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Ata da Sessão Plenária nº 3264

ATA DE REUNIÃO
Data: 09/08/2011

Folha: 01/03

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
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
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Miguel Marun
1.3. Outras presenças:
Berenice Lima – Assessora da Presidência
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Evando Jorge Gonçalves
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Marcos Felix Loureiro – Presidente do CRA/ES
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. O Presidente do CRA/RJ, Wagner Siqueira saudou a todos os presentes, especialmente
os auditores externos independentes que hoje iniciam o trabalho de inspeção
ordinária das contas do CRA/RJ referentes ao 1º semestre de 2011, e deu início à
sessão.
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 19 (dezenove) processos nesta sessão, sendo 03 (três) processos do
Conselheiro Antonio Andrade, 03 (três) processos do Conselheiro Carlos Roberto
Fernandes de Araujo, 03 (três) processos do Conselheiro Edson Machado, 03(três)
processos do Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, 02 (dois) processos do
Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 03 (três) processos do Conselheiro Paulo Cesar
Teixeira e 02 (dois) processos da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação das Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3262 e 3263 de
02/08/2011.
2.4. Acesso wi-fi no Plenário e instalações do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ anunciou que está liberado o sinal para o acesso à rede Wi-Fi,
no Plenário e demais instalações do CRA/RJ, por meio de uma única senha, para todos
os que desejarem acessar a internet por meio de seus gadgets.
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2.5. Fiscalização (FESP), por denuncia, em IES(CCAA):
O Ouvidor do CRA/RJ, Adm. Abílio Thomaz de Freitas, relatou a respeito das conclusões
a que se chegou em determinado processo de Fiscalização do Exercício Profissional
(FEP) em uma IES, aberto no CRA/RJ, e que teve origem em uma denúncia. Informou
que após reuniões com o advogado da IES, com a participação do Coordenador de
Fiscalização (Adm. Paulo Cesar Coelho), do Superintendente Geral (Adm. Leonardo
Fuerth) e do Assessor Jurídico do CRA/RJ (Adv. Marcelo Almeida), tendo em vista que
o cargo denunciado (Diretor Administrativo) tinha na verdade atribuições inerentes a
questões acadêmicas e de relacionamento com os órgãos de controle do MEC, e não
aquelas que a denominação do cargo indicava, ficou acordado que a nomenclatura
desse cargo será adequada pela IES, dentre outras medidas que lá serão adotadas
para a valorização e maior inserção dos administradores na estrutura da empresa. O
Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio sugeriu a assinatura de um termo de
compromisso entre o CRA/RJ e a empresa fiscalizada. O Presidente do CRA/RJ
determinou que o COFIS dê um feedback ao denunciante.
2.6. Situação dos coordenadores de curso junto ao CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a situação atual dos coordenadores de curso de
administração de IES do Estado do RJ, recomendando à COFIS a intimação dos
profissionais que não estão regularmente registrados no CRA/RJ.
2.7. Vacância da Diretora Administrativa do HEMORIO:
O Presidente. O do CRA/RJ recebeu a notícia da vacância da Diretora Administrativa do
HEMORIO, devendo o Setor de Fiscalização (SEFIS) do CRA/RJ ficar atendo ao
provimento desse cargo.
2.8. Músico não precisa mais de registro profissional:
O Presidente do CRA/RJ informou que o STF dispensou os músicos do registro na
Ordem dos Músicos do Brasil como pré-requisito para o exercício da profissão. A
decisão foi tomada no julgamento de uma ação proposta pelo Conselho Regional da
Ordem dos Músicos de Santa Catarina contra um músico que não tinha a carteira da
instituição. O Presidente do CRA/RJ disse que o STF é quem está legislando e não o
Congresso Nacional, o que representa uma inversão de papéis, um erro que vem se
repetindo em diversas situações no Brasil; sendo acompanhado por todo o Plenário
nesse seu pensamento.
2.9. E-mail do Adm. Paulo Pizão (gestão ambiental):
O Presidente do CRA/RJ acusou o recebimento de e-mail do Adm. Paulo Pizão em que
o colega, que tem grande expertise na área da gestão ambiental, elenca uma série de
sugestões para que o CRA/RJ e os Administradores possam realizar outras ações para
interferir no processo de inserção na área ambiental.
2.10. Composição dos Comitês – Fórum Permanente das MPEs:
O Superintendente Geral do CRA/RJ informou que o CFA está recomendando que os
CRAs participem dos Fóruns Regionais das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
2.11. Pesquisa Nacional do Perfil do Administrador 2011:
O Presidente do CRA/RJ confirmou a reunião agendada para o dia 11 de agosto de
2011, quinta-feira, para tratar da Pesquisa Perfil do Administrador, na sede desse
Regional. Participarão da reunião o Conselheiro Samuel de Miranda Melo Júnior,
Diretor da Câmara de Formação Profissional, o Prof. Fauze Mattar, Coordenador do FIA
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e o Adm. Rodrigo Fortuna, Consultor de Tecnologia da Informação da FIA;
convidando os Conselheiros interessados na matéria para também participarem dessa
reunião. Os Conselheiros em geral opinaram que percebem no Projeto Básico da
Pesquisa do CFA uma inversão nessa pesquisa, onde o foco deveria ser o profissional
no exercício do cargo e não o estudante; devendo o primeiro subsidiar o segundo.
2.12. Outros Assuntos:
2.12.1.O Cons. Antonio Andrade indagou a respeito do aproveitamento de registros
profissionais advindos dos portadores de Carteira Especial de Estudante (CEE) junto
ao CRA/RJ. Será providenciada pelo Superintendente Geral do CRA/RJ essa
informação.
2.12.2.O Presidente do CRA/RJ informou que a descentralização das Casas do
Administrador está em curso, tomando por modelo a Região Sul-Fluminense, e que
em seguida será a vez da Casa do Administrador da Grande Niterói. A Coordenadora
de Registro, Ana Maria Martins, informou que lá em Volta Redonda já há capacidade
para a emissão de boletos por cartão de crédito, dentre outras funcionalidades que
facilitarão o atendimento ao público que procura o CRA/RJ.

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 Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.

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

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Vice-Presidente de Planej.e Desenvolv.Institucional
CRA/RJ nº 20-26201-9
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
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
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Miguel Marun
1.3. Outras presenças:
Berenice Lima – Assessora da Presidência
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Evando Jorge Gonçalves
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Marcus Felix Lourenço – Presidente do CRA/ES
2. Providências e Deliberações:
2.1. Concessão de carona de ata de registro de preços para a Fundação Rui
Barbosa:
O Presidente do CRA/RJ apresentou o pedido que recebeu para a concessão de carona
de ata de registro de preços para a Fundação Rui Barbosa. O Cons. Marcus Vinicius de
Seixas assinalou que essa maior visibilidade dos certames realizados por este Conselho
significa que o CRA/RJ tem conseguido obter preços vantajosos, ao mesmo tempo em
que se fica exposto a auditorias por tabela nos órgãos que pedem as caronas.
2.2. Candidatura ao XXII ENBRA – exigência:
O Presidente do CRA/RJ disse que o CFA acusou o recebimento do Ofício nº
152/2011/PRES, de 26/07/2011, em que o CRA/RJ se candidata à realização do XXII
ENBRA - Encontro Brasileiro de Administração, porém informando que o anteprojeto
apresentado pelo CRA/RJ detectou a ausência das informações referentes à previsão
financeira (receitas e despesas) que corresponderiam ao anexo II da Resolução
Normativa CFA nº 344/2007. Em reunião no dia de ontem com o Cons. Wallace de
Souza Vieira verificou-se que a exigência constante do regulamento não prevê o envio
do anexo II e que foi necessário contatar o Presidente do CFA para se esclarecer a
questão, restando decidido que não é necessário nesse momento de definição do
promotor o envio do referido anexo II.
2.3. Plataforma do Conhecimento no CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ informou que recebeu o Ofício nº 1073/2011/CFA/CDI, em que
o CFA, a respeito da parceria com o CRA-RJ, no projeto Plataforma do Conhecimento,
confirma todas as datas agendadas à exceção do mês de outubro, para o qual propõe a
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data 25 de outubro já que parte da equipe do CF será deslocada para o VII Congresso
Mundial de Administração e XII Fórum Internacional de Administração (10 a 14 de
outubro). A Assessora D.O. do CRA/RJ, Adm. Elizabeth Bastos, informou que no dia 24
de agosto será realizado um novo programa da Plataforma do Conhecimento, nos
estúdios do CRA/RJ, sobre o ‘Ensino da Administração e a Sustentabilidade’, sob a
coordenação da Comissão Especial de Desenvolvimento Sustentável do CRA/RJ.
2.4. Projeto CRA Vai à Faculdade – Ciclo de Palestras 2011:
O Presidente do CRA/RJ recebeu ofício em que o CFA reitera que financiará as despesas
2 (dois) palestrantes (passagens e diárias), sendo 1 (um) obrigatoriamente integrante
da Câmara de Formação Profissional para participarem do Ciclo de Palestras
Educacionais que ocorrerá no CRA/RJ em novembro de 2011. O CFA também prestará
auxílio financeiro para coffee-break no valor de R$ 8,00 (oito reais) por participante,
além de certificados e material promocional (banner e e-mail-marketing).
2.5. Selo da Campanha de Valorização Profissional de 2011:
O Presidente do CRA/RJ apresentou o selo da Campanha de Valorização Profissional de
2011, desenvolvido pelo CFA. O CRA/RJ receberá 300 (trezentos) selos e um CD da
campanha.
2.6. Apresentação do Relatório do SOA:
O Presidente do CRA/RJ parabenizou a advogada Cláudia Souza que realizou uma
apresentação do Relatório do Serviço Sociojurídico ao Administrador, explicando que o
serviço disponibiliza orientação sociojurídica gratuita profissionais de administração que
se encontram registrados e em dia com suas obrigações junto ao CRA/RJ, que o
atendimento é prestado de forma virtual, mediante o esclarecimento de dúvidas por email e telefone, mas mesmo assim ainda são realizadas atendimentos presenciais, em
razão da procura de administradores que se encontram na sede da Casa do
Administrador; acrescentando ainda que de dezembro de 2010 a julho de 2011 foram
realizados 227 atendimentos, sendo 120m telefônicos, 83 pela internet e 34 presenciais,
assim como que ainda são acompanhados 153 processos judiciais da antiga modelagem
da assistência jurídica gratuita, razão pela qual pleiteou a disponiblilização de um espaço
físico reservado para atendimento aos administradores que por ventura compareçam ao
CRA/RJ, comunicando que está estudando a possibilidade de emitir relatório de
atendimento por localidade de origem dos consulentes. A adv. Cláudia ainda sugeriu que
o serviço tenha uma maior interação com as comissões do CRA/RJ e com os chefes de
setores que trabalham com atendimento ao público. O Cons. Antonio Andrade sugeriu
que os portadores do CEE (Carteira Especial de Estudante) passem a seer atendidos em
questão que afetam a relação empresas/estagiários, à luz do que rege a Lei
11.788/2008. Autorizado pelo Plenário. Os Conselheiros parabenizaram a advogada
Cláudia Souza pela apresentação.
2.7. Palestra da Comissão da Mulher na Semana de Administração da Unigranrio:
A Cons. Sonia Marra informou que a Comissão da Mulher Administradora CRA/RJ está
colaborando com a ASRAC e nesse sentido apresentará uma palestra na Semana de
Administração da Unigranrio, com o objetivo de apresentar o CRA/RJ porém com um
cunho profissional; além da Comissão da Mulher Administradora estar preparando
outros projetos e disponível para auxiliar no SOA.

CRA/RJ
Ata da Sessão Plenária nº 3265

ATA DE REUNIÃO
Data: 09/08/2011

Folha: 03/04

2.8. Outros Assuntos:

2.8.1.A pregoeira do CRA/RJ, Roberta Martins apresentou as modificações que a partir de
11 de agosto próximo serão introduzidas no Sistema de Licitações Comprasnet,
entre elas a permissão para que quaisquer entes públicos se pronunciem
interessados em participar dos certames para registro de preções, realizados pela
modalidade pregão eletrônico, possibilitando a participação de diversos órgãos
públicos federais em uma única licitação, inclusive com a possiblidade de inserção
de itens a serem licitados. O Plenário do CRA/RJ, por maioria, manifestou a sua
preocupação com essa nova metodologia do Comprasnet que poderá atravancar o
processo, tornando-o inclusive antieconômico para o CRA/RJ. O Presidente do
CRA/RJ agradeceu a apresentação da pregoeira e disse que está considerando,
juntamente com o VIPFIN, a alternativa de voltar a utilizar também o licitações-e do
Banco do Brasil, especialmente nos casos de licitações para a constituição de atas
de registro de preços; além de estar interessado na elaboração de um projeto para
a implantação de um sistema próprio de pregão eletrônico/presencial. Aprovado por
unanimidade o retorno da utilização do sistema do Banco do Brasil, nos casos de
sistema de registro de preços.
2.8.2. O Cons. Edson Machado informou que esteve reunido na semana passada, na sede
do Sinaerj, com representantes dos Administradores da Secretaria de Saúde do
Estado do RJ e que essa reunião contou ainda com a presença do Adm. Pedro Paulo
que é representante da CASS do CRA/RJ; aduzindo que uma comissão lá formada
acompanhará os esforços de elevação do nível salarial dos administradores, à
semelhança do já ocorrido com outras categorias.
2.8.3. O Presidente anunciou que acabou de receber a notícia que a Prefeitura do Rio de
Janeiro autorizou a obra de construção do prédio do CRA/RJ que abrigará o Centro
de educação Continuada Gilda Nunes; devendo agora ser reiniciado o trabalho de
licitação da obra de engenharia.
2.8.4.O Cons. Edson Machado lamentou que a ABRA - Associação Brasileira dos
Administradores teve sua sede na Av. 13 de maio leiloada .
2.8.5. Com pesar o Ouvidor do CRA/RJ, Adm. Abílio Thomaz de Freitas
notificou o
passamento do Adm. Davi José Pinto, fundador da Associação Brasileira de
Administração na década de 60.
2.8.6. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, deu as boas-vindas ao Presidente
do CRA/ES, Adm. Marcos Felix Loureiro, que visita o CRA/RJ nesta data para
estreitar relações e discutir a questão que envolve o registro nos CRAs das
empresas de segurança/vigilância e das empresas de limpeza e conservação. O
Presidente do CRA/ES falou de sua satisfação em estar na sede do CRA/RJ para
contribuir para o fortalecimento das relações entre ambos os Conselhos; que o
momento é o da afirmação da profissão, dos Administradores, em todos os níveis,
mas principalmente nos órgãos públicos que carecem de gestores; que o CRA/ES
tem um convênio sem custos com a Junta Comercial do Estado para acesso on line
ao cadastro das empresas para facilitar a fiscalização daquelas que devam possuir
o registro empresarial no CRA/ES, havendo um convênio semelhante no âmbito do
RS; que participou de uma reunião em Canela/RS com todos os Presidentes das
Juntas Comerciais do Brasil na tentativa de replicar esse mesmo convênio para os
demais CRAs do Brasil; que outras frentes vêm sendo abertas pelo CRA/ES para
expansão do mercado de trabalho do Administrador no ES, como nos segmentos ,
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da logística, da perícia judicial, na área de serviços, dentre outras; que o CRA/ES tem
sido severo na análise de atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas
lá registrada, já tendo identificado cerca de 30 (trinta) documentos falsos nos últimos
anos; e que proporá ao CFA uma ação para o fortalecimento da posição dos
Administradores junto ao segmento dos serviços de vigilância.

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 Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.

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

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Vice-Presidente de Planej.e Desenvolv.Institucional
CRA/RJ nº 20-26201-9

