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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 Araújo – 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. Ernesto Alves Portugal
Adm. Gerson Moreira Rocha
1.2. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
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, abriu a sessão saudando a todos
os presentes e informou das ausências justificadas dos Conselheiros Jorge
Humberto Moreira Sampaio e Wallace de Souza Vieira que serão
respectivamente substituídos pelos Conselheiros Suplentes Gerson Moreira Rocha
e Ernesto Alves Portugal nestas sessões.
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 30(trinta) processos nesta sessão, sendo 04(quatro) do
Conselheiro Antonio Andrade, 04(quatro) processos do Conselheiro Carlos
Roberto Fernandes de Araujo, 05(cinco) 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, 04 (quatro) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e
05(cinco) processos da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3223 e 3224 de
15/03/2011.
2.4. Mandatos de Segurança impetrados – Concursos públicos do CNPq e a
Cobra Tecnologia S/A:
O Assessor Jurídico (ASJUR) do CRA/RJ, advogado Marcelo Almeida, informou
que foram impetrados Mandados de Segurança contra os concursos públicos do
CNPq e da Cobra Tecnologia S/A. No concurso promovido pelo CNPq - Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, convocado por meio do
edital nº 01/2010, são disponibilizadas 46 vagas para o cargo de Analista em
Ciência e Tecnologia Júnior, cujo requisito para admissão que consta no
edital é graduação, com diploma devidamente registrado, de qualquer curso de
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graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC. Já a Cobra Tecnologia S/A no Edital nº 2010/002
apresenta, entre outras, vagas para determinado cargo de ‘Analista
Administrativo – Controle de Projetos’ cujo requisito para admissão é a formação
em educação superior em diversos cursos de graduação e no Edital nº 2010/004
apresenta, entre outras, vagas para o cargo de ‘Analista de Operações –
Negócios’ cujo requisito para admissão é a formação em qualquer curso superior
de educação, quando tais cargos deveriam ser restritos a Administradores
devidamente registrados no Conselho Regional de Administração (CRA).
Projeto Deputado Federal Átila Lira – alteração da Lei nº 4769/65:
O Presidente do CRA/RJ leu ofício por meio do qual o CFA solicita a colaboração
dos Plenários dos CRAs para que enviem sugestões para possível protocolo junto
ao legislativo federal para a alteração da Lei nº 4769/1965. Cópia para os
Conselheiros Edson Machado e Ernesto Alves Portugal. O Presidente do CRA/RJ
afirmou que o melhor caminho para a atualização da Lei nº 4769/1965 é uma
negociação para que a proposta seja encampada pelo executivo federal e não
pelo legislativo. Aprovado o envio de um ofício ao CFA recomendando a revisão
da estratégia de apresentação de quaisquer alterações que se deseje patrocinar
para a revisão da Lei nº 4769/1965, de modo que os resultados esperados sejam
alcançados e não frustrados como já aconteceu em episódios anteriores quando
se tentou alterações da mesma ordem.
Descrição do “Administrador” na CBO:
O Presidente do CRA/RJ recebeu do Adm. Adilson de Almeida, ex-Conselheiro do
CRA/RJ e do CFA, uma proposta de manifestação do CRA/RJ pela revisão da
descrição do “Administrador” na CBO vez que naquele instrumento mantido pelo
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) há na visão do ex-Conselheiro uma
inadequação do emprego da denominação do “gestor” como sinônima do
“administrador”, dentre outros ajustes que seriam necessários.
Questionário para Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e
Pequenas Empresas – Fórum Permanente das Microempresas e EPE.
O Presidente do CRA/RJ acusou o recebimento de pedido do CFA, que agora é
membro do Fórum Permanente das Microempresas e EPE, para que o
’Questionário para Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e
Pequenas Empresas’ seja disponibilizado no site do CRA/RJ, o que já foi realizado
por este Conselho.
Conselho Editorial da RAD e previsão de próxima edição:
O Presidente do CRA/RJ recebeu a indicação do Sinaerj para que o Adm.
Reinaldo Antonio da Silva componha o Conselho Editorial da RAD. Aprovado pelo
Plenário. O Cons. Antonio Rodrigues de Andrade disse que mantem-se a previsão
de próxima edição da RAD para o mês de abril de 2011 e sugeriu que os oito
programas strictu-sensu serão incentivados a participarem com a indicação de
trabalhos. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas sugeriu que a RAD seja divulgada
em todo o Brasil ampliando assim a chamada de trabalhos. O Cons. Paulo Cesar
Teixeira disse que a RAD deve ser planejada para obtenção de indexação. A
divulgação será ampliada ainda para as IES do RJ para atrair bons trabalhos
(TCC e PIC).
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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. Ernesto Alves Portugal
Adm. Gerson Moreira Rocha
1.2. Conselheiro Suplente:
Adm. Antonio Marcos de Oliveira
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. José Carlos Neves
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. 2º Conaje Líder Sudeste (análise do Cons.Antonio Andrade):
O Cons. Antonio Rodrigues de Andrade apresentou a proposta de apoio
institucional do CRA/RJ ao 2° CONAJE (Congresso Nacional de Jovens
Empresários) - Líder Sudeste, que é presidido pelo Adm. Eduardo Machado.
Aprovada pelo Plenário do CRA/RJ a divulgação do evento nas mídias do CRA/RJ,
abrindo-se mão das vagas oferecidas em contrapartida ao apoio, e a indicação da
presença da ASRAC e do Adm. Abílio Thomaz de Freitas representando o CRA/RJ
no evento.
2.2. Apoio ao EFEJ 2011 – Encontro Fluminense de Empresas Juniores:
O Presidente do CRA/RJ informou que recebeu o pedido de apoio do CRA/RJ ao
EFEJ 2011 - Encontro Fluminense de Empresas Juniores que ocorrerá de 24 a 27
de março de 2011 em Barra do Piraí/RJ. Aprovado o apoio institucional por meio
da divulgação do evento nas mídias do CRA/RJ. O Cons. Antonio Rodrigues de
Andrade deverá comparecer representando o CRA/RJ.
2.3. Comunicações:
2.3.1. Projeto Plataforma do Conhecimento:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a programação da Plataforma do
Conhecimento mantida pelo CFA e que tem como objetivo interagir e difundir
conteúdos e conhecimentos ligados à Administração para a sociedade e será à
base de sustentação do estudo de desenvolvimento, difusão e geração de
conhecimentos do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração por
meio dos Grupos de Excelência (GE’s); informando ainda que no próximo dia 23 de
março de 2011 (quarta-feira), acontecerá o debate com o tema: “Estratégia e
Planejamento e a Meta da Excelência na Execução” das 10:00 às 11:00 com
transmissão ao vivo pela internet.
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2.3.2. Declaração de Renda e Bens 2009 e 2010:
O Presidente do CRA/RJ solicitou que os Conselheiros depositem a suas
Declarações de Renda e Bens referentes aos anos-base de 2009 e 2010 junto à
Tesouraria do CRA/RJ, obedecendo assim às normas dos órgãos de controle.
2.3.3. Relatório de 2010 do NPP:
O Presidente do CRA/RJ apresentou o Relatório de 2010 do NPP – Núcleo de
Preparação de Processos, no qual é informada a preparação de 982 (novecentos e
oitenta e dois) processos enviados pelo núcleo aos Conselheiros do CRA/RJ.
Cumprimentou os dois administradores Evando Gonçalves e Jose Correa, que
compõem a NPP, pelo excelente desempenho.
2.3.4. Carta do Adm. João Alberto Pereira da Silveira:
O Presidente do CRA/RJ acusou o recebimento de carta do Adm. João Alberto
Pereira da Silveira que em sua missiva relata sobre o seu histórico de vida e
encaminhou tal expediente à Comissão Editorial da revista do CRA/RJ para avaliar
a oportunidade de atender ao pedido do interessado em ter a sua vida biografada
pelo periódico.
2.3.5. E-mails: Prof. Julio Valle Macedo (Ucam - Campos) e Profª Maysa Freire:
O Presidente do CRA/RJ recebeu e-mails do Prof. Adm. Julio Valle Macedo (Ucam –
Campos) e da Profª Maysa Freire (FABES) elogiando, ambos, as recentes ações do
CRA/RJ em prol dos profissionais e estudantes de Administração, em especial a
programação da WebRadioCRA/RJ e a palestra do Adm. Raphael Monteiro
(ASRAC), respectivamente. O Cons. Gerson Moreira Rocha ratificou o brilhante
desempenho do Adm. Raphael Monteiro nas palestras em que representa o
CRA/RJ. O Cons. Antonio Rodrigues de Andrade disse que tem recebido convite
para palestras institucionais sobre a profissão de Administrador em escolas de 2º
grau, tendo o Presidente Wagner Siqueira informado ser esta uma antiga
participação do CRA/RJ.
2.3.6. E-mail do Adm. Fred Mocock – Presidente CRA/PE:
O Presidente do CRA/RJ recebeu e-mail do Adm. Fred Mocock, Presidente do
CRA/PE, parabenizando o CRA/RJ pelo esforço para profissionalização dos eventos
nacionais da profissão, notadamente o FIA e o ENBRA, e informando que
formalmente o CRA/PE está se manifestando junto ao CFA nessa mesma linha.
2.3.7. Contato telefônico da Presidente do CRA/RS:
O Presidente do CRA/RJ recebeu consulta telefônica da Presidente do CRA/RS para
eventual apoio do CRA/RJ à realização do FIA – Fórum Internacional de
Administração, em setembro de 2011, em Turim/Itália; tendo solicitado à
Presidente do CRA/RS que formalize esse pedido para análise do Plenário do
CRA/RJ, tendo sido agendada uma reunião aqui no Rio de Janeiro.
2.3.8. Cadastro Integrado CFA/CRAs:
O Presidente do CRA/RJ informou que o Conselho continua analisando a adesão ao
Cadastro Integrado do Sistema CFA/CRAs, tendo em vista a nova remessa de informações
sobre o cadastro a ser desenvolvido no CFA.

2.3.9. Prêmio “Guerreiro Ramos” de Gestão Pública:
O Presidente do CRA/RJ acusou o recebimento de folhetos que divulgam o Prêmio
"Guerreiro Ramos" de Gestão Pública 2011, distribuídos aos Conselheiros
presentes, cujo prazo para inscrição de trabalhos vai até o dia 29/04/2011.
2.4. Proposta do Adm. Paulo Pizão – aplicação da RN CFA nº 371/2009:
O Presidente do CRA/RJ saudou a chegada do Adm. Paulo Pizão, especialista em
Gestão Ambiental e dono da Servec (registrada no CRA/RJ) e pediu ao colega que
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apresentasse o seu pensamento a respeito da maior aplicação da Resolução
Normativa CFA nº 371/2009 que dispõe sobre as atribuições do Administrador nas
atividades do meio ambiente, respeitadas as atividades afins com outras
profissões. O Adm. Paulo Pizão agradeceu a oportunidade para pessoalmente
expor suas expectativas a respeito desse tema e lembrou que hoje felizmente é
Administrador por conta de um processo de fiscalização promovido pelo CRA/RJ
nos anos de 1983 na Embratur onde trabalhava. O Adm. Paulo Pizão solicitou ao
CRA/RJ ações que visem a maior inserção da categoria na área de Gestão
Ambiental em decorrência da aplicação mais ampla da RN CFA nº 371/2009;
afirmou que muitos profissionais são necessários para a elaboração de um projeto
de impacto ambiental mas que o Administrador tem um papel fundamental nessa
área de gestão ambiental; que a Resolução Normativa CFA nº 371/2009 ainda não
está pouco difundida no mercado e deve ser divulgada por meio de um contato
com órgãos como o INEA, a EMOP, a SERLA, a Secretaria de Meio Ambiente; que
a logística reversa é um campo em que o Administrador terá muito trabalho; e que
a lei de crimes ambientais e as exigências dos consumidores demandam a atuação
de Administradores para solucionarem os graves problemas que a todo instante
são apresentados à sociedade. O Presidente do CRA/RJ agradeceu a excelente
explanação do Adm. Paulo Pizão, e sugeriu a criação de um grupo de trabalho
para a definição de uma lista de órgãos municipais, estaduais e federais que
possam ser objeto da ação do CRA/RJ para inicialmente difundir a abrangência da
Resolução Normativa CFA nº 371/2009; e determinou ainda a inclusão em pauta
da Revista AdministrAção de uma entrevista com o Adm. Paulo Pizão. O Cons.
Marcus Vinicius de Seixas disse que a contribuição do Adm. Paulo Pizão é
extremamente relevante para a profissão, fruto inclusive da participação do colega
no CONEMA.
2.5. Concentração no mesmo espaço físico (3ºandar) de todas as unidades
organizacionais de atendimento ao público, com o respectivo retrofit:
O Presidente do CRA/RJ disse que está realizando a concentracao no mesmo
espaco fisico (3º andar) de todas as unidades organizacionais de atendimento ao
publico, com o respectivo retrofit, para que a Central de Atendimento passe de
fato a realizar a recepção dos principais públicos que acorrem ao CRA/RJ, os
profissionais, empresas e demais interessados no processo de fiscalização do
exercício profissional em curso no CRA/RJ; que uma carona em uma ata de
registro de preços da ANS garantirá a aquisição do mobiliário e acessórios que
permitirão a montagem de um novo layout que criarão assim um novo ambientepadrão ao CRA/RJ; que os funcionários que atuarão nesse ambiente serão
treinados para entender e atender a todas as demandas dos públicos que
trafegarem por aquele andar. Informou ainda que essa providência certamente
reduzirá a níveis mínimos a formação de filas para atendimento, eventos tão
usuais no cotidiano do Conselho.
2.6. Grave crise na rede elétrica e nos sistemas de estabilizadores e no-breaks:
O Presidente do CRA/RJ informou sobre a grave crise na rede elétrica, nos
sistemas de estabilizadores e no-breaks do CRA/RJ que acabou por causar uma
pane (apagão) que parou o CRA/RJ por cerca de 48 (quarenta e oito) horas, já
que o estabilizador quebrou e o Conselho não dispunha de um estabilizador
reserva (back-up) o que obrigou-o a realizar a compra de um novo estabilizador e
de um no-break para emergencialmente prover o CRA/RJ de equipamentos dessa
natureza que dêem alguma segurança não só ao patrimônio mas aos próprios
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funcionários, conselheiros e demais pessoas que transitam pelo edifício-sede do
CRA/RJ; além de ter determinado a realização de um pregão para a escolha de uma
empresa que realizará a revisão de todas as instalações elétricas do CRA/RJ,
atendendo assim plenamente às normas de segurança e quaisquer outras que
regulem a matéria. “Fica absolutamente clara a grave deterioração em que se
encontram tanto o sistema de proteção da rede elétrica e do sistema informacional
do CRA/RJ, tanto quanto a própria rede, os seus quadros elétricos em todos os
andares e o sistema informatizado. É uma situação que exige intervenção imediata,
pois há muito se deteriora. Não é uma situação recente, mas que se agrava dia a
dia, e hoje se torna absolutamente critica”, concluiu o Presidente.
2.7. Prestação de Contas de 2010 do CRA/RJ:
O Cons. Paulo Cesar Teixeira explanou a respeito da Prestação de Contas de 2010
do CRA/RJ, tendo ficado acertado que toda a questão seria plenamente resolvida
até a próxima plenária, a realizar-se no próximo dia 29/03, terça-feira, e ratificou
que “déficit orçamentário de R$ 148.230,00 (cento e quarenta e oito mil, duzentos
e trinta reais) em 31/12/2010 que sem a inversão financeira e investimentos
(despesas de capital) transforma-se no superávit de R$ 617.115,00 (seiscentos e
dezessete mil, cento e quinze reais), com geração de recursos de caixa e bancos no
valor de R$ 6.983.623,60 (seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e
vinte e três reais e sessenta centavos), apesar dessa informação, já relatada por ele
na sessão plenária da semana passada não ter constado em ata; disse que recebeu
a minuta do Relatório de Gestão de 2010 na semana passada para sua leitura e
aprovação, e que apresentou ao Presidente do CRA/RJ do ano de 2010 o seu
entendimento de que o “déficit
orçamentário” a priori assinalado está
equivocadamente contabilizado já que durante o exercício de 2010 houve inversões
financeiras que permitiriam a consideração da receita de capital, sendo portanto
necessária a revisão do balancete de dezembro de 2010 e do balanço do mesmo
exercício. O Presidente do CRA/RJ lembrou que a CPTC do CRA/RJ e o Plenário do
CRA/RJ aprovaram os balancetes e o balanço de todo o exercício de 2010, além de
terem sido remetidos ao CFA que até o momento não havia feito qualquer
observação a respeito, uma vez que há diversas alternativas para que esse
problema seja sanado, tendo ele ontem mesmo contatado o Presidente do CFA para
que autorize o envio de um profissional de contabilidade do CFA para que auxilie o
CRA/RJ no encerramento da contabilidade de 2010 e se for o caso arbitre a solução
mais adequada para que finalmente a Prestação de Contas de 2010. O Cons.Carlos
Roberto Fernandes de Araujo lembrou que na esteira da desestruturação da área
financeira, causada principalmente pela saída extemporânea dos profissionais de
contabilidade que eram funcionários do CRA/RJ, teve que orientar todos os
profissionais dessa área.
2.8. Outros assuntos:
2.8.1. O Cons. Edson Machado recebeu as explicações do Setor de Documentação do
CRA/RJ acerca das anotações de envio de correspondências que foram remetidas
pelo CRA/RJ por ocasião da realização dos ENCADs 2011.
2.8.2. O Cons. Edson Machado distribuiu a nova edição do Jornal do Sinaerj – Sindicato
dos Administradores do Estado do RJ e assinalou para a matéria em que o Sindicato
reivindica eleições diretas para a Presidência do CFA.
2.8.3. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas sugeriu um convite ao carnavalesco Paulo Barros
(Unidos da Tijuca) para que em um próximo ENCAD – Encontro de Administradores
do RJ, apresente as implicações para a organização de um desfile das Escolas de
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Samba. O Presidente do CRA/RJ lembrou que o Laíla (Beija-flor) também tem um
perfil empreendedor.
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

