ritmo ainda maior de eficiência e produtividade com o fito da busca da
excelência do desempenho organizacional do CRA/RJ, sem que tais alterações
signifiquem quaisquer aumentos de despesas mas a redução de seu valor global
entre o valor total dos cargos extintos e os novos transformados; e em seguida
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apresentou a proposta técnica elaborada pelo Cons. Wallace de Souza Vieira para
a criação dos cargos de Ouvidor Geral; de Assessor Especial da Presidência; e do
Setor de Cobrança e Dívida Ativa, a serem considerados na tabela de Cargos em
Comissão do CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ informou ter recebido um e-mail
(em anexo) do Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio com recomendações para
o CRA/RJ se cerque de todos os cuidados administrativos para a realização dessas
contratações. Em resposta por e-mail (em anexo) ao Cons. Jorge Humberto
Moreira Sampaio o Presidente do CRA/RJ disse que todas as sugestões serão
consideradas e plenamente atendidas pois, os dispositivos normativos estão plena,
total e completamente cumpridos. O Cons. Wallace de Souza Vieira aduziu que no
instrumento que elaborou a proposta é a da extinção de determinados cargos em
comissão e da criação de outros, sem aumento do quantitativo de cargos e sem
que essa medida represente o aumento de salários dessa tabela de CC. O Cons.
Wallace de Souza Vieira disse que modernamente as empresas passaram a ter
dois planos de cargos, um do quadro efetivo e outro dos cargos e funções de
confiança. O Cons. Paulo Cesar Teixeira lembrou que outrora o Cons. Jorge
Humberto Moreira Sampaio indagou sobre os direitos e vantagens de ocupantes
de CC. O ASJUR Marcelo Almeida resgatou a informação de que está pacificada
essa questão de que os CC são celetistas, conforme o próprio CFA confirmou em
consulta formalizada pelo CRA/RJ na ocasião. O Cons. Edson Machado disse que
quanto ao mérito não tem nada a opor pois o Presidente do CRA/RJ deve gerir o
Conselho da maneira que for a mais eficiente e que a contribuição do Jorge
Humberto Moreira Sampaio deve ser bem recebida nesse sentido de esforço
colaborativo com a atual gestão, corroborando as palavras do Presidente Wagner
Siqueira no sentido da relevante participação do conselheiro Jorge Humberto
Moreira Sampaio cioso da obediência de todos os regramentos da administração
pública. Aprovadas por unanimidade as alterações e ajustes no Modelo Conceptual
de Organização e Gestão do CRA/RJ que consistem na criação dos cargos de
Ouvidor Geral; de Assessor Especial da Presidência; e do Setor de Cobrança e
Dívida Ativa, a serem considerados na tabela de Cargos em Comissão do CRA/RJ.
2.9. Plataforma do Conhecimento (parceria CFA-CRA/RJ):
O Presidente do CRA/RJ informou que a proposta da Plataforma do Conhecimento
foi apresentada pelo Presidente do CFA, Adm. Sebastião Melo, e pelo
Superintendente do CFA, Adm. Douglas Evangelista, em visita ao CRA/RJ no dia
16/02/2011, ocasião em que ficou definido que o CRA/RJ programará apresentações
de algumas das suas Comissões temáticas para serem transmitidas ao vivo pela
internet pois o objetivo da iniciativa é interagir e difundir para a sociedade
conteúdos e conhecimentos ligados à Administração. O Presidente do CRA/RJ
salientou que o Conselho, assim como o sindicato e outras entidades de classe,
devem aproximar mais as suas linguagens das tecnologias mais utilizadas pelos
jovens para comunicação, como a inserção das entidades nas redes sociais e uso de
ferramentas modernas de tecnologia da informação.
2.10. Prestação de Contas 2010 - Contabilidade contratada:
O Presidente do CRA/RJ disse que comunicou ao CFA o atraso no envio da
Prestação de Contas do CRA/RJ de 2010 visto que gestão anterior do CRA/RJ, que
esteve à frente desta entidade no período de 01/01/2009 a 07/01/2011, foi
surpreendida pelo desligamento inesperado em 22/12/2010 do Auditor Interno do
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CRA/RJ, que ocupava um cargo comissionado, bem como da contadora do CRA/RJ,
em 07/01/2011, que havia sido admitida por concurso público; sendo que ambos
eram os responsáveis pela realização dos serviços contábeis deste Conselho e
detinham portanto toda a expertise para a consolidação e emissão de relatórios
contábeis rotineiramente necessários. reconhecimento de todas as rotinas do órgão.
Informou o Presidente do CRA/RJ que a contadora Ana Mayra Losardo visitou o
CRA/RJ na semana passada e concluiu no início desta semana os demonstrativos
contábeis pendentes (balancete de dezembro e balanço de 2010), cumprindo assim
as suas obrigações profissionais, registrando-se em ata o reconhecimento pela
postura ética dessa ex-servidora do CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ informou que
já foi contratada uma empresa de contabilidade para emergencialmente dar
andamento aos serviços e obrigações contábeis do CRA/RJ enquanto ao mesmo
tempo se prepara a licitação desse serviço regular, estando a contabilização do mês
de janeiro sob controle, inclusive com os cumprimentos das obrigações do CRA
junto ao CFA, como a remessa em dia da cota parte.
Certidão de quitação gratuita no site do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ solicitou à Assessoria de Tecnologia do CRA/RJ a
disponibilização da emissão da certidão de quitação gratuita no site do CRA/RJ, para
os profissionais do CRA/RJ, reintroduzindo assim um serviço já prestado pelo CRA/RJ
no passado.
Torneio Gerencial é vencido por alunos da Unitins (pólo São Gonçalo):
O Presidente do CRA/RJ pediu ao Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm. Leonardo
Ribeiro Fuerth, que falasse sobre os resultados do Torneio Gerencial 2010
promovido pela Bernard Simulações Gerenciais, envolvendo 872 equipes e mais de
2.000 alunos, e que foi vencido por uma equipe de alunos da Unitins (pólo São
Gonçalo) liderada pelo estudante de administração Leandro Diniz Rodrigues. O Cons.
Edson Machado informou que o aluno faz parte de um grupo de estudantes
associados ao Sinaerj. Aprovada por unanimidade a concessão de uma moção ao
aluno Leandro Diniz Rodrigues e a sua equipe vencedora. O superintendente disse
que outra equipe fluminense bem colocada nesse torneio foi a de alunos do Curso
de Administração da UNESA/campus São Gonçalo que ficou em 6º lugar.
Fiscalização do concurso de São Gonçalo - defesa dos interesses dos
tecnólogos:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira colocou em discussão a defesa dos
interesses dos profissionais de administração, aí incluídos os administradores, os
tecnólogos e bacharéis em determinada área da administração, observando que o
CFA recentemente informou que as Resoluções Normativas que estabelecem os
valores de anuidades e aprova o código de ética, são aplicáveis a todos os
profissionais registrados no sistema CFA/CRAs, e em consulta informal realizada pelo
COFIS, Adm. Paulo Cesar Coelho, o CFA opina pela defesa apenas do interesse dos
Administradores. Colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade que o
CRA/RJ deverá promover a defesa dos interesses de todos os profissionais
registrados.
Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE):
Indagado pelo Cons. Antonio Rodrigues de Andrade, o Superintendente Geral do
CRA/RJ informou que o Conselho Federal de Administração (CFA) se reuniu na
semana passada com o diretor de Regulamentação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação (MEC), Paulo Roberto Wollinger, para apresentar
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uma manifestação contrária ao parecer emitido pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) que é favorável à instituição das Diretrizes Nacionais Curriculares
para Curso de Graduação em Administração Pública e Políticas Públicas.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm.Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA/RJ nº 01-04632-2
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P. de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
Adm. Gerson Moreira Rocha
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Dácio Antonio Machado de Souza – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA/RJ
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
2. Providências e Deliberações:
2.1. Honra ao Mérito:
Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, comunicou que cada CRA deve indicar
até o dia 31/05/2011 os seus candidatos ao Honra ao Mérito em Administração 2010
nas seguintes categorias: Administrador, Jovem Administrador, Honorífica e
Benemérita, estabelecendo prazo até a realização da sessão plenária do dia 1º de
março, para a aprovação dos nomes que serão indicados. O Cons. Marcus Vinicius
de Seixas lembrou os nomes do Adm. Abílio Thomaz de Freitas e do empresário Eike
Batista. O Presidente do CRA/RJ recebeu as indicações do ex-presidente da FIFA
João Havelange e do consultor Paulo Jacobsen. O Cons. Edson Machado sugeriu o
nome do Adm. Leandro Vieira, dono do site Administradores.com.
2.2. CFA envia 20 licenças do CD Windows 7 Professional para o CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ informou que o CFA enviou 20 (vinte) atualizações de
licenças do sistema operacional Windows 7 Professional para o CRA/RJ. O
Superintendente Geral do CRA/RJ disse que já em 25/11/2008 o CFA enviou 20
(vinte) licenças para ativação do Windows Vista, pois a política da Microsoft
determina a sua atualização obrigatória cada 02 (dois) anos, e que dessa forma o
CFA está sempre enviando aos CRAs a referida atualização embora essa última
tenha ocorrido de forma em antecipada uma vez que já recebemos atualizações em
abril de 2010.
2.3. CRA/RJ no Youtube:
O Presidente do CRA/RJ informou que o CRA/RJ entrou para o Youtube,
inaugurando mais esse canal com o vídeo de apresentação da nova diretoria e
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conselheiros do CRA/RJ.
2.4. Estudos de nova Carteira de Identidade Profissional (CIP):
O Presidente do CRA/RJ participou que no dia de amanhã realizará uma reunião
com empresas especializadas visando o aprofundamento dos estudos para a criação
de uma nova Carteira de Identidade Profissional (CIP) para os registrados no
CRA/RJ e cuja proposta será enviada ao CFA.
2.5. Obras em curso no auditório e no estúdio:
O Presidente do CRA/RJ anunciou que as obras no auditório e no estúdio de TV
estão em pleno curso e com previsão de conclusão em no máximo 60(sessenta)
dias.
2.6. Novos padrões de instrução processuais:
A pedido do Presidente do CRA/RJ o Assessor jurídico, advogado Marcelo Almeida,
informou a respeito dos novos padrões de instrução processual no que tange a
preparação para digitalização de documentos em razão de 100% dos processos
distribuídos este ano na Justiça Federal já serem virtuais, assim, considerando que o
principal meio de prova a ser produzido em juízo pelo CRA/RJ é o documental,
recomenda-se que na instrução dos processos administrativos, que ainda são físicos,
não seja mais utilizado o verso de suas folhas, a fim de facilitar a digitalização dos
documentos; evitando a utilização de grampos, assim como quaisquer documentos
que sejam juntados aos autos, como por exemplo o “aviso de recebimento” (AR,
SEED...) sejam colados no anverso de uma folha tamanho A4, que deverá
obrigatoriamente ser numerada.
2.7. IBMEC e UNIABEU foram avaliados pelo CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ informou que remeteu ao CFA as avaliações dos cursos de
Administração do IBMEC e UNIABEU realizadas pelo CRA/RJ, tendo tais avaliações
sido submetidas aos membros da Câmara de Educação, Estudos e Pesquisas do
CRA/RJ. O Cons. Antonio Rodrigues de Andrade disse que a Câmara reuniu-se
virtualmente para essas análises.
2.8. Visita da Associação de Peritos Judiciais do RJ:
O Presidente do CRA/RJ informou da visita da Associação de Peritos Judiciais do RJ
ao CRA/RJ na semana passada, estando em discussão uma parceria para possível
capacitação de profissionais registrados no CRA/RJ nessa área de atuação.
Solicitando ainda que a Associação indique um Administrador perito para atuar em
um processo que tramita em uma esfera judicial de Volta Redonda, a pedido
daquele juízo.
2.9. Entrega do Prêmio Empreendedor Junior 2010:
O Presidente do CRA/RJ leu um ofício recebido do CFA em 18/02/2011 em que se
solicita aos CRAs a colaboração para o aprimoramento das normas que regerão as
próximas eleições do Sistema CFA/CRAs, as de 2012. O Presidente do CRA/RJ
propôs que se reitere o pedido já realizado pelo Cons. Wallace de Souza Vieira em
gestão passada o qual contém uma série de sugestões para o aprimoramento desse
regulamento eleitoral. Cópia será enviada aos Conselheiros do CRA/RJ para que se
manifestem à tempo antes da resposta ao CFA.
2.10. Outros assuntos:
2.10.1. O Presidente do CRA/RJ recebeu um ofício do CFA informando da pauta da
Reunião Preparatória que ocorrerá no próximo dia 25/02/2011 em Brasília. Cópia
será enviada para conhecimento dos Conselheiros.
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2.10.2. O Presidente do CRA/RJ informou que o 1º Seminário Nacional sobre o Regime
Jurídico Único dos Trabalhadores de Conselhos promovido pela FENASERA e pelo
SINDECOF será realizado em Brasília no dia 25/02/2011 e que a Adv. Iara Maria
de Castro Moreira, Assessora Jurídica do CFA, representará o CFA no evento. O
Dr.Marcelo Almeida acompanhará virtualmente, face às facilidades disponíveis para
tal participação no evento.
2.10.3. O Presidente do CRA/RJ convidou a todos para a entrega, em seguida ao
encerramento desta sessão, do Prêmio CRA/RJ Empreendedor Junior 2010 no 7º
andar da Casa do Administrador.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA/RJ nº 01-04632-2

