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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. 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
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Gerson Moreira da Rocha
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
Adm. Jacaúna de Alcântara
1.3. Outras presenças:
Zaira Neme da Silva – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adm. José Ricardo Silva – Coordenador de Finanças
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Berenice Lima Macedo Costa – Assessora da Presidência
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Após a verificação do quorum o Presidente do CRA/RJ, Wagner Siqueira saudou a
todos os presentes e deu início à sessão com a leitura da ordem do 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 17 (dezesete) processos nesta sessão, sendo 03 (três) processos do
Conselheiro Antonio Andrade, 02 (dois) processos do Conselheiro Carlos Roberto
Fernandes de Araujo, 03 (três) processos do Conselheiro Edson Machado, 02 (dois)
processos do Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, 02 (dois) processos do
Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 02 (dois) processos do Conselheiro Paulo Cesar
Teixeira e 03 (três) processos da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação das Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3266 e 3267 de
16/08/2011.
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2.4. Notícias da 2ª Assembléia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2011:
O Presidente do CRA/RJ passou a relatar alguns pontos de destaque da 2ª Assembléia
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2011. Informou que foi aprovada por maioria
uma moção contra a recusa do CRA/RS em conceder o Registro de Tecnólogos
naquele estado; que rechaçou o posicionamento de alguns CRAs que consideram que
o PROAR deve contemplar apenas os Regionais considerados de menor porte; que o
CRA/PB reclamou que o CFA concedeu o apoio a eventos realizados na jurisdição
daquele Regional, sem o conhecimento do mesmo; que a SERASA Experian tem
interesse em assinar convênio com os Regionais para efeito de atualização cadastral;
que defendeu a candidatura do CRA/RJ para realizar o ENBRA em 2012, tendo ainda
como candidatos à realização desse evento os CRAs do DF, ES, SE e PI, mas cuja
descisão será proferida apenas na próxima Assembléia de Presidentes; que o CFA
está entabulando um Termo de Ajuste de Conduta com a ABEOC - Associação
Brasileira das Empresas de Eventos, visando o registro de empresas de eventos em
todo o Sistema CFA/CRAs; que informou que a Pesquisa do Perfil do Administrador
Fluminense será redirecionada para ter um caráter apenas qualitativo, mantendo-se
assim as verbas recebidas do PROAR 2011 para esse projeto do CRA/RJ; que a
respeito da “Inserção do Administrador no Ciclo de Gestão do Estado” o CFA está
contratando um parecer do Jurista Cretela Junior; que o Conselheiro Federal Marcos
Lael realizará o aperfeiçoamento do Regulamento do PROAR; que Projetos de Lei em
tramitação no Congresso Nacional estão sendo acompanhados pelo Conselheiro
Federal Adm. Rui Ribeiro Araújo, como por exemplo a Lei 12.277/2011; que ele
próprio, Presidente Wagner Siqueira, fez uma explanação da respeito da proposta de
alteração da Lei nº 4.769/65 defendendo que qualquer iniciativa nesse sentido deve
merecer uma estratégia diferenciada, via uma pessoa que tenha acesso direto à
Presidência da República, como fizeram os Contadores que para terem sua lei
regulamentadora revisada utilizaram-se do Paulo Trevisan que tinha acesso à
Presidente da República; que foi discutido o Projeto de Lei nº 161/2011, referente à
recondução indefinidamente dos mandatos de Vogais das Juntas Comerciais, idéia
essa rejeitada pela maioria dos presentes; que o CFA busca uma parceria para
celebrar um convênio com as Juntas Comerciais; que está em curso estudos da
Comissão Especial Mista sobre o Ensino de Administração; que a Pesquisa Nacional
sobre o Perfil do Administrador, a cargo do CFA, está em andamento, tendo o
Professor Fauzy, da USP, instituição essa encarregada da pesquisa, apresentado o
planejamento da sua aplicação; que o Cons. José Samuel – CFP, informou que está
em andamento a renovação do Acordo de Cooperação Técnica com o MEC; que o
Conselheiro Federal Adm. Sergio Lobo – CRIE, explanou (1) a respeito da assinatura
do Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA, MDIC e SEBRAE, (2) sobre o Fórum
Permanente das MPES; e (3) sobre o aprimoramento do Regulamento das Eleições;
que o Cons. Cons. Hércules Falcão – CFR, apresentou os Pareceres Técnicos
produzidos pela Comissão Especial Técnica de Estudos de Fiscalização – CETEF;
que o CFA está pleiteando a inserção do Administrador como Auditor das
Universidades Federais; que a Corregedora Regional do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, acatou solicitação do CFA sobre a realização
de perícia judicial pelo Administrador; que está a cargo do Cons. Gilmar Camargo
(MG) os estudos para o aperfeiçoamento da Carteira de Identidade Profissional que foi
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uma iniciativa do CRA/RJ registrada por esse Conselheiro que representa o Estado de
Minas Gerais; que o XII Fórum Internacional de Administração está em fase de
preparativos finais e que as inscrições estão esgotadas; que a Cartilha do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente: “Como investir seu imposto de renda em
benefício das nossas crianças e adolescentes” será veiculada na RBA do CFA; e que
a 3ª Assembléia de Presidentes ocorrerá em Mato Grosso (MT), prevista para os dias
10 e 11/11/2011.
Projeto de lei para a criação do Conselho Federal de Fonoaudiologia:
O Cons. Marcus Vinícius Seixas disse que tramita no Congresso Nacional um Projeto de
Lei para a criação do Conselho Federal de Fonoaudiologia fixando a anuidade daquela
categoria em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e com reajuste anual pelo índice
da inflação. O Presidente do CRA/RJ disse que haverá uma audiência pública em
Brasília a respeito da fixação de anuidades dos Conselhos Profissionais, em 1º de
setembro.
Avaliação de Cursos de Administração pelo Sistema e-MEC (Fac. Souza
Marques):
O Presidente do CRA/RJ informou que representantes da Faculdade de Administração
da Souza Marques visitarão o CRA/RJ nesta semana para fornecer maiores detalhes
que subsidiem o parecer do CRA/RJ na avaliação desse curso pelo Sistema e-Mec. O
Cons. Antonio Rodrigues Andrade disse que é fundamental que os Coordenadores dos
Cursos de Administração sejam profissionais devidamente registrados no CRA/RJ. O
Cons. Gerson Moreira da Rocha disse que na FABES a professora de Português usou
como exercício para os alunos uma parábola publicada na Revista AdministrAção como
exercício em sala de aula.
Denúncia contra Curso de Administração EaD:
O Presidente do CRA/RJ apresentou e-mail com uma denúncia anônima contra
determinado Curso de Administração EaD que tem pólo na cidade de Macaé, por meio
do qual a aluna reclama sobre determinados aspectos acadêmicos e administrativos da
IES, sendo o caso encaminhado à advogada Cláudia Souza (SOA/ASJUR) para
avaliação e contato com a aluna.
Apresentação do balancete de julho de 2010 pela CPTC do CRA/RJ:
A Cons. Sonia Marra, antes de apresentar o parecer da CPTC – Comissão Permanente
de Tomada de Contas do CRA/RJ, relativo às contas do CRA/RJ no mês de julho de
2011, fez questão de destacar a obediência aos prazos e o alinhamento de todas as
áreas do Conselho para que as obrigações do CRA/RJ sejam rigorosa e
antecipadamente atendidas, destacando o trabalho realizado pelo contador José
Ribamar do Amaral Cypriano e equipe da Amaral Contabilidade, pelo Adm. Jose
Ricardo Silva (Coordenador Financeiro), pelo Adm. Adolpho da Silva Oliveira
(Coordenador de Administração), pelo Adm. Leonardo Fuerth (Superintendente Geral)
e pelos auditores externos da Gass & Correa, parabenizando ainda o Presidente do
CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira e o Vice-Presidente de Finanças do CRA/RJ, Cons. Adm.
Carlos Roberto Fernandes Araujo, pelas condições oferecidas para que esse trabalho
de aprovação mensal das contas venha ocorrendo ultimamente sem atropelos. O Adm.
José Ricardo Silva informou que os auditores externos passaram a receber por e-mail,
mensalmente, todos os documentos que são afetos às rotinas administrativo-contábeis,
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incluindo os processos de RH; e que os prazos têm sido observados com muito cuidado
por todas as áreas envolvidas, obedecendo-se a um cronograma internamente
estabelecido e em consonância com o calendário do CFA. O Presidente do CRA/RJ
disse que o ponto a ser aprimorado no CRA/RJ é o Sistema Informatizado de Gestão
que deve ser mais integrado e democratizado. O Adm. Carlos Roberto Fernandes
Araujo (VIPFIN) informou que acompanha, inclusive por e-mail, toda e qualquer
alteração que seja necessária proceder nas movimentações das contas contábeis do
CRA/RJ, como reforço de verbas e remanejamentos. O Cons. Edson Machado solicitou
que os Conselheiros que não são integrantes da CPTC também passem a receber os
demonstrativos contábeis mensais. O VIPFIN disse que não há qualquer problema
nessa remessa até mesmo porque todos esses demonstrativos encontram-se
disponíveis no site do CRA/RJ para quaisquer interessados. Após a apresentação de
parecer da CPTC, lido pela Cons. Sonia Marra, aprovando as contas do CRA/RJ
relativas ao mês de julho, o Plenário do CRA/RJ aprovou por unanimidade o balancete
do mês de julho de 2011.
2.9. Tabela de Temporalidade de Documentos do Sistema CFA/CRAs:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a proposta elaborada pelo CFA para o
estabelecimento de uma Tabela de Temporalidade de Documentos do Sistema
CFA/CRAs. Cópia entregue ao Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio e aos setores do
CRA/RJ para as contribuições que julgarem pertinentes até o dia 31/08/2011.
2.10. Resposta do Ministério do Meio Ambiente - MMA ao Ofício enviado pelo
CRA/RJ:
O Cons. Marcus Vinícius Seixas disse que fez contato com uma funcionária do
Ministério do Meio Ambiente - MMA que havia indagado o CRA/RJ a respeito do ofício
enviado pelo CRA/RJ àquele Ministério; tendo ainda informado àquela servidora que a
intenção do CRA/RJ é a de abrir mais espaço para a profissionalização dos órgãos que
atuam nesse segmento ambiental, para que os Administradores sejam garantidos em
futuros concursos públicos; propondo ao final o envio de novo ofício ao MMA, a ser
minutado por ele, elucidando ainda mais essa reivindicação. Aprovado pelo Plenário.
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. 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
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Gerson Moreira da Rocha
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
Adm. Jacaúna de Alcântara
1.3. Outras presenças:
Zaira Neme da Silva – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Berenice Lima Macedo Costa – Assessora da Presidência
Clóvis Pereira – Assessor Acadêmico
Adm. Raphael Monteiro – Assessor Acadêmico
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Carta aos Coordenadores de Administração e Mantenedores de IES do RJ:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, apresentou uma carta que está
endereçada aos Coordenadores de Cursos de Administração e aos Mantenedores de
IES do RJ, informando-os a respeito das Resoluções Normativas CFA nºs 300 e 301, de
10/01/2005, que estabelecem que é obrigatório o registro profissional no CRA dos
Coordenadores de Cursos de Administração (Bacharelado) e de professores que
lecionam matérias técnicas dos campos da Administração e Organização nos cursos de
Graduação em Administração. Nesse sentido o CRA/RJ está intensificando a sua ação
junto às Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado do RJ com o objetivo de
verificar se os Coordenadores de Cursos de Administração estão regulares junto ao
Conselho.
2.2. Fiscalização em Faculdades (denúncia anônima):
O Presidente do CRA/RJ apresentou uma denúncia anônima recebida por e-mail em
que suposto aluno se mostra preocupado com o conteúdo lecionado na IES em que
frequenta o curso de Administração embora ao final se revele satisfeito com o curso no
geral.
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2.3. Plataforma do Conhecimento discute no CRA/RJ “O Ensino da Administração
e a Sustentabilidade”:
O Presidente do CRA/RJ lembrou que no dia 24/08/2011 acontece a Plataforma do
Conhecimento que discutirá na sede do CRA/RJ o tema “O Ensino da Administração e a
Sustentabilidade”. O Cons. ARA fez uma observação no sentido de que o tema seja
focado na profissão, ficando o ensino como objeto acessório. O novo programa da
Plataforma do Conhecimento, de 12:00h às 13:00h, será coordenado pela Comissão
Especial de Desenvolvimento Sustentável (CDS) do CRA-RJ ao vivo dos estúdios do
CRA/RJ. Este novo programa, assim como os anteriores, são realizados em parceria
com o CFA e possuem o objetivo de apresentar a sustentabilidade como estratégia
relevante às administrações e como condição capaz de promover uma maior
responsabilidade socioambiental e a constante melhoria da qualidade de vida às
gerações presente e futura. Participarão da transmissão os Administradores Daniel
Rodel, Maurício Luz e Célio Espíndola. A mediação do debate será feita pelo Adm.
Marcelo Pereira Marujo, todos da CDS do CRA/RJ.
2.4. VI ENCAD RJ e ENCADs interior:
O Presidente do CRA/RJ informou que o VI ENCAD RJ conta até o momento com 380
(trezentos e oitenta) inscritos e com todos os palestrantes já confirmados; além de ter
recebido o patrocínio oficial do Banco do Brasil que participará com uma cota de
R$15.000,00 (quinze mil reais) em troca de publicidade no evento.
2.5. III ENCAD de Teresópolis - Avaliação:
O Presidente do CRA/RJ disse que a participação do público no III ENCAD de
Teresópolis foi espetacular e que o auditório ficou superlotado; tendo se impressionado
muito ainda com a biblioteca da FESO cuja diretoria os acolheu esplendorosamente
bem.
2.6. Campanha do CFA para os 46 anos da profissão do Administrador:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a arte elaborada pelo CFA para a campanha dos
46 anos do Administrador, assinalando que o CRA/RJ optou por uma arte diferenciada
haja vista os conflitos de mensagens e sites constantes da campanha do CFA.
2.7. Outros Assuntos:
2.7.1. A Cons. Sonia Marra fez uma prévia da palestra que a Comissão da Mulher
Administradora apresentará na Semana de Administração da Unigranrio. O Cons.
Antonio Rodrigues Andrade parabenizou a Conselheira pela iniciativa.
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

