CRA/RJ
Ata da Sessão Plenária nº 3486

ATA DE REUNIÃO
Data: 03/12/2013

Folha: 01/03

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.Planej.e Desenv. Institucional
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. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Leocir Dal Pai
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização
Ana Maria Martins - Chefe do Setor de Registro/Coord. do Núcleo de Palestras
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, que após conferir a
presença de todos os Conselheiros titulares, deu início à sessão.
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
50(cinquenta) processos nesta sessão sendo 05 (cinco) processos do Conselheiro
Francisco Carlos Santos de Jesus, 06(seis) processos do Conselheiro Edson Machado,
06(seis) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 06(seis) processos do
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 05(cinco) processos do Conselheiro
Jorge Humberto Moreira Sampaio, 01(um) processo do Conselheiro Leocir Dal Pai,
05(cinco) processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, 06 (seis) processos da
Conselheira Sonia Marra, 05(cinco) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e
05(cinco) processos do Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas.
2.3. Aprovação das Atas:
Aprovadas por unanimidades as atas das sessões plenárias nºs 3484 e 3485, de
26/11/2013.
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2.4. Reunião sobre a Prestação de Contas do Proder 2012:
O Presidente do CRA-RJ apresentou relato da reunião de Prestação de Contas do
PRODER/2012, da qual participou em Brasília, na sede do CFA, no dia 29/11/13. Em sua
opinião o CRA-RJ deu enorme contribuição para a estruturação e profissionalização do
Sistema CFA/CRAs no que diz respeito à elaboração e à análise de projetos que são
submetidos pelos CRAs ao CFA, uma vez que os Regionais, diante das recomendações
feitas pelo CRA-RJ, passarão a ter mais cuidados em observar o que determina a
legislação que regula os projetos, contratações e compras na administração pública. Disse
ainda que o Presidente do CFA, Adm. Sebastião Melo, gizou essa questão do
fortalecimento do PRODER, a partir das críticas construtivas apresentadas pelo CRA-RJ,
na abertura do 4º ERAFIC. O Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio, integrante da
Comissão Permanente do PRODER em 2013, ressaltou que a atual normativa do CFA
prevê a prestação de contas do ano anterior, mediante análise da Comissão do PRODER
do ano seguinte.
2.5. Reunião no CFA sobre a Prestação de Contas do Sistema CFA/CRAs – exercício
de 2013:
Os funcionários representantes do CRA-RJ presentes ao 4ª ERAFIC – Encontro de
Representantes das áreas Administrativa Financeira e Contábil dos CRAs, realizado em
Brasília nos dias 28 e 29/11/2013, cujo tema central foi a Prestação de Contas do Sistema
CFA/CRAs referente ao exercício de 2013, pontuaram as seguintes discussões abordadas
nesse evento: os CRAs deverão prestar contas ao CFA, em arquivo eletrônico de até
730k, até o dia 03/02/14; o CFA deve encaminhar a Prestação de Contas agregada até
31/05/14; o sistema eletrônico do TCU será aberto em 1º de março de 2014; o CFA
contratará auditoria externa para realizar auditagem simultânea nos CRAs de 03 de
fevereiro a 31 de março de 2014; havendo necessidade de ajustes, o CRA deverá
apresentar novo arquivo ao CFA até (data a ser definida); as Prestações de Contas de
2013 dos 430 Conselhos de Fiscalização Profissional não serão elegíveis para julgamento
do colegiado do TCU em 2014, apenas em 2015; havendo necessidade de correção nas
Prestações de Contas de 2013 o TCU, em 45 dias após o recebimento dos arquivos com
os relatórios de gestão, solicitará o ajuste e abrirá prazo para novo upload de Prestação
de Contas agregada; o Órgão de Controle Interno (OCI) ao qual os Conselhos de
Fiscalização Profissional estarão vinculados ainda não foi definido mas poderá ser a CGU
ou os próprios Conselhos Federais respectivos, por enquanto está na SECEXPREVI; o
Plano de Contas deverá ser único no Sistema CFA/CRAs a partir de 2014; as Normas da
Contabilidade Internacional serão obrigatórias para os Conselhos em 2015. O Plenário do
CRA-RJ considerou exíguo o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão ao CFA e
pedirá por ofício que esse cronograma seja revisto pois os CRAs terão poucos dias para o
fechamento do Balanço de 2013 enquanto o CFA disporá de quatro meses para as suas
análises e remessa ao TCU.
2.6.Reunião de avaliação do Comitê Gestor do XII FIA/IX Congresso Mundial de
Administração:
Recebido e acatado o e-mail do CRA-RS solicitando que a reunião de avaliação do Comitê
Gestor do XIII FIA/IX Congresso Mundial de Administração e apresentação do projeto
para o X Congresso Mundial de Administração 2014, agendada para acontecer na sede
do CRA-RJ, seja transferida do dia 9 para o dia 10 de dezembro de 2013 na parte da
tarde.
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2.7. Proposta de alteração do Regulamento de Fiscalização do Sistema CFA/CRAs:
Em resposta ao Ofício Circular nº 246/2013/CFA/CFR que apresentada a proposta de
alteração Câmara de Fiscalização e Registro do CFA ao Regulamento de Fiscalização do
Sistema CFA/CRAs, a área de Fiscalização do CRA-RJ contrapôs e apresentou outras
propostas de alteração que serão enviadas de pronto ao CFA, sem embargo da
proposição de outras sugestões por parte dos Conselheiros do CRA-RJ que não tiveram
a oportunidade de analisar a matéria uma vez que o expediente do CFA chegou em
26/11/13 e estipula o prazo de 06/12/13 para o envio das considerações dos CRAs
sobre tema tão relevante.
2.8. Apuração do CRA-DF no caso do suposto exercício ilegal da profissão em
hotel de Brasília:
Em resposta aos inúmeros e-mails endereçados à Ouvidoria do Conselho Federal de
Administração e CRA-DF sobre fatos veiculados pela mídia a respeito da possível
contratação do ex-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, como Gerente Administrativo do
Hotel Saint Peter, o CFA emitiu nota informando que “o Sistema CFA/CRAs é

responsável pela fiscalização e disciplina da profissão de Administrador, profissão
regulamentada, nos termos da Lei 4.769/65 e legislações complementares. Assim, o
exercício de atribuições consignadas nos referidos diplomas cabem aos
Administradores registrados no seu respectivo conselho. O cargo de Gerente
Administrativo do referido hotel, legalmente, possui atribuições, as quais deverão ser
informadas, após notificação e em prazo legal, ao CRA-DF, que analisará o caso, na
forma da lei e adotará, se for o caso, as medidas cabíveis e previstas na legislação”.

2.9. Programa de TV CRA em parceria RJ/TO:
Apresentada a proposta para a realização de uma parceria entre o CRA-RJ e o CRA-TO
no sentido de se produzir um programa ‘Administração em Debate’ na TV CRA-RJ, com
a participação de convidados de ambos os 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. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P. de Planej.e Desenv.Institucional
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. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Edson Fernando Alves Machado
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Leocir Dal Pai
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Miguel Luiz Marun Pinto
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA/RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Abílio Thomaz de Freitas – Ouvidor
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização
Ana Maria Martins - Chefe do Setor de Registro/Coord. do Núcleo de Palestras
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Classificação final do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração – versão
2013:
Apresentada a classificação final do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração - versão
2013: Na categoria artigo acadêmico ficou em 1º lugar o artigo “A inovação na gestão
pública sob a ótica da produção científica brasileira: uma análise entre os anos de 2000
e 2012”, das autoras Denise Santos de Oliveira e Jéssica Borges de Carvalho (indicadas
pelo CRA-GO); na modalidade livro “Políticas públicas e fundamentos da administração
pública: análise e avaliação, governança e redes de políticas, administração judiciária”,
de autoria do Adm. Mario Procopiuck (CRA-PR); e a empresa cidadã eleita foi a Itaipu
Binacional.
2.2. Apresentação da 3ª Reformulação Orçamentária 2013 do CRA-RJ:
Apresentada e aprovada por unanimidade a 3ª Reformulação Orçamentária 2013 do
CRA-RJ.
2.3. RN CFA nº 436/13 que estipula anuidades, taxas e multas devidas aos CRAs a
partir de 01/01/14:
Apresentada da Resolução Normativa CFA nº 436/13 que estipula anuidades, taxas e
multas devidas aos CRAs a partir de 01/01/2014. Aprovada por unanimidade a
concessão de desconto de 10% e de 5% para as pessoas jurídicas, classificadas no §5º
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do art. 7º da RN CFA nº 436/13, que pagarem a anuidade de 2014 até os dias
31/01/14 e 28/02/14 respectivamente. Os descontos para os profissionais serão objeto
de análise e decisão em sessão plenária vindoura.
2.4. Convocação para 1ª Assembléia de Presidentes cojunta com os Conselheiros
Federais e Convenção do Sistema CFA/CRAs em 2014:
Apresentada a convocação para 1ª Assembleia de Presidentes conjunta com os
Conselheiros Federais e Convenção do Sistema CFA/CRAs em 2014 que acontecem de
22 a 26/04/2013 em Foz do Iguacú (PR).
2.5. Relatório do Núcleo de Comunicação do CRA-RJ sobre atividades do XIII
FIA/IX CMA:
Apresentado o relatório do Núcleo de Comunicação do CRA-RJ sobre as atividades
desenroladas durante a realização do XIII FIA/IX CMA, tendo a TV CRA-RJ alcançado
uma audiência de 1.352 internautas no dia 1º de novembro de 2013; a Radio CRA-RJ
teve um pico de audiência de 4.896 pessoas em 31/10/13; o facebook do CRA-RJ
obteve 13.064 visualizações das postagens dos eventos; a cobertura do evento no
microblog do CRA-RJ no Twitter contou com 21 publicações ao longo dos três dias de
evento e o conteúdo postado atingiu 3.109 usuários; o recém criado Instagram do
CRA-RJ também teve um importante papel durante a cobertura do XIII FIA e IX CMA,
mais de 20 fotos receberam a hashtag #FIAMUNDIAL e conquistaram em média 50
curtidas; o blog Acadêmico CRA-RJ recebeu 6 postagens ao longo do evento e
alcançou no total 94 visualizações no conteúdo desenvolvido a partir do evento; antes
e durante os dias do evento, ações convidando os internautas para acompanharem o
XIII FIA e IX CMA foram publicadas no site e nas mídias do CRA-RJ. As peças também
informavam sobre a transmissão ao vivo que aconteceria na sede do Conselho, como
atividade da Agenda Presencial da UCGN. Nos os dias do evento, o Auditório Gilda
Nunes recebeu dezenas de convidados que assistiram ao vivo na Casa do
Administrador na Tijuca; antes, durante e após o evento, o AdministrAção Digital,
informativo enviado a mais de 60.000 endereços eletrônicos semanalmente - foi mais
um veículo de comunicação utilizado, convidando à audiência das transmissões ao vivo
pela TV e Radio CRA-RJ via web e oferecendo os resumos dos principais temas
tratados ao final de cada palestra.
2.6. Pesquisa de satisfação do mês de novembro/13 na Central de Atendimento
do CRA-RJ:
Apresentada a pesquisa de satisfação do mês de novembro/13 na Central de
Atendimento do CRA-RJ, a primeira realizada por meio de um tottem eletrônico
adquirido pelo CRA-RJ. O total de pessoas que participam da pesquisa mensalmente
bateu recorde com 151 registros de opinião, sendo que 89,7% receberam todas as
informações que desejavam e apenas 5,4% consideraram deficiente o atendimento.
Registrado na pesquisa o “excelente atendimento” realizado pela recepcionista Mirela
Ferreira, fato esse que se repete há meses, sendo a prestadora de serviço apresentada
ao Plenário que a parabenizou pelo brilhante trabalho realizado.
2.7. Agradecimento da ANGRAD ao CRA-RJ:
Acusando o recebimento do agradecimento da ANGRAD ao CRA-RJ: “A ANGRAD –

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, com imensa alegria e
satisfação, agradece a honra de ter contado com a participação do CRA-RJ como
Parceiro no Evento XXIV ENANGRAD. Desta vez, o encontro superou as expectativas
de público dos últimos anos e a ANGRAD confirma a sua missão de contribuir a cada
dia, a cada ano, com a difusão do conhecimento em busca da permanente elevação da
qualidade dos cursos de Graduação em Administração no País”.
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2.9. Outros assuntos:
2.9.1. Apostilamento:
Aprovado por unanimidade o apostilamento à ata da Sessões Plenárias nº 3446 e
3447, de 02.07.2013, para corrigir um lapso referente ao registro da presença do
Conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio que naquelas sessões relatou processos
e assinou o livro de presenças”.

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

