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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas – V.P.de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Portugal
Adm. Raul Leal de Pádua
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Berenice Lima – Assessora da Presidência
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 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
Adm.Marta Almeida – Chefe do Setor de Interiorização
Fábio Batalha – Chefe do Setor de Cobrança e Dívida Ativa
Adm. Evando Jorge Gonçalves
Adm. José Ricardo Silva
Adm. Raphael Monteiro – Assessoria de Relações Acadêmicas
Amanda Barbosa de Oliveira – Estagiária da Assessoria de Relações Acadêmicas
Cássio Barreto – Assessor Técnico
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, deu início à sessão dando as boas
vindas a todos.
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 28 (vinte e oito) processos nesta sessão, sendo 04(quatro) processos
do Conselheiro Antonio Andrade, 04(quatro) processos do Conselheiro Carlos
Roberto Fernandes de Araujo, 04(quatro) processos do Conselheiro Edson Machado,
04(quatro) processos do Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, 04(quatro)
processos do Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 04(quatro) processos do
Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e 04(quatro) processos da Conselheira Sonia
Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação das Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3254 e 3255 de
05/07/2011.
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Posição de registrados no CRA/RJ (PF e PJ):
O Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth, apresentou a
posição de registrados no CRA/RJ que mensalmente é remetida ao CFA e que
reflete a evolução do quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas registradas,
com um quadro comparativo dos CRAs do Brasil, e posicionando o CRA/RJ não só
entre os que mais crescem mas dentre os que têm a menor taxa de inadimplência
de pessoas físicas.
2.5. Registros Provisórios vencidos e não localizados:
O Presidente do CRA/RJ apresentou relatório emitido pela Coordenação de Registro
Profissional do CRA/RJ que revela que 651 (seiscentos e cinquenta e um)
profissionais portadores de Registros Provisórios (RP) vencidos estão em débito com
o CRA/RJ; restando aprovado pelo Plenário o prosseguimento das cobranças e, se
necessário, de ações de fiscalização do exercício profissional para que tais
profissionais regularizem-se junto ao Conselho pois a maioria requereu registro no
CRA/RJ muito recentemente e portanto têm pleno potencial para exercer a
profissão.
2.6. 2ª cobrança de devedores contumazes (PF e PJ):
O Chefe do Setor de Cobrança e Dívida Ativa do CRA/RJ apresentou relatórios que
espelham o perfil dos profissionais e empresas que estão em débito com o CRA/RJ,
dos que estão em fase de cobrança administrativa e executiva, dos débitos relativos
à anuidade de 2005 que tornaram-se incobráveis por meio de execução fiscal a
partir deste ano; apresentou ainda um quadro que mostra a evolução dos registros
por região e da adimplência dos registrados junto ao CRA/RJ nos últimos onze anos;
e, ao final, explanou a respeito da 2ª cobrança de devedores contumazes que está
sendo postada nos próximos dias e sobre o andamento da preparação do processo
de licitação de empresa terceirizada de cobrança. O Presidente do CRA/RJ
cumprimentou o servidor pela apresentação.
2.7. Relatório da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA/RJ:
O Adm. Raphael Monteiro, da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA/RJ,
apresentou um relatório com o desempenho daquela assessoria nas visitas às IES
do RJ, tanto para palestras institucionais quanto para palestras de registro
profissional, além de participação em eventos externos diversos. O Presidente do
CRA/RJ cumprimentou a assessoria pela apresentação e pelo trabalho de difusão
das atividades do Conselho nas mídias digitais, ressaltando ainda que as visitas
técnicas de acadêmicos à Casa do Administrador devem ser estimuladas junto aos
coordenadores e representantes docentes do CRA/RJ. O Cons. Carlos Roberto
Fernandes de Araujo disse que a disciplina Administração e Mercado de Trabalho
que ele introduziu na matriz curricular do Curso de Administração da UNESA foi
aplaudida pelo Presidente do CFA pois apresenta a todos os alunos do 1º período o
CRA e suas diversas atividades. O Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio sugeriu
que o CRA/RJ fiscalize a eventual ocorrência de exercício ilegal da profissão de
Administrador nas estruturas administrativas das IES do RJ.
2.8. Apresentação do “Blog Acadêmico” do CRA/RJ:
O Assessor Técnico Cássio Barreto apresentou o „Blog Acadêmico‟ do CRA/RJ com
diversos serviços e links que têm sido cada vez mais acessado por alunos de
administração principalmente; bem como as estatísticas recentes de visitas ao site
do CRA/RJ que comprovam o grande e crescente tráfego nas diversas áreas que
compõem essa mídia do Conselho. O Presidente do CRA/RJ cumprimentou o
assessor pela apresentação.
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2.9. Concurso da IFRJ (denúncia):
O Presidente do CRA/RJ, comunicou o recebimento de denúncia de irregularidades
no concurso público promovido pela IFRJ - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - destinado ao provimento de
cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro
Permanente do IFRJ, destinando vagas para o cargo de PROFESSOR DE ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, em diversas áreas de atuação na área de
atuação, EMPREENDEDORISMO, SUSTENTABILIDADE E GESTÃO, cód. NI-21,
cujo requisito para admissão é graduação, com diploma devidamente registrado,
de qualquer curso de graduação com Pós-Graduação Strictu Sensu na área de
Empreendedorismo, Gestão de Qualidade, Gestão Tecnológica ou Gestão
Empresarial. O ASJUR, Adv. Marcelo Almeida, informou ao Plenário que o CRA/RJ
já havia apresentado uma impugnação administrativa que foi indeferida, razão
pela qual não restou alternativa senão recorrer ao poder judiciário com a
interposição de um mandado de segurança que, atualmente aguarda decisão
judicial.
2.10. 1ª Reunião da CETEF, em Brasília, dias 19 e 20 de julho/2011:
O Presidente do CRA/RJ informou que o Coordenador de Fiscalização do CRA/RJ,
Adm. Paulo Cesar C.Coelho, representará o CRA/RJ na 1ª Reunião da Comissão
Especial Técnica de Estudos de Fiscalização (CETEF) que corre em Brasília/DF, nos
próximos dias 19 e 20 de julho. Essa 1ª reunião tem como objetivo assessorar a
Câmara de Fiscalização e Registro do CFA e os CRAs na fundamentação e
uniformização dos processos de fiscalização, com pareceres que garantam o êxito
do Sistema CFA/CRAs nas ações administrativas e judiciais que defendem o
exercício legal da profissão de Administrador. O Adm. Paulo Cesar Coelho
apresentará nesse evento a experiência e os resultados obtidos por este Regional
na fiscalização de pessoas físicas e jurídicas.
2.11. Planejamento Estratégico do Sistema CFA/CRAs 2011/2014 –
contribuições do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ colocou em discussão as contribuições que podem ser
agregadas ao Planejamento Estratégico do Sistema CFA/CRAs 2011/2014. Após
discussões, os Conselheiros indicaram como sugestões: (1) a melhoria do
marketing institucional junto ao público-alvo do Sistema CFA/CRAs através do
desenvolvimento sistemático de peças publicitárias para conscientização e
fortalecimento da profissão (na dimensão Processos Internos); (2) o
monitoramento constante do mercado de trabalho e da relação universidadeempresas aplicada à formação do Administrador por meio do desenvolvimento de
pesquisas regulares (dimensão Clientes); a redução da inadimplência de pessoas
físicas e jurídicas por meio principalmente do restabelecimento do PROCORE
(Programa de Cobrança de Recebíveis dos CRAs) pessoas físicas e jurídicas
(dimensão Financeira); e por último que o CFA estabeleça um programa
permanente em TV aberta e rádio, de grandes alcances, com a difusão de um
programa como por exemplo “Minuto do Administrador” para afirmação da
importância da profissão (dimensão Sociedade).
2.12. Atualização de Resoluções Normativas do CFA – contribuição do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ indagou o Plenário a respeito de contribuições solicitadas
pelo CFA para a atualização de Resoluções Normativas listadas por aquela
instância. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas consolidará as propostas em estudo
no âmbito do CRA/RJ e apresentará as sugestões ao Plenário na próxima semana.
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2.13. Interesse do TER/MA em aderir à Ata de Registro de Preços do CRA/RJ:
Registrado que o TRE/MA solicitou cópia da Ata de Registro de Preços do CRA/RJ,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2010, visando o estudo de uma possível
carona para aquisição de canetas por aquele Tribunal Eleitoral.
2.14. Adesão do CRA/RJ aos “Dez Princípios do Pacto Global” (carta à ONU):
O Presidente do CRA/RJ informou da adesão do CRA/RJ aos „Dez Princípios do Pacto
Global‟ em carta remetida na semana passada ao Secretário Geral da ONU.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Vice-Presidente de Planej.e Desenvolv.Institucional
CRA/RJ nº 20-26201-9
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2. Providências e Deliberações:
2.1. Comissão de Honraria do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, colocou em discussão a
formação da Comissão de Honraria do CRA/RJ. O Cons. Carlos Roberto Fernandes
de Araujo presidirá a comissão e a Cons. Sonia Marra será a sua vice-presidente.
O Cons. Edson Machado pediu o prazo de uma semana para indicar um
representante do Sinaerj. A Adm. Wanilda Netto será convidada para compor a
comissão. O Adm. Abílio Thomaz de Freitas, Ouvidor do CRA/RJ, também comporá
a comissão. Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ.
2.2. Homenagem do CRA/RJ ao Sr. João Havelange:
O Presidente do CRA/RJ colocou em discussão a homenagem do CRA/RJ ao Sr.
João Havelange. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo acredita que ele
deve ser homenageado durante o XII FIA em Genebra. O Cons. Marcus Vinicius de
Seixas disse que seria importante a valorização do ENCAD com a presença do
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homenageado. O Presidente do CRA/RJ propôs que durante o ENCAD ele receba o
título de benemérito e que em Genebra ele seja convidado para realizar uma
conferência. Aprovadas por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ as duas
propostas.
Plataformas do Conhecimento do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ informou que aceitou a proposição do CFA para a
realização de mais cinco edições da Plataforma do Conhecimento nesta Casa do
Administrador pois o CFA ficou muito satisfeito com a realização do último
programa transmitido a partir da sede do CRA/RJ. A Assessora de
Desenvolvimento Organizacional, Adm. Elizabeth Bastos, acrescentou que as datas
agendadas são: 24/08, 12/09, 18/10, 25/11 e 20/12; mas que tentará reagendar
o evento de 18/12 haja vista a proximidade do CMA/FIA; e disse ainda que os
programas serão ocupados pelas comissões especiais do CRA/RJ que selecionarão
temas relevantes para esses eventos de caráter nacional.
Fórum Virtual do Sistema CFA/CRAs:
A servidora Ana Maria Martins, Coordenadora de Registro do CRA/RJ, informou
que o CFA está lançando o Fórum Virtual do Sistema CFA/CRAs que consiste em
uma espécie de intranet para troca de informações em tempo real entre os
setores de registro e de fiscalização dos diversos CRAs que será lançada em breve
pelo CFA; que no seu entendimento isso será muito útil para diminuição da
burocracia e atendimento mais imediato aos interessados; e que ela própria será o
contato no Setor de Registro de PF e PJ e que o Adm. Paulo Cesar C.Coelho
(COFIS) será a referência na área de Fiscalização.
DVD da palestra sobre Avaliação de Cursos (Convenção do Sistema
CFA/CRAs 2010):
O Presidente do CRA/RJ apresentou o DVD com a palestra sobre Avaliação de
Cursos que foi proferida na Convenção do Sistema CFA/CRAs em 2010. Cópia do
DVD será remetida a todos os integrantes da Câmara de Educação do CRA/RJ.
Chamada para 6ª edição da RAD:
O Presidente do CRA/RJ informou que já está aberta a chamada de trabalhos para
a 6ª edição da RAD – Revista Administração em Debate.
Programação dos ENCADs:
A Adm. Marta Almeida, Chefe do Setor de Apoio à Interiorização, apresentou a
programação atualizada dos ENCADs do interior, ressalvando que Volta Redonda e
Campos ainda estão com locais indefinidos para a realização desse evento.
Análise de papers do VII Congresso Mundial de Administração/XII FIA:
O Presidente do CRA/RJ solicitou especial atenção na análise de papers do VII
Congresso Mundial de Administração/XII FIA por parte dos avaliadores que
representam o CRA/RJ que são os Conselheiros Carlos Roberto Fernandes de
Araujo, Wallace de Souza Vieira, Antonio Rodrigues de Andrade, Paulo Cesar
Teixeira e Rui Otávio Bernardes de Andrade. Há a necessidade de preliminarmente
analisar-se os resumos até 31 de julho de 2011 que serão recepcionados pelo site
do evento até o dia 15 de julho; e depois, os artigos em si, obedecendo-se
rigorosamente ao cronograma definido nos eventos. O CRA/RJ enviou como
contribuição para o Comitê Científico dos eventos os critérios utilizados na RAD.
Os avaliadores do RJ realizarão uma reunião para equalização dos entendimentos
frente aos critérios definidos pelo Comitê Científico.
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II Ciclo de Debates do CRA/RJ – “Battle of Concepts Brasil – Gerando
resultados com inovação aberta” :
O Presidente do CRA/RJ reiterou o convite para o II Ciclo de Debates do CRA/RJ
“Battle of Concepts” Brasil que ocorrerá na sede do CRA/RJ em 21 de julho
próximo.
2.10. I Encontro das Empresas Juniores:
O Cons. Antonio Rodrigues de Andrade disse que o I Encontro das EJr será
realizado em breve com a presença do Sr. Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente
do INPI.
2.11. Programa do CFA “Compartilhando o Conhecimento” – projeto
“Universidade Corporativa”:
O Presidente do CRA/RJ recebeu o Ofício Circular nº 201/2011/CFA/CDI, de
29/06/2011, no qual o Conselho Federal de Administração (CFA) informa que irá
transmitir no próximo dia 08/07/2011 (sexta-feira) às 10h o Programa
“Compartilhando Conhecimento”, que faz parte do seu projeto “Universidade
Corporativa”.
2.12. Recebimento de novos Processos do Sistema e-MEC para autorização e
reconhecimento de cursos de Administração:
O Presidente do CRA/RJ informou o recebimento de novos Processos do Sistema
e-MEC para avaliação de cursos de Administração da Universidade Estácio de
Sá/Teresópolis, da Faculdade Gama e Souza (Barra da Tijuca), da Faculdade de
Ciências Contábeis e de Administração de Empresas (Souza Marques) e da
Universidade Cândido Mendes/Nova Friburgo, sendo que os dois primeiros
buscam a ‘autorização’ e os demais desejam a ‘Renovação de Reconhecimento’
de seus cursos. O cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo informou que a
comissão do MEC que visitou a Estácio de Nova Friburgo pediu a apresentação da
avaliação do CRA/RJ o que mostra a importância que os avaliadores do MEC vêm
dando a essa participação dos CRAs nesse processo de opinamento dos cursos de
Administração.
2.13. Novos Representantes Docentes do CRA/RJ:
O Presidente do CRA/RJ apresentou os novos Representantes Docentes do
CRA/RJ: professores Luiz Alberto Gravina Belmiro, Universidade Estácio de Sá –
campus Barra I Tom Jobim e Luiz Cláudio Brites Lobato – Universidade Estácio de
Sá – campus Nova Iguaçu.
2.14. Reajuste do Plano de Saúde / Qualicorp – renovação de convênio:
O Presidente do CRA/RJ solicitou ao ASJUR que explicasse o índice estabelecido
para o reajuste do Plano de Saúde administrador pela Qualicorp, que informou
que apesar de ANS estipular o percentual de 7,69% para os planos individuais, tal
índice não é aplicável aos contratos coletivos de adesão e aos contratos
empresarias. Nesses contratos vale a disposição contratual que estipula a regra do
reajuste anual considerando os índices de sinistralidade de cada contrato. O
ASJUR informou ainda que esteve reunido com os Superintendes Gerais da
Qualicorp e do CRA/RJ, ocasião em foi apresentada uma planilha demonstrativa de
que o percentual aplicado levou em consideração as nuances do contrato,
ressaltando que a UNIMED/RIO propôs um reajustamento de cerca de 15% e,
após a devida negociação, foi reduzida para 9,97%. O Cons. Marcus Vinicius de
Seixas informou que o índice de sinistralidade não é divulgado pelas
administradoras de planos de saúde e que a gestão da Qualicorp têm dificuldade
no atendimento rápido às consultas dos usuários. O Conselheiro Suplente Raul
2.9.
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Leal de Pádua informou que a tendência é da concentração desse mercado em
duas empresas: Unimed e AMIL. O Cons. Edson Machado propôs que se negocie
com a Qualicorp um aditivo ao convênio com o CRA/RJ para que seja permitida a
adesão de dependentes dos profissionais registrados no CRA/RJ sem que
necessariamente estes sejam os usuários-signatários dos planos de saúde
oferecidos pela Qualicorp ao CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ informou que a
Qualicorp passará a aceitar portadores da Carteira Especial de Estudante. Após a
discussão, foi aprovada por unanimidade a renovação de convênio entre o CRA/RJ
e a Qualicorp, com os percentuais de reajustamento propostos.
2.15. Outros assuntos:
O Cons. Marcus Vinicius de Seixas informou que o Grupo Catho aparece em uma
pesquisa como a empresa com o maior número de reclamações na área de RH por
conta de não atendimento às expectativas de seus “clientes” e que por isso
deveria ser convocada para prestar esclarecimentos ao CRA/RJ. O Cons. Jorge
Humberto Moreira Sampaio adverte que esse fato pode não configurar qualquer
ilegalidade por parte da Catho, mas talvez apenas uma deficiente gestão. O Adm.
Abílio Thomaz de Freitas, Ouvidor do CRA/RJ, convidará a empresa para uma
reunião. A Assessora da Presidência, Berenice Lima, informou que essas empresas
virtuais se apresentam ao mercado como gerenciadoras de softwares para
mapeamento de vagas de empregos e não como empresas de RH efetivamente.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio.
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