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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
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. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
1.3. 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. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Ana Maria Martins Silva – Chefe do Setor de Registro/Coord.do Núcleo de Palestras
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, abriu a sessão informando da
ausência justificada dos Cons. Wallace de Souza Vieira e Jorge Humberto Moreira
Sampaio, este último por trinta dias a partir de 03/05/2011, que nestas sessões serão
substituídos pelos Conselheiros Francisco Carlos Santos de Jesus e Gerson Moreira da
Rocha; e da ausência do Cons. Antonio Andrade substituído nesta data pelo Cons.
Jacaúna Alcântara.
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 18 (dezoito) processos nesta sessão, sendo 01(um) do Conselheiro
Antonio Andrade, que nesta data foi relatado por seu respectivo suplente, Cons.
Jacaúna de Alcântara 04(quatro) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes
de Araujo, 03(três) processos do Conselheiro Edson Machado, 01 (um) processo do
Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, que nesta data foi relatado pelo seu
respectivo Suplente, Cons. Gerson Moreira Rocha, 02(dois) processos do Conselheiro
Marcus Vinicius de Seixas, 04 (quatro) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira
e 02(dois) processos da Conselheira Sonia Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3236 e 3237 de
26/04/2011.
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2.4. 1ª Reformulação Orçamentária:
O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo, Vice-presidente de Administração e
Finanças apresentou a proposta para a primeira reformulação orçamentária, tendo
informado que as suplementações e supressões são necessárias para a adequação
dos recursos orçamentários do CRA/RJ aos projetos que vêm merecendo maior
ênfase na atual gestão e que o remanejamento ora apresentado representa
apenas 2,90% de movimentação no planejamento orçamentário em relação ao
orçamento originalmente estabelecido. Aprovada por unanimidade a 1ª
reformulação orçamentária do CRA/RJ.
2.5. Parecer da Comissão de Tomada de Contas:
A Vice-presidente da Comissão de Tomada de Contas(PCTC), Cons. Sonia Marra,
entregou o balancete de março de 2011, elaborado pela Amaral Contabilidade,
no qual a CTPC recomenda a sua aprovação.Aprovado pelo Plenário do CRA/RJ,
por unanimidade, determinando sua remessa ao CFA e também à auditoria
externa contratada para análise/apreciação.
2.6. Projetos – PROAR/2011 junto ao CFA:
O Presidente do CRA/RJ apresentou os projetos do CRA/RJ enviados ao CFA –
PROAR/2011.
2.7. Renovação de Reconhecimento de cursos de Administração:
O Presidente do CRA/RJ informou que foram enviados ao CFA os pareceres
emitidos por este Conselho favoráveis à renovação de reconhecimento de Cursos
de Administração das Faculdades Integradas Bennett e Universidade Estácio de
Sá – campus Resende, além de opinamento igualmente favorável à autorização
do curso de bacharelado em Administração proposto pela Faculdade São Carlos,
de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; estando ainda sob análise da Câmara de
Educação do CRA/RJ os processos oriundos do Sistema e-MEC das seguintes IES:
ABEU- Centro Universitário, Centro Universitário Celso Lisboa, Faculdade Gama e
Souza, Faculdade Arthur Sá Earp Neto e Universidade Cândido Mendes, todas
visando a renovação de reconhecimento de Curso de Bacharelado em
Administração. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo disse que o trabalho
de avaliação de cursos que vem sendo realizado pelo CRA/RJ é de suma
importância e que o ensino superior vem melhorando muito a partir da maior
presença do MEC nesses acompanhamentos; e disse ainda que o Coordenador
Gestor é o perfil desejado para que os cursos sejam fortalecidos. O Cons. Gerson
Moreira Rocha disse que a presença dos avaliadores do MEC, recém
recepcionados pelo Curso de Contabilidade da FABES, foram fundamentais para
a identificação de melhorias que foram implementadas pela IES e de outras que
estão em curso.
2.8. Realização do EPROCAD:
O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo ratificou a informação de que o
CRA/RJ, em parceria com a Angrad, realizará em sua sede o XIII Encontro de
Professores e Coordenadores de Cursos de Administração, o EPROCAD/RJ, no dia
31 de maio de 2011. O evento contará com representantes das faculdades de
Administração do Estado do Rio de Janeiro e marcará a reinauguração do
Auditório Gilda Nunes. “Tendências para os Cursos de Administração”, com o
Prof. Adm. Mauro Kreuz (Presidente da Angrad); “Coordenador Gestor” com o
Prof. Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade (Conselheiro do RJ no CFA) e
“Retrospectiva e Perspectivas sobre o ENADE” com o Prof. Adm. Mario Moraes
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(Vice-Presidente da Angrad) serão os temas de destaque na 13ª edição desse
evento. Disse ainda que a abertura estará a cargo do Presidente do CRA/RJ,
Adm. Wagner Siqueira; enquanto ele, na qualidade de Vice-presidente do
CRA/RJ e representante da Angrad no Rio de Janeiro, encerrará o encontro.
2.9. Matéria publicada na revista Exame:
O Cons. Marcus Vinicius de Seixas falou a respeito de matéria publicada
recentemente na Revista Exame desta quinzena que aborda o excesso de cortes
nos custos de diversas empresas virtuais o que tem contribuído para a
deterioração dos serviços e elevação do índice de reclamações dos clientes em
sites de compra como o Shoptime, Lojas Americanas e Submarino.

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. 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. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
1.3. 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
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Ana Maria Martins Silva – Chefe do Setor de Registro/Coord.do Núcleo de Palestras
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Registros provisórios em Conselhos Regionais valem para contratação de
profissional:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, apresentou uma notícia veiculada
pelo Sinsafispro/RJ dando conta de que os “registros provisórios em Conselhos
Regionais valem para contratação de profissional”.
2.2. Repercussão a respeito da matéria do Fantástico de 24/04/2011:
O Presidente do CRA/RJ apresentou e-mails de administradores que parabenizam o
posicionamento do CRA/RJ a respeito de matéria veiculada pelo Fantástico de
24/04/2011 sobre empresas de colocação profissional, destacando a mensagem da
Adm. Sonia Ferraz Vice Presidente de Formação Profissional do CRA-MG, do Adm.
Fernando Antunes (MG) e do Adm. Bruno de Moraes (RJ).
2.3. Denúncia de suposto exercício ilegal da profissão de Administrador em IES
do RJ:
O Presidente do CRA/RJ relatou a respeito de um e-mail recebido de um
Administrador no qual denuncia uma IES do RJ por suposto exercício ilegal da
profissão; sendo decidido por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a abertura de
um processo de fiscalização de exercício profissional, já protocolado, e que o
processo em questão tramitará em caráter reservado.
2.4. Processos recém abertos pelo Setor de Fiscalização:
O Presidente do CRA/RJ apresentou uma lista de processos recém abertos pelo
Setor de Fiscalização do CRA/RJ cujas empresas serão objeto de investigação do
exercício ilegal da profissão de Administrador.
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2.5. Desconstrução das profissões liberais:
O Presidente do CRA/RJ informou que recebeu e-mail do Adm. Adilson Almeida,
direcionado ao Presidente do CFA, aplaudindo a iniciativa do CRA/RJ para que se
reforce movimento contra a desconstrução da profissões liberais; lembrando o
Presidente do CRA/RJ que já foram enviados ofícios ao CFA e à CNPL a respeito do
tema. O Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus disse que o “Conselhinho” deveria
ser restabelecido para tratar do interesse comum dos Conselhos Profissionais. O
Presidente do CRA/RJ disse que de fato esse movimento é de interesse de todas as
profissões liberais e que na justiça há dificuldade de se definir o papel do
administrador frente ao amplo espectro de atuação pois as atividades descritas no
conteúdo dos cargos nem sempre estão bem especificadas na Lei 4769/65 embora
sejam de competência do Administrador.
2.6.Cancelamento de registro – pagamento proporcional da anuidade-RN CFA
nº394/2010:
O Presidente do CRA/RJ levantou um debate acerca da anuidade que deve ser paga
no momento do pedido do cancelamento de registro, tendo passado a palavra ao
Assessor Jurídico do CRA/RJ. O Advogado Marcelo Almeida informou que a prática
informada pela Setor de Registro Profissional – de cobrança da anuidade integral
quando os pedidos de cancelamento ocorriam após 31/03 era vigente até 31 de
dezembro de 2010, ocasião em que vigia a RN CFA nº 378, que assim previa “§ 3º A

anuidade é devida inclusive no exercício em que forem requeridos a licença ou o
cancelamento de registro. Se requeridos até o dia 31 de março de cada ano, serão
devidos apenas os duodécimos da anuidade relativos ao período.“ Contudo,
continuou o ASJUR, a partir da vigência da RN CFA nº 394, de 06 de dezembro de
2010, a cobrança integral após a data de vencimento da anuidade foi derrogada,
tendo em vista que a nova redação passou a ser: “§ 3º O profissional que requerer

cancelamento ou licença de registro deverá pagar os duodécimos da anuidade até a
data do requerimento, com os devidos acréscimos legais“. Sendo assim, concluiu,
deve o CRA/RJ praticar o previsto na RN CFA nº 394, de 06 de dezembro de 2010,
com a cobrança proporcional, considerando a incidência dos acréscimos legais. O
Cons. Edson Machado propôs que o pagamento proporcional recaia apenas sobre os
pedidos de licença de registro profissional e que quando o profissional desejar
cancelar o registro após o vencimento da anuidade do exercício em curso lhe seja
cobrada a anuidade integral. O Plenário do CRA/RJ aprovou pautar para a Assembléia
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs que ocorrerá em 17 a 19 de maio em Brasília a
proposta de que o critério a ser adotado seja o da cobrança proporcional no caso das
licenças de registro solicitadas ao longo do ano e que no caso do cancelamento de
registro seja cobrado integralmente o valor da anuidade quando o protocolo do
pedido se der após 31 de março.
2.7. Agenda de Palestras do Núcleo de Palestras de Registro e da ASRAC para
maio/2011.
O Presidente do CRA/RJ apresentou a agenda do Núcleo de Palestras de Registro
(NPR) e da ASRAC para maio de 2011, onde constam 25 (vinte e cinco) eventos já
agendados e com a participação crescente dos funcionários. O Cons. Gerson Moreira
da Rocha afirmou que percebe-se a presença do Conselho em diferentes regiões do
Estado do Rio de janeiro. O Cons. Edson Machado se dispôs a acompanhar as equipe
do Núcleo de Palestras e Registro quando ocorrerem palestras em sua área de
atuação profissional. Cópia dessa agenda mensal será enviada ao Conselheiro.
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O Presidente do CRA/RJ apresentou ainda algumas propostas para elaboração de
cartazes e folder que servirão de suporte a esse trabalho que vem sendo
intensificado junto às faculdades. O Cons. Paulo Cesar Reixeira pede que seja feito
um folder com foco nas empresas que devem se registrar no CRA/RJ.
2.8. Outros Assuntos:
O Presidente do CRA/RJ informou que a 1ª Assembléia de Presidentes do Sistema
CFA/CRAs 2011, da qual também participarão os Conselheiros Federais, será
realizada no período de 18 a 20 de maio de 2011, em Brasília, constando de sua
pauta, exclusivamente, a discussão e decisão sobre o Planejamento Estratégico do
Sistema CFA/CRAs.

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. 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. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
1.3. 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
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Ana Maria Martins Silva – Chefe do Setor de Registro/Coord.do Núcleo de Palestras

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Vacinação contra gripe:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira,informou e convidou a todos os
Conselheiros e colaboradores internos do CRA/RJ para o ato de vacinação, contra a
gripe sazonal +H1N1, que ocorre em 03/05/2011 no 7º andar da Casa do
Administrador.
2.2. Nova consulta ao CFA sobre jeton de Conselheiros:
O Presidente informou que enviou uma nova consulta ao CFA a respeito do
recolhimento do INSS sobre “jeton” dos Conselheiros pois ainda restam dúvidas
quanto à operacionalização desse procedimento.
2.3. Viagem da Comissão Organizadora do XII FIA à Itália:
O Presidente do CRA/RJ informou que a Comissão Organizadora do XII FIA – Fórum
Internacional de Administração, da qual faz parte, tem viagem programada à Itália,
no período de 03 a 10 de maio de 2011, para realização de visitas e reuniões a
diversos organismos – universidades, OIT e outras entidades – que darão apoio na
realização do XII FIA e do Congresso Mundial de Administração.
2.4. Convocação de sessões Plenárias para o mês de maio de 2011:
O Presidente do CRA/RJ informou que as próximas sessões plenárias deste mês
estão agendadas para o dia 17 e 24 de maio.
2.5. Divulgação da WebRadio CRA/RJ abaixo da assinatura de e-mail:
2.5.1.O Presidente do CRA/RJ apresentou a idéia do Cons. Antonio Andrade para
divulgação da WebRadio CRA/RJ abaixo da assinatura de e-mails pessoais.
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2.5.2.O Presidente do CRA/RJ informou que a WebRadioCRA/RJ já conta com 550
(quinhentos e cinqüenta) simultâneos e que o Blog Acadêmico também deve ser
amplamente divulgado nas redes de contatos.
2.6. RAD 5 – chamada de trabalhos – prazo prorrogado até 30/05/2011.
O Presidente do CRA/RJ informou que a RAD – Revista Administração em Debate
teve o seu prazo de submissão prorrogado até o dia 31/05/2011 haja vista o baixo
número de artigos enviados;embora o CRA/RJ já tendo recebido a aprovação de um
artigo avaliado pelo Adm. Reinaldo Antonio da Silva.
2.7. Certificação de empresa – inventário comportamental DISC como
ferramenta de gestão:
O Presidente do CRA/RJ recebeu a proposta da empresa Etalent para a realização
de certificação do inventário comportamental DISC como ferramenta de gestão. Foi
criada uma comissão para análise da proposta, tendo como membros o Cons.
Gerson Moreira da Rocha, o Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm. Leonardo
Ribeiro Fuerth e o advogado Marcelo Almeida. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas
propôs a edição de uma RN regulamentando esse assunto no âmbito do Rio de
Janeiro.
2.8. Outros Assuntos:
2.8.1. O Presidente do CRA/RJ informou que foi expedido o alvará de demolição do
imóvel de propriedade do CRA/RJ, situado na Rua Prof. Gabizo nº201 cujo pregão
eletrônico para a contratação da obra de demolição ocorrerá em 20/05/2011 às
10:00h.
2.8.2.O Presidente do CRA/RJ destacou que ao pregão eletrônico para a compra de
equipamentos da TVWebCRA/RJ acorreram 98 (noventa e oito) empresas o que
demonstra o interesse e a credibilidade dos processos de licitação que vêm sendo
conduzidos pela entidade.
2.8.3. O Cons. Edson Machado disse que pesquisou e identificou que na Secretaria de
Planejamento e de
Gestão (SEPLAG) do Estado do RJ há apenas dois
administradores na equipe dirigente daquele órgão e que no atual primeiro escalão
da SMA – Secretaria Municipal de Administração do município do RJ não há
administradores registrados no CRA/RJ.
2.8.4. A Cons. Sonia Marra informou que está confirmada para 26 de maio de 2011 a
realização do evento da Comissão da Mulher Administradora, denominado "Mulher
Empreendedora: habilidades e dificuldades" e que apresentará as características
do comportamento empreendedor numa visão estruturada e os preconceitos de
gênero que permeiam o ambiente organizacional, tendo como foco a mulher e sua
pluralidade de papéis. A programação completa do evento e o espaço para
inscrições gratuitas está disponível no site do CRA/RJ. O auditório do CRA-RJ
receberá os palestrantes Joaquim Fagundes, Lilia Marianno e a mediadora Inês
Cristina Di Mare Salles. O evento apresentará as características do comportamento
empreendedor numa visão estruturada e os preconceitos de gênero que permeiam
o ambiente organizacional, tendo como foco a mulher e sua pluralidade de papéis.
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A Cons. Sonia Marra agradeceu a esposa do Cons. Ernesto Alves Portugal, Sandra
Mara Figueiredo Maciel, que ajudou no contato com a Petrobrás Distribuidora em
sua área de gênero.
2.8.5. Acusado o recebimento do e-mail nº 663/2011/CFA/CFP contendo a RN nº404, de
07/04/2011, que cria o registro nos CRAs para os egressos dos cursos superiores
de tecnologia de Investigação e Perícia Judicial, integrando-se assim aos demais
cursos de graduação tecnológica que já haviam sido autorizados pelo CFA.
2.8.6.O Presidente do CRA/RJ informou que o programa virtual da “Plataforma do
Conhecimento”, em parceria com o CFA, está agendado para o dia 14 de junho de
2011.

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

