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Ata da Sessão Plenária nº 4001

ATA DE REUNIÃO

Data: 29/01/2019

Folha: 01/04

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Leocir Dal Pai – VP de Registro Profissional
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Agamêmnom Rocha Souza
Adm. Cesar José de Campos
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Clésio Guimarães Faria
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira
Adm. Reinaldo Faissal
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Kátia Biaia – Assessora de Comunicação do CRA-RJ
Adm. Adolpho Oliveira - Assessor Financeiro
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Conselheiro Suplente do CFA
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Edson Fernando Alves Machado
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pela Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento do CRA-RJ, Adm.
Elizabeth Bastos, nesta data presidindo a sessão, tendo em vista a ausência justificada do
Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace Vieira.
2.2. Ausências justificadas:
Apresentadas as ausências justificadas dos Conselheiros Wallace Vieira e Antônio Rodrigues de
Andrade, nesta data respectivamante substituídos pelas Conselheiros Paulo Hollanda e Fernanda
Tauil.
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2.3. Aprovação das Atas das Sessões Plenárias de 22/01/2019.
Aprovadas por unanimidade as Atas das Sessões Plenárias nºs 3999 e 4000 de 22/01/2019.
2.4. Convocação para 1ª Assembleia de Presidentes Conjunta do Sistema CFA/CRAs, a
realizar-se nos dias 14 e 15/02/19, em Brasília:
Apresentada a convocação para a 1ª Assembleia de Presidentes Conjunta do Sistema
CFA/CRAs, a realizar-se nos dias 14 e 15/02/19, em Brasília.
O Vice-Presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, solicitou que o
tema sobre o registro profissional de militares seja pautado para essa assembléia.
A Conselheira Mara Biasi sugeriu que a cota-parte do CFA seja reduzida haja vista a precariedade
financeira em que se encontram muitos CRAs. A ASJUR informou que seria necessária a
alteração da lei que regulamenta essa matéria. A Presidente desta sessão informou que o Proder é
uma maneira de muitos Regionais receberem recursos do CFA. O Conselheiro Federal suplente,
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio, informou que o Proder é um programa que visa
aparelhar os Conselhos com recursos de infraestrutura que contribuam para trazer resultados
positivos para os CRAs.
2.5. CFA pede contribuições dos CRAs para aprimoramento da RN CFA nº 377/2009, que
dispõe sobre o Regulamento dos Procedimentos de Cobrança Administrativa, Judicial e
inscrição de débitos na Dívida Ativa dos CRAs:
A Presidente desta sessão solicitou a instalação imediata da Câmara de Fiscalização do CRA-RJ,
para análise imediata das contribuições para aprimoramento da Resolução Normativa CFA nº
377/2009, que dispõe sobre o Regulamento dos Procedimentos de Cobrança Administrativa,
Judicial e inscrição de débitos na Dívida Ativa dos CRAs. Embora o CFA tenha definido o prazo
de 31/01/2019 para o envio de sugestões, o CRA-RJ protocolorá pedido de prorrogação desse
prazo. Ficou definido pelo Plenário do CRA-RJ o prazo até 05/02/2019 para a apresentação
dessas contribuições por parte da Câmara de Fiscalização. Aprovada por unanimidade a
composição da Câmara de Fiscalização do CRA-RJ, com os seguintes membros: Francisco Carlos
Santos de Jesus, Reginaldo de Souza Oliveira, Patrícia de Arvellos, Jorge Humberto M.Sampaio,
Paulo Cesar Carvalho Coelho, Leonardo Marques Conceição e Edmar Souza.
2.6. Apresentação do balancete de novembro/2018:
Apresentado pela Amaral Contabilidade o balancete do CRA-RJ, referente ao exercício de 2018,
onde se observou a apresentação de déficit orçamentário e redução do caixa da entidade.
Os Conselheiros Clésio Faria e Manoel Francisco D’Oliveira disseram que a queda de receita
apontada é significativa, confrontando com as despesas que estão estabilizadas ou em elevação;
sendo ncessária a redução de despesas de custeio já que a elevação de receitas nos próximos
exercícios é uma incógnita. Aprovado por maioria o balancete de novembro de 2018, com voto
contrário do Conselheiro Reginaldo Souza.
2.7. Apresentação da situação financeira do CRA-RJ:
O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Adm. Carlos Roberto Fernandes
Araúdo, discorreu sobre a situação financeira do CRA-RJ, apresentando quadros que apontam a
queda de receitas a partir de 2017, inclusive, e a elevação das despesas de custeio, sobretudo as de
pessoal e serviços de terceiros. Segundo o vice-presidente, será necessário um reequilíbrio nas
contas para se garantir a sustentabilidade financeira da entidade. Disse que já há medidas sendo
tomadas pela atual gestão, como a renegociação de contratos e diminuição das despesas
operacionais; que a Diretoria Executiva aguarda pelo resultado do Plano de Demissão
Voluntárias (PDV) para avaliar outras decisões que deverão ser tomadas em relação ao quadro de
pessoal que hoje consome em torno de 65% da receita líquida do CRA-RJ.
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O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que a gestão passada adotou medidas legais que fossem
suficientes para garantir as obrigações contratadas anteriormente.
O Conselheiro César Campos disse que um quadro como esse, apresentado pelo CRA-RJ, é
comum a muitas organizações públicas, significando assim um desafio para os administradores
que estão investidos como Conselheiros e que têm agora a responsabilidade de tomar decisões
que possam reverter essa situação. Disse ainda que é importante se ter acesso a dados confiáveis
para decisões de melhor qualidade e que é preciso partir para a ação, já que a discussão sadia tem
levantado dados muito interessantes.
A Assessora da Presidência, Berenice Lima, ressaltou a necessidade dos Conselheiros se
aprofundarem em questão relacionadas às aplicações e ferramentas disponíveis no sistema
corporativo do CRA-RJ, inclusive para a identificação de outros relatórios que possam ser
gerados pela empresa Fattoria Web que presta os serviços de informática ao CRA-RJ. Disse ainda
que julga ser importante a participação de colaboradores de diferentes setores nas diversas
câmaras que estão sendo constituídas pelo CRA-RJ.
2.8. Franquia da palavra:
A Conselheira Mara Biasi propôs a profissionalização e capacitação dos colaboradores do CRARJ, procurando instrumentalizar os setores e os funcionários com procedimentos e técnicas que
permitam o melhor desempenho das áreas. O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que é importante
se alcançar um melhor resultado nas instituições de ensino superior, com foco nas principas IES
da região metropolitana; e com relatórios gerenciais que permitam o controle diário dos
resultados obtidos, notadamente no campo do registro profissional dos recém-formados.
2.9. Outros assuntos:
A Presidente desta sessão propôs a publicação de uma nota, nas mídias do CRA-RJ,
manifestando solidariedade às vítimas do acidente de Brumadinho. O Conselheiro César Campos
disse que há nesse caso uma questão de ética e de gestão que devem ser melhor compreendidos.
O Conselheiro Reginaldo Souza falou da necessidade de o CRA-RJ verificar quem são os
resposnaveis pelas empresas brasileiras recém listadas pelo governo como praticantes de trabalho
análogo à escravidão. A Conselheira Mara Biasi disse que é importante o CRA-RJ se debruçar
sobre estudos que permitam o levantamento de empresas que praticam atos ilegais e que têm
como pano de fundo o problema de gestão.
O Conselheiro Dal Pai propôs uma ambientação dos novos Conselheiros, para conhecerem a
casa e os processos internos, permitindo assim uma maior interação com os colaboradores e
compreensão dos recursos tecnológicos disponíveis no CRA-RJ.
A Presidente desta sessão sugeriu que os diversos setores do CRA-RJ se apresentem em Plenário
nas próximas sessões..
O Conselheiro Paulo Holanda questionou a força de trabalho e a estrutura de pessoal do CRARJ, se é adequada ou não, tendo em vista o atual quadro financeiro da entidade. A Conselheira
Mara Biasi lembrou a todos que há um Plano de Ação proposto pelo Presidente do CRA-RJ,
documento esse que servirá de ponto de partida para as mudanças que se impõem. A Presidente
ressaltou o fato de que o quadro de pessoal, decisões e ações adotadas anteriormente foram
adequadas ao momento em que a instituição se encontrava. E que, portanto, qualquer decisão da
atual Diretoria Executiva deve passar pela análise do cenário atual, revisão de processos e suas
vertentes.
O Conselheiro Francisdo de Jesus destacou que o Plano de Cargos e Salários do CRA-RJ,
elaborado na origem pelo Conselheiro Wallace Vieira, está sendo objeto de revisão, inclusive nas
suas nomenclaturas.
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O Conselheiro Reginaldo Souza disse que a conta de pessoal incomoda, pelo seu peso, havendo
uma denúncia no TCU em relação ao quadro de pessoal do CRA-RJ, fatos esses que refletem nos
resultados dos últimos exercícios da entidade. Acrescentou que a conta de serviços terceirizados
também merece um tratamento diferenciado para se entender a razão dos contratos e em que
medida devem ser revistos. A Presidente lembrou que o TCU, como órgão de controle, cumpre
seu papel no tocante a investigar as instituições da administração direta ou indireta, as quais
respondem e encaminham evidências para a devida análise, assim como ocorrera com o CRA-RJ.
Todas as adequações que se fizerem necessárias ao correto entendimento e cumprimento das
orientações por ventura recebidas, serão adotadas.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Vice-Presidente de
Administração e Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo e pela Vice-Presidente
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, no exercício da Presidência, Adm. Elizabeth
da Costa Bastos.

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

Adm. Elizabeth da Costa Bastos
Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, no
exercício da Presidência
CRA-RJ nº 20-40064
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – V.P. de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Leocir Dal Pai – VP de Registro Profissional
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Agamêmnom Rocha Souza
Adm. Cesar José de Campos
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Clésio Guimarães Faria
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Manoel Francisco D’Oliveira
Adm. Reinaldo Faissal
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Kátia Biaia – Assessora de Comunicação do CRA-RJ
Adm. Adolpho Oliveira - Assessor Financeiro
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Conselheiro Suplente do CFA
Adm. Gerson Moreira Rocha
Adm. Edson Fernando Alves Machado
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pela Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento do CRA-RJ, Adm.
Elizabeth Bastos, nesta data presidindo a sessão, tendo em vista a ausência justificada do
Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace Vieira.
2.2. Relato de processos::
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros relatores
foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 45(quarenta e cinco) processos nesta
sessão, sendo 04 (quatro) processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, 17(dezessete)
processos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 03(três) processos da Conselheira Mara
Darcy Biasi Ferrari Pinto,
01 (um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza,
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02(dois) processos da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 05(cinco) processos do
Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 07(sete) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai,
02(dois) processos do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 03(três) processos do
Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo e 01(um) processo do Conselheiro César José
de Campos.
2.3. Agendamento de reuniões plenárias para fevereiro:
Agendadas as próximas sessões plenárias do CRA-RJ, para os dias 05, 12, 19 e 26 de fevereiro de
2019.
2.4. Franquia da palavra:
Aberta a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso desse espaço.
2.5. Outros assuntos:
A Conselheira Mara Biasi registrou sua homenagem à Zaira Neme da Silva, funcionária que
prestou serviços de elevado interesse ao CRA-RJ nos últimos 35 anos. O Conselheiro César
Campos propôs que os funcionários recebam moções de homenagem quando aderirem ao PDV.
A presidente sugeriu que os funcionários Zaira Neme e José Correia recebessem a medalha
Belmiro Siqueira pelos relevantes trabalhos prestados à Administração ao longo de mais de 30
anos de trabalho no CRA-RJ. Aprovada por unanimidade a concessão da Medalha Belmiro
Siqueira, com base no artigo 6º da RN CRA-RJ nº 215/2012, aos servidores Adm. José de
Almeida Correia e Zaira Neme da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao CRA-RJ e aos
profissionais de administração ao longo de mais de 30 anos de contrato de trabalho nesta casa.
A Conselheira Mara Biasi sinalizou que os Sistemas de Autoatendimento e a Fiscalização devem
prover as necessidades de relatórios que o nível estratégico demande, sejam quais forem as
variáveis que se deseje medir. E, ainda, que seja possível a informação sobre se quem assina por
determinada organização é ou não registrada no CRA-RJ, sempre que cada processo seja
encaminhada ao Plenário.
A Presidente desta sessão registrou as presenças dos servidores Zaira Neme e José Correia que
estão aderindo ao PDV e se desligando do CRA-RJ no próximo dia 31/01. Emocionada, a
Presidente declarou que foi um prazer trabalhar com esses colegas nos últimos anos,
parabenizando-os e agradecendo por tudo o que realizaram. Igualmente emocionados, os citados
funcionários agradeceram a homenagem e o convívio ao longo de tantos anos.
A Presidente desta sessão apresentou a notícia da intervenção do CFA no CRA-PA.
O Conselheiro Francisco de Jesus registrou a importância da assinatura digital nas atas das
sessões plenárias do CRA-RJ. Ainda com a palavra, informou que foi designado para se manter
como coordenador da Comissão de Perícia Judicial do CFA, sendo parabenizado pelo seus pares.
O Conselheiro Leocir Dal Pai recomendou uma ação junto aos comandos de instituições
militares, para que sargentos técnicos de administração sejam atraídos ao registro no CRA-RJ.
O Conselheiro Agamemnom Rocha elogiou a condução das sessões plenárias deste dia, pela
Conselheira Elizabeth Bastos, e registrou que representou o CRA-RJ na colação de grau da
UNIFOA (ver com ele). e que agora será portador de um diploma de Mérito em Administração à
formanda que obteve o maior grau. O diploma será entregue em cerimônia apropriada com a
presença dos pais da formanda.
O Conselheiro Paulo Holanda disse que o chip da Carteira de Identidade Profissional (CIP) do
CRA-RJ não tem tido qualquer utilidade. O Conselheiro Leocir Dal Pai explicou que há empresas
que conferem a certificação digital e que devem ser procuradas no mercado pelos interessados
em possuir tal facilidade digital, já que o CFA não concretizou convênio com quaisquer
certificadoras desde a instituição d a nova CIP; sugerindo ao final que o CRA-RJ procure se
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antecipar e assine um convênio nesse sentido. O Conselheiro Cesar Campos disse que esse é um
serviço que deve ser explorado com maior profundidade pelo CRA-RJ, pois pode representar um
ganho de imagem para a instituição. A informação sobre a existência e funcionalidade do chip
será reforçada e veiculada nas mídias do CRA-RJ.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Vice-Presidente de
Administração e Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo e pela Vice-Presidente de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional, no exercício da Presidência, Adm. Elizabeth da
Costa Bastos.

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

Adm. Elizabeth da Costa Bastos
Vice-Presidente de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, no
exercício da Presidência
CRA-RJ nº 20-40064

