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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. Gerson Moreira Rocha
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
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
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor do CRA/RJ
Adm. Paulo Cesar C.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, deu início à sessão saudando a
todos os presentes e reiterando a ausência justificada do Cons. Jorge Humberto
Moreira Sampaio substituído nestas sessões pelo Cons. Gerson Moreira Rocha.
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 16 (dezesseis) processos nesta sessão, sendo 02(dois) 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, que nesta data foram
relatados pelo seu respectivo Suplente, Cons. Gerson Moreira Rocha, 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.
2.2.2. O Cons. Edson Machado chamou a atenção para a fragilidade dos registros de
tecnólogos nos CRAs pelo fato de alguns desses profissionais ocuparem funções ou
cargos que são privativos dos Administradores já que algumas empresas oferecem
salários inferiores a esses tecnólogos, havendo inclusive um entendimento de
muitos desses profissionais de que eles não têm a obrigatoriedade do registro no
CRA/RJ, como é o caso dos tecnólogos em processamento de dados; e que por
esses motivos acredita que outros conflitos surgirão nessa relação dos CRAs com os
tecnólogos.
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2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3241, 3242 e 3243 de
17/05/2011.
2.4. Balancete de abril/2011 – entrega dos demonstrativos à CPTC
A Cons. Sonia Marra apresentou o parecer da CTPC referente ao balancete de abril
de 2011, destacando o superávit no mês na ordem de R$484.564,00 (quatrocentos e
oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).O Presidente do CRA/RJ
entregou à Comissão Permanente de Tomada de Contas – CTPC do CRA/RJ o
balancete de abril de 2011, elaborado pela Amaral Contabilidade, para análise e
apresentação de parecer conclusivo dessa Comissão em sessão plenária. O
Presidente do CRA/RJ disse que determinou a assinatura de um termo aditivo com a
empresa de auditoria externa independente que semestralmente inspeciona os atos
administrativo-financeiros do CRA/RJ, de modo que essa contratada realize
mensalmente a análise dos demonstrativos contábeis deste Conselho(balancetes
mensais), aprimorando assim, ainda mais os níveis de controle e transparência
existentes no Conselho.
2.5. Indicação de candidaturas ao Honra ao Mérito em Administração /CFA:
Aprovada por maioria pelo Plenário do CRA/RJ a indicação ao CFA das seguintes
candidaturas ao Honra ao Mérito em Administração: Adm. Abílio Thomaz de Freitas,
na categoria Administrador, Eike Batista para Honorífica, ambos indicados pelo Cons.
Marcus Vinicius de Seixas; do Adm. Leandro Vieira para Jovem Administrador e João
Havelange na categoria Benemérito, ambos indicados pelo Presidente, Cons. Wagner
Siqueira. O Cons. Edson Machado apresentou seu voto contrário à indicação de Eike
Batista sem no entanto apresentar outro candidato na categoria honorífica.
2.6. Publicação de livro de Guerreiro Ramos no site do CRA/RJ:
O O Presidente do CRA/RJ apresentou no telão imagens do site do CRA/RJ mostrando
que o livro do Guerreiro Ramos, ‘Uma Introdução ao Histórico da Organização
Racional do Trabalho’, em formato digital, já está disponível para consulta gratuita de
quaisquer interessados nessa obra; informou ainda que até a semana que vem serão
disponibilizados vários textos inéditos de Celso Furtado, Beatriz Wahrlich, Belmiro
Siqueira e Alberto Guerreiro Ramos. O Presidente do CRA/RJ disse que gostaria de
publicar nesse espaço virtual os relevantes comentários do Prof. Fernando Tenório,
editados pela FGV, à obra de Guerreiro Ramos. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de
Araujo disse que esse tipo de ação, de difusão do conhecimento, patrocinada pelo
CRA/RJ, deve ser divulgada nos eventos realizados pela entidade, especialmente no
próximo XIII Eprocad/RJ.
2.7. Adesão à Carteira Especial de Estudante (CEE) em 2011:
O Presidente do CRA/RJ exibiu um gráfico demonstrando que também é crescente a
cada mês a adesão dos alunos à Carteira Especial de Estudante (CEE) com o seguinte
resultado em 2011: 58 carteiras expedidas em janeiro, 65 em fevereiro, 147 em
março e 322 em abril; e pediu que todos os Conselheiros-professores contribuam
para estimular seus corpos discentes. O Cons. Antonio Andrade propôs que os
estudantes que comparecerem à sede do CRA/RJ recebam um certificado de visita
técnica para contar como AAC (Atividades Acadêmicas Complementares). O Cons.
Carlos Roberto Fernandes de Araujo chamou a atenção para o fato das IES
não
podem considerar como a AAC eventos que sejam realizados no mesmo instante em
que os alunos estão em horário de aula.
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2.8. Rádio Web:
O Presidente do CRA/RJ informou que no dia de ontem a WebRadio chegou a
750(setecentos e cinqüenta) acessos simultâneos o que representa aproximadamente
3.000 (três mil) acessos por hora, audiência essa que vem aumentando a cada dia
nesse novo canal virtual do Conselho.
2.9. Solicitação de` Nota Carioca` ao CRA/RJ:
O advogado Marcelo Almeida, Asssessor Jurídico (ASJUR), informou que uma
administradora consultou a entidade a respeito de expedição de ‘Nota Carioca’ por
parte do Conselho, tendo a ASJUR expedido a seguinte resposta à profissional; “[…]

que os conselhos de fiscalização profissional são pessoas jurídicas de direito público,
criadas por lei e mantidas por contribuições pagas pelos respectivos profissionais
inscritos. Tais conselhos têm a atribuição de fiscalizar o exercício de profissões
regulamentadas, bem como controle sobre as pessoas jurídicas constituídas para
prestar serviços ou exercer atividades básicas ligadas à profissão respectiva. Os
conselhos de fiscalização profissional exercem atividade de polícia administrativa por
outorga do Estado e estão sujeitos à fiscalização por parte do Tribunal de Contas da
União e o registro no CRA/RJ é a habilitação legal para o exercício das profissões
ligadas à administração. As anuidades e taxas cobradas pelos Conselhos de
Fiscalização Profissional se caracterizam pelo caráter compulsório, são classificadas
como Contribuições Parafiscais, isto é, constituem uma espécie do gênero
tributo. Tais contribuições são instituídas pela União, de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, sendo destinado a custear a atuação da entidade
profissional, o que é expressamente lembrado no art.149 da Constituição
Federal.Sendo assim, a anuidade paga ao CRA/RJ é uma prestação pecuniária
compulsória, instituída pelo Decreto Federal n.º 61.934/67, que aprovou o
regulamento da lei do Administrador (Lei 4.769/65) de caráter tributário, não
constituindo um tipo de pagamento por um serviço prestado, ela é devida em razão
da inscrição no CRA/RJ. O fato gerador das anuidades é o exercício da atividade
profissional regulamentada por pessoa obrigada à inscrição, o qual é presumido
quando a pessoa, apesar de não exercer a profissão, mantém seu registro no
conselho de fiscalização profissional, portanto, uma vez registrado no CRA/RJ o
pagamento da anuidade é uma obrigação legal e não uma opção. Sendo assim,
cumpre-nos destacar que a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e (Nota Carioca)
é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da
Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo de registrar as operações relativas à
prestação de serviços, o que não ocorre no caso do CRA/RJ, como já dito alhures.
Ademais, vale registrar que o CRA/RJ não emite nota fiscal, seja eletrônica ou
física, pelo fato de não recolher qualquer imposto municipal, seja a que título for,
inclusive ISSQN – Imposto sob serviço de qualquer natureza, por se enquadrar
no disposto
no Art. 150, VI, parágrafo 2º, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o qual disciplina que é vedado, a instituição de
impostos, por qualquer das entidades federativas da União, sobre o patrimônio, a
renda e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;
tendo, assim, imunidade tributária garantida constitucionalmente.Diante do acima
exposto, esperamos ter esclarecido os motivos pelos quais não será possível
atender sua solicitação de emissão da nota carioca pelo CRA/RJ.”
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2.10.Informação sobre pagamentos com cartão de crédito:
O Presidente do CRA/RJ recebeu do Chefe de Cobrança e Dívida Ativa, Fábio
Batalha, informação de que nos últimos 43 (quarenta e três) dias o Conselho
registrou 375 (trezentas e setenta e cinco) transações com cartões de crédito que
significa uma ótima adesão dos profissionais registrados a essa modalidade de
pagamento reintroduzida pelo CRA/RJ.
2.11. Projeto da Nova Identidade do Administrador enviado pelo CFA
O Presidente do CRA/RJ apresentou o memorial que contém o Projeto da ‘Nova
Identidade do Administrador’ que será enviado ao CFA. O projeto objetiva promover
a modernização do registro e da identificação profissional dos administradores e
demais profissionais registrados no Sistema CFA/CRAs, visando ainda oferecer
maior credibilidade e segurança nos diversos processos de identificação pessoal e
profissional, perante os CRA´s, instituições governamentais e na vida
cotidiana, prioritariamente, nas áreas em que a identificação com certificação digital
já se faz absolutamente imprescindível.
2.12. Peças do Prêmio Belmiro Siqueira em Administração – 2011
O Presidente do CRA/RJ distribuiu cartazes de divulgação do Prêmio Belmiro
Siqueira em Administração – 2011 que foram remetidos pelo CFA.
2.13. Comissão de Governança Corporativa e Auditoria
O Presidente do CRA/RJ informou que recebeu a visita de alguns Administradores
dispostos a compor e coordenar a Comissão de Governança Corporativa e Auditoria
do CRA/RJ. O Cons. Antonio Andrade também esteve reunido com alguns desses
profissionais e percebeu que há espaço para esse tipo de discussão e trabalho. Os
componentes serão os Administradores Joaquim Flávio Nogueira Simões - CRA-R;J
20-26020-2; Érika Vaz de Moura Nazar 20-57060; Andre Luiz Marini Chagas - CRARJ 20-37596 Antonio Alves Ferreira Junior - CRA-RJ 20-61892-1 e Renata Campos
Azeredo. Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a constituição da
Comissão de Governança Corporativa e Auditoria do CRA/RJ.
2.14. Reforma elétrica do edifício sede do CRA/RJ
Presidente do CRA/RJ informou que é inadiável a reforma elétrica do edifício do
CRA/RJ; tendo um especialista sido contratado pelo CRA/RJ para a elaboração de
um projeto básico que atenda às necessidades da entidade, etapa essa cumprida, e
que esse profissional acabou de realizar também a cotação de preços no mercado o
que serve como preço médio para a realização dos serviços descritos no projeto
básico; partindo-se agora para os devidos procedimentos licitatórios.
2.15. Obras de reforma no 3º andar da Casa do Administrador:
O Presidente do CRA/RJ informou que a empresa S.R.C RIO REFORMAS LTDA-ME
sagrou-se vencedora do pregão para a contratação de empresa especializada para a
execução dos serviços de Demolição de Edificação, com a retirada e remoção de
entulho; que o valor estimado para a referida contratação foi de R$ 56.166,67
(cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
resultando numa economia de R$ 2.266,67(dois mil duzentos e sessenta e seis reais
e sessenta e sete centavos); demolição essa referente à casa adquirida pelo CRA/RJ
e situada na Rua Professor Gabizo nº 201; devendo o serviço realizado em 45
(quarenta e cinco dias) dias após a assinatura do contrato, o que deve ocorrer nos
próximos dias.

CRA/RJ
Ata da Sessão Plenária nº 3244

ATA DE REUNIÃO
Data: 24/05/2011

Folha: 05/05

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. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
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. 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. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, disse que o CFA recorreu à justiça e
obteve ganho de causa para que o Adm. Idalberto Chiavenato possa ser empossado na
vaga de Conselheiro Federal representando o Estado de São Paulo.
2.2.Aposentadorias dos servidores do Município do Rio de Janeiro:
Ao Presidente do CRA/RJ falou de sua indignação com a proposta do Prefeito Eduardo
Paes que por meio de um decreto pretende alterar a forma de cálculo das
aposentadorias dos servidores do município do RJ, o que no seu entender representa
uma violência contra o cidadão pois as pensionistas passarão a receber apenas 70% e
não 100% dos proventos.
2.3.Decreto nº 42.968 de 13/05/11 – Contratação temporária de profissionais:
O Presidente do CRA/RJ informou que o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou
o Decreto nº 42.968 de13/05/11 autorizando a Secretaria de Estado de Cultura a
realizar, na forma do art.37, IX da Constituição da República e da lei nº 4.599, de
27/09/2005,e suas alterações, processo seletivo simplificado para contratação
temporária por prazo determinado de até 73 (setenta e três) profissionais, sendo até
45 (quarenta e cinco) de nível médio e até 28 (vinte e oito) de nível superior, sendo o
assunto encaminhado à Fiscalização da adoção das medidas cautelares cabíveis,
notadamente no que se refere "aos critérios impessoais de recrutamento e seleção e
a ampla divulgação de todas as fases do recrutamento".
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2.4. Campanha do CRA/RJ contra cursos ilegais de “administração”:
O Presidente do CRA/RJ apresentou proposta de campanha do CRA/RJ contra cursos
ilegais de “administração” tendo dirigido ofício ao CFA em que destacam-se os
seguintes pontos: “Ao Presidente do CFA. Senhor Presidente. Sabemos que o curso de

Bacharelado em Administração no Brasil continua em franca expansão e que a reboque
vários cursos de MBA, de extensão, de curta duração ou mesmo preparatórios de
concursos públicos são também em grande escala oferecidos pelo mercado. Alguns
desses cursos acessórios são oferecidos por IES enquanto outros são patrocinados por
empresas privadas que atuam no campo do treinamento e desenvolvimento
profissional, devendo estas possuirem inclusive o competente registro empresarial
junto ao CRA. No entanto identificamos alguns cursos […] que soam como um engodo
à população pois prometem “capacitar” pessoas para exercerem funções executivas,
em jornadas com duração de 12 sábados (!) aceitando entre os seus “alunos” pessoas
que têm apenas o ensino médio ou mesmo quem já possui o MBA. Ou seja, vale tudo,
do estudante secundarista ao pós-graduado. […] Outro oferece sua “capacitação” por
meio de softwares e de aulas em repletos auditórios. […] Resumo da ópera: o que
uma faculdade procura realizar em 3.000 (três mil) horas, o iluminado consegue em
doze horas! Vale resgatar a informação de que na década de 80/90 este CRA/RJ
denunciou ao CFA/MEC alguns cursos desse tipo e que na ocasião obtivemos ganho de
causa. Todos os cursos foram fechados após manifestação formal do MEC de que eram
irregulares. Assim é que solicitamos a V.Sª que tal situação seja também mapeada
pelos CRAs do Brasil e a elaboração de uma denúncia ao MEC, ao Conselho Nacional
de Educação, ao Ministério Público e à imprensa. Trata-se de mais um caso em que o
Sistema CFA/CRAs deve se posicionar no sentido de proteger a sociedade contra
possíveis farsantes e de assegurar, às IES e às empresas legalmente estabelecidas e
registradas nos CRAs, o seu mister: ensino, educação e formação profissional de
qualidade. Adm. Wagner Siqueira. Presidente do CRA/RJ”. A Coordenação de
Fiscalização (COFIS) do CRA/RJ deverá abrir processos contra essas empresas para
investigação e demais procedimentos cabíveis.
2.5. Reunião no CFA sobre Plano de Trabalho – Gestão 2011/2012:
O Presidente do CRA/RJ informou sobre o seminário em que compareceu na semana
passada, no CFA, em Brasília, quando os Presidentes dos CRAs e os Conselheiros
Federais de todo o Brasil, discutiram a elaboraração de um Plano de Trabalho para a
Gestão 2011/2012 do Sistema CFA/CRAs; tendo tal seminário sido conduzido por uma
empresa de consultoria contratada pelo CFA e cujos resultados serão enviados aos
CRAs em breve.
2.6. Cadastro Nacional do CFA não considera os tecnólogos, gestores e outros
bacharéis:
O Presidente do CRA/RJ enviou um ofício ao Presidente do CFA com o seguinte teor:
“Temos recebido frequentes comunicados de profissionais registrados no CRA/RJ que não têm
encontrado seus nomes em consultas sistemáticas ao Cadastro Nacional mantido pelo CFA
apesar de estarem regularmente inscritos neste Conselho e de constarem nos arquivos
eletrônicos remetidos ao CFA nos últimos meses. Acreditamos que tal delay em dispor essas
informações no site do CFA pode gerar embaraços a esses profissionais uma vez que em
determinados casos eles estão passando por processos seletivos e checados pelas empresas se
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estão em dia com seus registros e anuidades. Estranhamos ainda o fato de apenas os colegas
Administradores participarem do Cadastro Nacional, ficando de fora os demais profissionais de
Administração e Tecnólogos que hoje possuem registro nos CRAs. Ao nosso ver essa
discriminação enfraquece todo o esforço que realizamos para também atrair estes profissionais
para que se registrem em nossos Conselhos. Assim é que solicitamos a especial atenção dessa
Presidência para que a manutenção periódica do Cadastro Nacional seja rigorosa bem como
passe a incorporar todo o contingente de profissionais regularmente registrados nos CRAs”.
2.7. Novo Calendário do III ENCAD – mudança de data em Nova Friburgo:
O Presidente do CRA/RJ informou da mudança da data do III ENCAD – Encontro de
Administradores de Nova Friburgo que passou a ser 25 de agosto de 2011 por causa
de dificuldades da Firjan de ceder o auditório para o evento; e aduziu que também
será necessária a alteração da data do III ENCAD de Campos de modo que não
coincida com a realização do FIA.
2.8. Evento “Mulher Empreendedora:habilidades e dificuldades” – 26/05 –
auditório do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ renovou o chamado para o evento "Mulher Empreendedora:
habilidades e dificuldades" que é coordenado pela Comissão da Mulher do CRA/RJ e
ocorrerá no dia 26/05/11 no auditório do CRA/RJ e que já está com 110 (cento e dez)
pessoas inscritas.
2.9. XIII EPROCAD/RJ e II Encontro Estadual da ANGRAD no RJ – 31/05 –
auditório do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ disse que o XIII EPROCAD/RJ e II Encontro Estadual da
ANGRAD no RJ programados para 31/05/11 no auditório do CRA/RJ já contam com 90
(noventa) professores inscritos.
2.10. Participação do CRA/RJ na EXPOCONAREM e apoio institucional ao 15º
Congresso Nacional de Remuneração – 16 e 17/06/11:
O Presidente do CRA/RJ informou que concedeu o apoio institucional do Conselho ao
15º Congresso Nacional de Remuneração (CONAREM) que será realizado de 16 a
17/06/11 e que esta entidade participará com um stand na EXPOCONAREM.
2.11. Comissão de desenvolvimento sustentável do CRA/RJ realiza III SEM na
FACNEC – Itaboraí – 25 e 26/05:
O Presidente do CRA/RJ informou que a Comissão de Desenvolvimento Sustentável do
CRA/RJ realiza o III EMS - Encontro para a Mudança Sustentável na FACNEC de
Itaboraí nos dias 25 e 26/05/11.
2.12.VII EREAD – Encontro Regional de Estudantes de Administração da Região
Sudeste:
O Presidente do CRA/RJ informou do apoio institucional do Conselho ao VII EREAD –
Encontro Regional de Estudantes de Administração da Região Sudeste que acontece
na cidade do Rio de janeiro nos dias 10 a 12 de junho de 2011; o tema do evento
será: “Administração: o tema de nosso tempo”, além de diversas atividades tais como
palestras, workshops, mini-cursos, debates, apresentações, atividades culturais, além
de eventos de confraternização e entretenimento.
2.13. Outros Assuntos:
2.13.1.O Presidente do CRA/RJ disse a data para a realização do XII FIA – Fórum
Internacional de Administração/VII Congresso Mundial de Administração está definida
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para o período de 10 a 14 de outubro de 2011, em Turim, na Itália. Aguarda-se a
decisão do OIT do Brasil em apoiar o evento. O CFA consultou o CRA/RJ,
informalmente, sobre o interesse deste regional em realizar o próximo FIA na
cidade do Rio de Janeiro em 2012, questão essa que merecerá uma análise mais
detida.
2.13.2. O Cons. Edson Machado, a respeito de tema pautado na semana passada,
apresentou proposta para o encaminhamento de assuntos de interesse da
categoria via deputados e vereadores que possam colaborar com a profissão e
com a entidade. O Presidente do CRA/RJ propôs a criação de um grupo de ação
parlamentar.
2.13.3.Cons. Edson Machado manifestou seu desagrado com o fato de a Qualicorp
Soluções em Saúde não ter um plano de saúde que atenda exclusivamente os
dependentes dos profissionais registrados no CRA/RJ.
2.13.4.O Cons. Antonio Andrade disse que coordena um grupo de pesquisa junto ao
CNPQ, na área de Estudos Avançados de Administração, cujo tema é “A relação
universidade-empresa aplicada à formação do Administrador”, e pede autorização
para que o CRA/RJ seja associado a esse grupo. Aprovado por unanimidade.
2.13.5. O Presidente do CRA/RJ registrou o natalício do Cons. Paulo Cesar Teixeira,
ocorrido no último dia 23 de maio.
2.13.6. O Presidente do CRA/RJ comunicou a repartição da CORAF, ficando o Adm.
Adolpho Silva Oliveira com a área Administrativa e o Adm. José Ricardo Silva
responsável pela área financeira.
2.13.7. O Presidente do CRA/RJ recebeu e deferiu a indicação do professor Luiz Geraldo
de Souza Moura, por parte da Profª Adm. Edith Cristiane dos Santos Maio, para
ser o Representante Docente do CRA/RJ junto à Faculdade Simonsen.

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

