CRA/RJ
Ata da Sessão Plenária nº 3241

ATA DE REUNIÃO
Data: 17/05/2011

Folha: 01/03

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. Wallace de Souza Vieira
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara

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. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor 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 os trabalhos informando da
ausência justificada do Cons. Antonio Rodrigues de Andrade que nestas sessões
será substituído pelo Cons. Jacaúna de Alcântara.
2.2.
Relato de Processos:
2.2.1. 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 06(seis) do
Conselheiro Antonio Andrade, que nesta data foram relatados por seu respectivo
suplente, Cons. Jacaúna de Alcântara, 06(seis) processos do Conselheiro Carlos
Roberto Fernandes de Araujo, 04(quatro) processos do Conselheiro Edson Machado,
05 (cinco) processos do Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, que nesta
data foram relatados pelo seu respectivo Suplente, Cons. Gerson Moreira Rocha,
04(quatro) processos do Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 03 (três) processos
do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e 05(cinco) processos da Conselheira Sonia
Cristina Lima Marra.
2.2.2. O Cons. Edson Machado disse que há a necessidade da busca de uma unidade no
plenário do CRA/RJ buscando evitar pareceres dissonantes sobre os mesmos temas.
Será necessária uma reorientação do NPP para que a doutrina seja revista. O Cons.
Marcus Vinicius de Seixas lembrou que é preciso resgatar a aproximação entre o
Plenário do CRA/RJ e os funcionários que instruem esses processos.
2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3238, 3239 e 3240
de 03/05/2011.
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2.4. Balancete de abril/2011 – entrega dos demonstrativos à CPTC
O contador José Ribamar do Amaral Cipryano, da Amaral Contabilidade, entregou à
CPTC do CRA/RJ os documentos relativos ao balancete de abril/2011, para a
competente análise, e disse que iniciará procedimentos para que o CRA/RJ se
prepare para a sua contabilidade às normas internacionais contábeis, como a
adequação na maneira como se faz a depreciação dos bens patrimoniais que sofre a
partir dessa nova orientação uma profunda mudança conceitual, considerando-se
agora o seu valor real. O contador informou ainda que o mês de abril apresentou um
superávit financeiro.
2.5. Renovação de reconhecimento de cursos de Administração – Sistema eMEC:
O Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, informou que
foram encaminhados ao CFA os pareceres do CRA/RJ favoráveis à renovação de
reconhecimento de cursos de Administração da Faculdade Gama e Souza, Centro
Universitário Abeu e Centro Universitário Celso Lisboa; e que foi recebida pelo
CRA/RJ uma correspondência da Ucam/Rio de Janeiro contestando a participação do
CRA/RJ na análise do curso de Administração daquela IES por entender que não
precisa se submeter a essa apreciação determinada pela Sesu/Mec. O
Superintendente informou que o CRA/RJ, ainda assim, sem que a Ucam tenha aceito
o convite para prestar informações sobre o curso, encaminhará ao CFA a sua análise
e a cópia do protesto da Ucam.
2.6. Comissão de Especialistas de Administração do CRA/RJ:
O Superintendente Geral do CRA/RJ esclareceu que houve um equívoco na
interpretação de ofício do CFA em que aquela instância solicitava a constituição de
uma Comissão de Especialistas de Administração no âmbito do CRA/RJ e não a
indicação de um representante para compor tal comissão em Brasília. Aprovada por
unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ que a Comissão de Especialistas de
Administração no âmbito do CRA/RJ será composta pelos membros da Câmara de
Educação do CRA/RJ e presidida pelo Presidente do CRA/RJ.
2.7. Comissão Especial Mista do CFA para estudo da Gestão Pública:
O Presidente do CRA/RJ informou que por meio do Ofício 150/2011/CFA/AEP foi
nomeado pelo CFA para coordenar a Comissão Especial Mista do CFA para estudo da
Gestão Pública que também conta ainda com a participação dos Conselheiros
Federais Marcos Lael de Oliveira Alexandre, Rui Ribeiro de Araújo, Valter Luiz de
Lemos e da colaboradora Adm. Muriele Ferreira de Melo; tendo lido o ofício assinado
pelo Presidente do CFA, Adm. Sebastião Mello, recebido em 09/05/2011 que tem o
seguinte teor: “Assunto: Constituição de Comissão e designação de seus integrantes.

Com a Portaria CFA nº 40, de 2 do corrente, constituímos a Comissão em referência e
designamos seus integrantes, Vossas Senhorias, conforme consta do texto
anexo.Formulamos votos de êxito para o trabalho a que se propõem, que resultará
na contribuição do Sistema CFA/CRAs para o aprimoramento da gestão pública de
nosso país.Adm. Sebastião Luiz de Melo, Presidente do CFA”
2.8. Encontro dos Assessores de Comunicação do CFA e CRAs:
O Presidente do CRA/RJ informou que será realizado nos dias 26 e 27/05/11 em
Brasília/DF, o Encontro dos Assessores de Comunicação do CFA e CRAs; e que o
CRA/RJ será representado pela Assessora da Presidência Berenice Lima pois o tema
tem estreita relação com redes sociais, projeto esse que a assessora está
coordenando no CRA/RJ.
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2.9. Reunião do Colegiado dos Conselhos do RJ (“Conselhinho”):
O Presidente do CRA/RJ informou que a reunião do Colegiado dos Conselhos do RJ
(“Conselhinho”), foi realizada no último dia 12/05/11, no CREA/RJ, e contou com a
presença do Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus que na próxima semana relatará
sobre as discussões travadas nesse colegiado.
2.10. Resolução Normativa CRA/RJ que trata do apoio do CRA/RJ a eventos:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a proposta de edição de uma Resolução
Normativa CRA/RJ que regule o apoio do CRA/RJ a eventos de terceiros. Com a
palavra o Superintendente Geral do CRA/RJ disse que a questão é que muitos
pedidos de apoio institucional são realizados por empresas privadas com fins
lucrativos e as contrapartidas oferecidas ao CRA/RJ são irrisórias, muitas vezes
limitando-se a pequenos descontos para os profissionais registrados no CRA/RJ
quando existe uma tabela de anúncios nas mídias do CRA/RJ nos casos em que as
empresas desejam maior exposição junto à categoria. O Cons. Wallace de Souza
Vieira lembrou de uma Resolução Normativa, editada em gestões recentes do
CRA/RJ, que também trata desse tipo de apoio e/ou patrocínio, podendo ser
aprimorada com base nesse nova proposta ora apresentada. O assunto voltará a ser
estudado para finalmente ser submetido futuramente ao Plenário
2.11. “Administração em alta” - reportagem do O Globo/Boa Chance de 08.05.11:
O Presidente do CRA/RJ apresentou a reportagem do O Globo/Boa Chance
publicada na primeira capa em 08/05/11, intitulada “Administração em alta”, que
destaca o crescimento do número de oportunidades na área de Administração. A
reportagem abordou os diferentes setores em que um profissional de administração
pode atuar. Também foi ressaltada na matéria a necessidade de se trabalhar mais
efetivamente na melhor qualificação dos cursos de administração para que a
contribuição da categoria à sociedade seja ainda mais marcante.
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. Wallace de Souza Vieira
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara

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. Leonardo Marques – Chefe do Setor 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. Proposta de campanha do CRA/RJ contra agências de emprego ilegais será
divulgada pelo CFA:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, encaminhou ao CFA uma proposta
de campanha do CRA/RJ contra agências de emprego ilegais para ser divulgada nas
diversas mídias, tendo o CFA respondido que “Confirmamos o recebimento do e-

mail de V.Sª que nos encaminhou a matéria apresentada pelo programa
“Fantástico”, da Rede Globo, que abordou a denúncia da empresa de recursos
humanos denominada BR Quality. Agradecemos pelo envio do material e pela
sugestão de publicarmos a informação que “Empresas de empregos devem ter
Registro nos CRAs”. Comunicamos que faremos a devida divulgação nos veículos de
comunicação do Conselho Federal de Administração (CFA).Atenciosamente, Adm.
Sebastião Luiz de Melo, Presidente do CFA”
2.2. Administradores peritos judiciais no RJ – FEP:
O Presidente do CRA/RJ apresentou uma lista dos Administradores peritos judiciais
relacionados no site da APJERJ – Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio
de Janeiro, tendo os setores do CRA/RJ identificado que alguns encontram-se com
irregularidades em seus registros profissionais junto ao CRA/RJ. Decidido pelo
Plenário do CRA/RJ que será iniciado um processo de Fiscalização do Exercício
Profissional e enviado um ofício à APJERJ relatando que tal situação que precisa ser
regularizada.
2.3. Resilição do convênio com a ABECE (Academia do Concurso:
Com a palavra o Assessor Jurídico do CRA/RJ, advogado Marcelo Almeida, explicou
que a notificação de resilição do convênio firmado como a Academia do Concurso
se deu pelo fato de que o seu mantenedor - ABECE - Associação Brasileira de
Educação Cultura e Empregabilidades, não é registrada no CRA/RJ, apesar de
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desempenhar atividades típicas de administração. Em reunião realizada com o
representante da Academia do Concurso foi ressaltado que a ABECE conglomera os
seguintes cursos: CEPAD - Centro de Estudos, Pesquisa e Atualização em Direito;
Complexo Jurídico Damásio de Jesus; Curso Formação; Curso Nome; Curso
Servidor; EBEPI - Empresa Brasileira de Educação Profissional Industrial S/A;
Editora Academia; FABEC - Fundação de Apoio Científico; FDDJ; Livraria Academia;
Meta Concursos, entretanto a Academia do Concurso foi comprada pela UNESA –
Universidade Estácio de Sá e o responsável por aquele curso ficou de encaminhar a
documentação comprovando tal assertiva e o contrato ou estatuto social de seu
novo titular, ficando por ora o convênio suspenso até a comprovação de que seu
novo mantenedor não possua em seu contrato social atividades típicas de
administração, ou em caso positivo após o seu registro no CRA/RJ e o processo de
fiscalização contra ABECE seguirá seus regulares passos.
2.4. Curso de Bacharelado denominado: "Informática - Análise de Sistemas Administração":
O Presidente do CRA/RJ leu o Ofício Circular nº 130/2011/CFA/CFP que informa que
o Curso de Bacharelado denominado "Informática - Análise de Sistemas Administração" - “Esclarecemos a V.Sª que a Resolução Normativa CFA nº 395, de

08 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União do dia 13/12/2010,
trata especificamente do Curso de Bacharelado denominado: “Informática –
Análise de Sistemas – Administração”, considerando projeto pedagógico com
conteúdo associado à área do conhecimento da Administração. A Resolução
Normativa CFA nº 373/2009, base da regulamentação da RN CFA nº 395/2010,
assim estabelece: “[...] Art. 4º O Conselho Federal de Administração examinará, na
medida da solicitação de registro profissional, se o curso de nível superior se
enquadra naqueles considerados de Administração. Parágrafo único. Os CRAs
somente poderão conceder o registro profissional após o reconhecimento por parte
do CFA, mediante Resolução Normativa específica, que o curso de nível superior é
de Administração. [...]”. Dessa forma, os bacharéis em "Análise de Sistemas" e
Bacharéis em "Informática" não poderão ser registrados em CRA. O
registro profissional somente poderá ser concedido para os portadores de diploma
com o título "Informática – Análise de Sistemas - Administração", curso único,
oferecido pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), com sede em
Maceió/AL e mantido pela Fundação Educacional Jayme de Altavila (FEJAL).
Atenciosamente, Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior, Diretor de Formação
Profissional e Adm. Sebastião Luiz de Mello, Presidente do CFA”. O Presidente do
CRA/RJ solicitou à Câmara de Educação que estude esse posicionamento do CFA
pois lamenta que muitas vezes tais decisões sejam revistas o que traz uma certa
insegurança para os CRAs e para os interessados em obter seus registros
profissionais no Conselho Regional de Administração.
2.5. Desconstrução das profissões liberais – consulta do CORECON/RJ:
O Presidente do CRA/RJ recebeu e-mail em que o Conselho Regional de Economia CORECON/RJ manifesta o seu interesse em aderir ao movimento, criado pelo
CRA/RJ, denominado “Desconstrução das profissões liberais” e indagando como o
CORECON-RJ pode participar efetivamente desse movimento.
2.6. PL 3952/2008 – cria a Carreira de Analista Executivo do Poder Executivo:
O Presidente do CRA/RJ apresentou o PL 3952/2008 que cria a Carreira de Analista
Executivo do Poder Executivo. O PL será encaminhado à Câmara de Educação do
CRA/RJ para manifestação quanto ao seu mérito tendo em vista o estranhamento
do Plenário do CRA/RJ quanto ao tema.
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2.7. Relatório da Comissão Especial de Acompanhamento Parlamentar do CFA:
O Presidente do CRA/RJ apresentou o Relatório da Comissão Especial de
Acompanhamento Parlamentar do CFA que relaciona todos os projetos de interesse
direto ou indireto da profissão e do Sistema CFA/CRAs que tramitam pelas casas
legislativas, executiva ou judiciais no âmbito federal. Cópia ao Cons. Edson Machado
para relato na sessão plenária da semana que vem.
2.8. Planejamento, definição e operacionalização do Plano de Trabalho do CFA
– Gestão 2011/2012:
O Presidente do CRA/RJ apresentou uma síntese da proposta encaminhada pelo CFA
para o planejamento, definição e operacionalização do Plano de Trabalho do CFA –
Gestão 2011/2012, que será objeto da Assembléia de Presidentes do CFA/CRAs a ser
realizada nos dias 18 a 20 de maio de 2011 com a seguinte programação: 18/05 Atividade – 09h Reunião da Câmara de Formação Profissional; 13h Reunião da
Comissão Eleitoral; 14h - 16h Reunião da Direx; 16 as 18h Reunião Plenária; 19h
palestra com o Desembargador Vladimir Passos Freitas, do Conselho Nacional de
Justiça; 19/05 – Seminário de Planejamento Estratégico – 08h as 08h30 Recepção
dos participantes; 08h30 as 09h Apresentação da programação; 09 as 10h
Integração e Contrato Psicológico; 10 as 10h15 Coffee Break; 10h15 as 11h30
Apresentação de cenários e perspectivas; 11h30 as 12h30 Realinhamento dos
componentes estratégicos: missão, visão e princípios; 12h30 as 13h30 Almoço;
13h30 as 15h Matriz Swot; 15h as 15h30 Alinhamento conceitual de BSC; 15h30 –
18h Dinâmica: definição de objetivos estratégicos e brainstorming de estratégias;
20/05 – 08h – 09h Apresentação do Mapa Estratégico; 09h – 09h40 Priorização das
estratégias; 09h40 – 10h10 Alinhamento conceitual de indicadores e metas; 10h10 –
12h Dinâmica: definição dos indicadores e metas; 12h – 13h Almoço; 13h – 15h
Definição e priorização dos projetos; 15h – 16h Distribuição dos projetos das
Câmaras; 16h – 17h Encerramento. Cópia para os Conselheiros se manifestarem caso
queiram oferecer subsídios para essa Assembléia.

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. Wallace de Souza Vieira
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Jacaúna de Alcântara

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. Leonardo Marques – Chefe do Setor 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. Avaliação imóvel da Rua Professor Gabizo, 195:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, informou que a CEF apresentou o
laudo de avaliação do imóvel situado na Rua Prof. Gabizo, 195, que está à venda ao
lado da atual sede do CRA/RJ. Com a palavra o Assessor Jurídico do CRA/RJ
explicou que em conformidade com a Resolução Normativa do CRA/RJ que versa
sobre os procedimentos para aquisição, doação, locação ou comodato de imóveis
será necessária a apresentação de um segundo laudo, razão pela qual foi
determinada a solicitação de avaliação à Empresa Brasileira de Avaliações / Bolsa de
Imóveis do Rio de Janeiro – BIRJ, para posterior deliberação do Plenário quanto a
constituição de uma comissão para negociar a aquisição do referido imóvel.
2.2. Viagem da Comissão Organizadora do XII FIA à Itália:
O Presidente do CRA/RJ relatou a respeito da viagem da Comissão Organizadora do
XII FIA à Itália na semana passada. Informou que os preparativos para o XII Fórum
Internacional de Administração e VII Congresso Mundial de Administração estão em
fase final. Estiveram presentes a essa viagem representantes do Conselho Federal
de Administração (CFA) e dos Conselhos Regionais de Administração do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro. O tema central dos eventos será “O mundo do trabalho:
uma visão prospectiva da Administração”. O objetivo é discutir temas específicos
como a dimensão social do trabalho na globalização, o combate à pobreza e
geração de emprego no mundo, assédio moral, ética, renda, entre outros assuntos
que desafiam a capacidade do Administrador em uma visão prospectiva para 2020.
A temática dos eventos será discorrida por conferencistas da Itália e do Brasil com
elevado conhecimento. Além disso, haverá chamadas de trabalhos sobre os temas
relacionados. A data ainda não foi definida, mas é provável que os eventos sejam
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realizados de 9 a 16 de outubro ou de 13 a 20 de novembro deste ano. Estão sendo
entabuladas negociações com o hotel que outrora já abrigou a Fiat para acomodar
todos os congressistas, em Turim; assim como haverá a programação de visitas
técnicas. Em reunião na OIT, em Genebra, foi incluída a realização final do evento
na própria sede da OIT, com a participação direta de seu corpo técnico.
2.3. Ata da Comissão de RH do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ leu trecho da ata de uma reunião da Comissão de RH do
CRA-RJ chamando a atenção para a necessidade sine qua non de se verificar se os
profissionais que são convidados para os eventos do CRA/RJ são devidamente
registrados e quites com o Conselho.
2.4. "Mulher Empreendedora: habilidades e dificuldades" evento de 26/05 –
auditório do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ ressaltou que se aproxima o evento "Mulher
Empreendedora: habilidades e dificuldades" que será realizado em 26/05 no
auditório do CRA/RJ. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo representará o
Presidente do CRA/RJ na abertura desse evento. A Cons. Sonia Marra informou que
o programa conta com a seguinte programação: “08:30h - Credenciamento, entrega
de material e welcome-coffee; 09:00h – Abertura - Adm. Carlos Roberto
Fernandes de Araujo - Vice-presidente de Administração e Finanças e Adm. Sonia
Cristina Marra - Conselheira e Coordenadora da Comissão da Mulher
Administradora; 09:20h - Palestra: "Empreendendo com sucesso - Oficina da
mulher" - Sr. Joaquim Fagundes - Consultor em gestão empresarial e facilitador do
Seminário EMPRETEC; 10:00h/ 10:20h – Intervalo; 10:20h - Painel: “Tinha que
ser mulher. Identidade de gênero e a ética empreendedora” x Case: A
experiência da Petrobras no Programa Pró-Eqüidade de gênero - Adm. Lilia
Marianno - Pesquisadora do núcleo de estudos de gênero da Universidade Metodista
de São Paulo e Sra. Camila Pimentel Freire - Coordenadora do programa PróEqüidade de Gênero da Petrobras; 11:20h / 12:35h - Mesa redonda - Mediadora:
Sra. Inês Cristina Di Mare Salles - Membro da Diretoria da OCB (Organização das
Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro) e que o coffee-break é uma oferta da
“Vera TV”.
2.5. Seminário “Normas Internacionais de Contabilidade - IFRs Aplicadas às
Entidades de Seguros”:
O Presidente do CRA/RJ solicitou à Cons. Sonia Marra que represente o CRA/RJ no
Seminário “Normas Internacionais de Contabilidade - IFRs Aplicadas às Entidades de
Seguros” que acontecera no próximo dia 25/05, de 09 as 12h
2.6. Desafio Sebrae/RJ 2011 – apoio do CRA/RJ:
Com a palavra o Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm. Leonardo R.Fuerth,
informou que as palestras de divulgação do Desafio Sebrae/RJ 2011, realizadas
pelos consultores do Sebrae/RJ em diversas IES, tem em seus slides a logomarca
do CRA/RJ como entidade apoiadora, o que considera muito positivo para a
autarquia.
2.7. Convênio com a EJESA:
O Presidente do CRA/RJ apresentou proposta para o estabelecimento de convênio
entre o CRA/RJ e a EJESA - Empresa Jornalística Econômico S.A que tem entre os
seus noticiosos os jornais O Dia e Brasil Econômico. Com a palavra, o
Superintendente Geral do CRA/RJ aduziu que o convênio prevê “Oferta 1 - 20

edições de entrega gratuita do jornal BRASIL ECONOMICO, aos inscritos em

CRA/RJ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Sessão Plenária nº 3243

Data: 17/05/2011

Folha: 03/04

dia com suas anuidades no CRA-RJ, mediante a atualização dos dados cadastrais e
desde que o inscrito esteja numa área de entrega definida como viável por EJESA.
Os exemplares da primeira edição incluirão uma peça de divulgação, como parte do
PLANO DE MÍDIA; Oferta 2 – Aos inscritos quites no CRA-RJ, desconto de
40% no valor do exemplar sobre o preço de capa nas assinaturas anuais e 35%
para assinaturas semestrais. Sobre o valor pago pelo período de um ano, de R$
504,00 (quinhentos e quatro reais), incidirá um desconto de 40%, ou seja, os
associados pagarão apenas R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos),
podendo pagar em até 10 vezes, no cartão de crédito. Sobre o valor pago pelo
período de seis meses, R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), incidirá um
desconto de 35%, ou seja, os associados pagarão apenas R$ 115,05 (cento e
quinze reais e cinco centavos), podendo pagar em até 6 vezes, no cartão de crédito.
Oferta 3 – Aos inscritos em atraso com o CRA-RJ, oferta de assinaturas
anuais no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais); o inscrito optante desta
oferta terá sua anuidade do ano vigente 2011 - no valor de R$ 252,00 (duzentos e
cinqüenta e dois reais) - junto ao CRA-RJ quitada por EJESA proporcionalmente
ao efetivo recebimento do preço da assinatura anual. Oferta válida até 31 de agosto
de 2011. Oferta 4 – Aos alunos universitários dos cursos de Administração
reconhecidos pelo CRA-RJ que se inscreverem gratuitamente no CRA-RJ terão
direito a uma assinatura mensal, e após esse período receberão oferta de desconto
universitário equivalente à 49% do preço da assinatura vigente. Oferta 5 – Todos
os inscritos em dia com CRA-RJ terão direito a 25% de desconto do preço da
assinatura anual do jornal O DIA vigente à época da opção. podendo pagar em até
10 vezes, no cartão de crédito”.
2.8. Minuta de Resolução Normativa CRA/RJ – Núcleo de Responsabilidade
Social e Cidadania do CRA/RJ:
Aprovada por unanimidade a Resolução Normativa CRA/RJ nº 191 que cria o Núcleo
de Responsabilidade e Cidadania do CRA/RJ
2.9. Sistema CFA/CRAs no Pacto Global – Núcleo de Cidadania do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ recebeu Oficio Circular nº 152/2011/CFA/CRIE de 10/05/11
a respeito da participação do Sistema CFA/CRAs no Pacto Global. Além do relatório
correspondente às ações de responsabilidade social patrocinadas ou apoiadas pelo
CRA/RJ nos anos de 2010/2011, será remetida ao CFA a Resolução Normativa
CRA/RJ nº 191 que cria o Núcleo de Responsabilidade Social e Cidadania do
CRA/RJ.
2.10. Outros assuntos:
2.10.1. O Cons. Edson Machado identificou na semana passada falhas na consulta on line
ao Cadastro Nacional administrado pelo CFA; tendo o CFA, depois de notificado
pelo CRA/RJ, respondido que já tomou as providências para que as consultas
sejam normalmente realizadas pela internet.
2.10.2. O Presidente do CRA/RJ designou para também comporem a Comissão de
Cobrança do CRA/RJ, por meio de Portaria específica, os Conselheiros Jacaúna
Alcântra, Francisco Carlos Santos de Jesus e Gerson Moreira Rocha, juntamente
com o Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio, e os funcionários Fábio Batalha e
Paulo Cesar Carvalho Coelho.
2.10.3. O Presidente do CRA/RJ apresentou a proposta de edição de uma Resolução
Normativa do CRA/RJ para criar categorias de prêmios, não financeiros, a serem
concedidos a profissionais e empresas de destaque a serem entregues na sede e
nas áreas abrangidas pelas Casas do Administrador do interior. Na próxima
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semana será analisada essa proposta e indicados os representantes do CRA/RJ
ao Prêmio Honra ao Mérito em Administração concedido pelo CFA.
O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo informou que esteve em Vitória/ES
no último dia 06/05, e aproveitou sua estada naquela cidade para uma visita à
nova sede do CRA/ES; representando o CRA/RJ, parabenizou o Presidente
daquele Regional, bem como todos os membros da Diretoria pela qualidade do
espaço físico que lhe foi apresentado, uma vez que o mesmo seria inaugurado
no dia 17/05/11; informou ainda que foi muito bem recebido pela Direção e por
todos os demais colaboradores daquela entidade.
O Cons. Paulo Cesar Teixeira pediu uma orientação mais detalhada a respeito do
pagamento de jetons e dos recolhimentos e lançamentos a ele relacionados. O
contador José Ribamar do Amaral Cipryano disse que o jeton deve ser
considerado como rendimento tributável quando da declaração junto à Secretaria
da Receita Federal no próximo exercício. O Presidente do CRA/RJ lembrou que
aguarda-se uma resposta definitiva do CFA a respeito de consulta que foi
reenviada pelo CRA/RJ a respeito desse assunto.
O Cons. Edson Machado disse que tem recebido reclamações de administradores
que ainda não começaram a receber os exemplares mensais da RBA – Revista
Brasileira de Administração, uma cortesia prometida pelo CFA para quem
quitasse à vista a anuidade de 2011, o que acaba fazendo com que os
profissionais acreditem que esse atraso na remessa dos exemplares seja culpa
do CRA/RJ. O Superintendente Geral do CRA/RJ informou que o CFA remeterá as
edições de maio/2011 a abril/2012 a esses registrados.
O Cons. Edson Machado pediu autorização, concedida pelo Presidente do CRA/RJ,
para a redação de um artigo a ser veiculado no informativo “Atualidades” do
CRA/RJ sobre o salário mínimo regional do Administrador pois, apesar da
enquete realizada pelo CRA/RJ, em sintonia com pesquisa semelhante realizada
pelo Sinaerj, que apontam certa insatisfação com o valor desse salário estipulado
pelo Governador do Estado do RJ, há avanços na conquista desse piso salarial no
âmbito do RJ.
O Cons. Gerson Moreira Rocha disse que se reuniu com o Assessor Jurídico e o
Superintendente Geral do CRA/RJ para analisarem a proposta recebida do Adm.
Jorge Matos, diretor da empresa HLCA, registrada no CRA/RJ, para que
determinada atividade seja reconhecida como privativa dos Administradores. O
Cons. Gerson Moreira Rocha pediu o agendamento de uma entrevista com o
Adm. Jorge Matos para ter acesso a mais informações sobre o produto oferecido
pela HLCA.

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

