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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – VP de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Leocir Dal Pai – VP de Registro Profissional
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Agamêmnom Rocha Souza
Adm. César José de Campos
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Adm. Reginaldo de Souza Oliveira
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Patrícia de Arvellos
Adm. Reinaldo Faissal
Adm. Suely Santos Motta
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
Adm. Adolpho Oliveira - Assessor Financeiro
Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina – ex-conselheira do CRA-RJ
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Rômulo César Pontes Fidelis – Coordenador de TI
Adm. Raphael Monteiro – Assessoria de Relações Acadêmicas
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Erika dos Anjos - Comunicação do CRA-RJ
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace Vieira, que saudou os presentes e deu
por aberto os trabalhos. Registrou ainda as presenças dos Conselheiros Elioneide Venâncio,
Fernanda Tauil, Patrícia de Arvellos, Suely Motta, Paulo Hollanda e Reinaldo Faissal; além da exconselheira Yara Rezina e dos assessores presentes a esta sessão.
2.2. Ausências justificadas:
O Presidente apresentou as justificativas de ausência da Conselheira Mara Biasi, nesta data sendo
substituída por sua respectiva suplente, Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos.
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2.3. Aprovação das Atas das Sessões Plenárias de 19/02/2019.
Aprovadas por unanimidade as atas das Sessões Plenárias nºs 4007 e 4008 de 19/02/2019.
2.4. Relato das Câmaras Setoriais do CRA-RJ:
A Conselheira Elizabeth Bastos, presidente da Câmara de Desenvolvimento Institucional, disse
que a reunião de sua câmara foi muito proveitosa, nela sendo discutida a necessidade de uma
releitura da estrutura funcional do CRA-RJ, e decidido que se aguardará os levantamentos e
análises de outros grupos de trabalho recém instituídos pela Presidência do CRA-RJ e que estão
discutindo o mesmo assunto. Disse ainda que os membros da câmara que ela preside se
debruçarão prioritariamente sobre a construção do Plano de Trabalho para o biênio 2019-2020,
cujo prazo estipulado para apresentação ao Presidente do CRA-RJ é 31/03/2019. O Presidente
do CRA-RJ aduziu que é necessária a interação, daqueles que estão estudando a questão da
estrutura e da lotação de pessoal, com a área de RH do Conselho, para o aprofundamento da
questão que diz respeito à estrutura de pessoal.
O Conselheiro Antonio Andrade, presidente da Câmara de Estudos e Pesquisas, disse que o
grupo realizará consulta às comissões especiais do CRA-RJ para entender quaisquer necessidades
de pesquisas estruturadas junto a grupo de interesses, trabalho esse que buscará alcançar um
alinhamento institucional entre as pesquisas e o Plano de Trabalho do CRA-RJ; e cujos
resultados serão apresentados nos eventos promovidos CRA-RJ; fará ainda convite a
pesquisadores de relevo no campo das ciências sociais para que realizem as apresentações de suas
pesquisas nos eventos e nas mídias do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que está
programando uma reunião com todos os coordenadores de comissões especiais do CRA-RJ, no
que contará com a presença do Conselheiro Antonio Andrade, além da Conselheira Mara Biasi
que foi designada para o acompanhamento de todas essas comissões temáticas.
O Conselheiro Leocir Dal Pai, presidente da Câmara Registro Profissional, disse que a reunião
entre os integrantes de sua câmara foi muito proveitosa e que o trabalho do grupo será
direcionado inicialmente para o conhecimento dos dados que indicam as origens dos egressos
que mais se registram no CRA-RJ, de modo a se definir metas eficazes e efetivas para a maior
captação de registros no curto prazo; sendo discutido também um projeto piloto para a
introdução de um formulário impresso de pré-registro profissional, a ser recolhido, nas palestras
do CRA-RJ junto às turmas de formandos; e ainda será estudada a entrega da Carteira de
Identidade Profissional (CIP) aos formado, nas solenidades de colação de grau das instituições de
ensino superior (IES) ou em evento no auditório do CRA-RJ; e concluiu o seu relato dizendo da
ideia de criação de cursos de 10h, na plataforma da Universidade Corporativa do Administrador
– UCAdm, como exigência obrigatória para a obtenção do registro de estudantes no CRA-RJ.
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, presidente da Câmara de Administração e
Finanças, disse que a reunião de sua câmara foi muito boa e que a discussão focou no
planejamento da reformulação orçamentária do CRA-RJ que deverá ser aprovada até
30/04/2019 por este Plenário. Por este motivo, solicitou a todos os Conselheiros e membros de
Câmaras e Comissões do CRA-RJ que não constituam despesas que não estejam neste momento
previstas nas atuais dotações orçamentárias da entidade, sendo certo que em abril o CRA-RJ
deverá, no momento da reformulação orçamentária, adequar as suas programações de despesas à
previsão de receita para 2019. Sugeriu ainda que o Presidente do CRA-RJ e o Plenário do CRARJ somente decidam sobre reajustes de jetons e de diárias regionais, recentemente propostos pelo
CFA aos CRAs, depois que o quadro financeiro para 2019 estiver mais claro, a partir de 1º de
abril de 2019. Disse ainda que solicitou à área financeira do CRA-RJ um mapa de custeio de
pessoal, para melhor compreensão da lotação atual, e que está procurando repactuar contratos de
fornecedores.
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O Conselheiro Francisco de Jesus, presidente da Câmara de Fiscalização, disse que a reunião da
câmara por ele presidida foi muito boa e que serão estudadas novas oportunidades de ações para
a fiscalização do CRA-RJ, com o objetivo de se atuar com mais eficácia e efetividade; disse
também que um ofício será dirigido à Corregedoria do Estado do RJ, solicitando a
obrigatoriedade da apresentação do registro no CRA-RJ por parte dos cartórios que concedem o
funcionamento às empresas que atuam no campo da Administração; e que solicitará também
oficialmente, às empresas promotoras de concursos públicos, que observem a legislação que
permeia a ocupação legal dos cargos e funções fiscalizadas pelo CRA-RJ.
O Conselheiro Agamemnom Rocha e Souza, vice-presidente da Câmara de Educação, disse que
os membros dessa câmara, nesta data interinamente presidida por ele, debateram a respeito do
conhecimento do Administrador vis-à-vis o cenário de ocupação do profissional no mercado de
trabalho e a inevitável educação continuada; tendo os membros da câmara, desde já, enfatizado a
necessidade de se conferir, durante o processo de formação dos profissionais de administração,
maior importância para temas como governança, compliance, tecnologia e sustentabilidade;
propondo ao final uma visita técnica ao Centro de Treinamento e Inovação da Firjan e outra ao
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – Cetiqt/Senai; e um reexame do convênio
recentemente firmado entre o CRA-RJ e as IES do RJ. O Presidente chamou a atenção para a
necessária interação dessa câmara com o Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do
CRA-RJ, pois muitos desses assuntos serão objeto de sua atenção, especialmente neste momento
de elaboração do Plano de Trabalho do CRA-RJ para 2019-2020.
O Presidente do CRA-RJ disse que o restabelecimento da relação entre o Plenário, os
Conselheiros e os funcionários desta casa, por meio das reuniões e debates promovidos pelas
Câmaras setoriais, lhe pareceu muito profícuo e que as sugestões colhidas nesta primeira
investida foram muito boas. Os Conselheiros, em uníssono, apoiaram a iniciativa e julgaram
proveitosa a continuidade dessas reuniões e ações propostas pelas câmaras do CRA-RJ. A
Conselheira Elizabeth Bastos disse que diversos projetos hoje relatados pelas câmaras passarão a
integrar o Plano de Trabalho do CRA-RJ para 2019-2020.
2.5. Apresentação e aprovação do balancete de janeiro de 2019 do CRA-RJ:
Com a palavra, o contador José Ribamar do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade,
apresentou os resultados colhidos e dispostos nos demonstrativos contábeis relativos ao
desempenho financeiro do CRA-RJ no mês de janeiro de 2019. Destacou a redução de 16,38%
na arrecadação das anuidades em comparação com o ano de 2017 e de 15,70% em relação a
2018, ressaltando a necessidade de um olhar atento para o comportamento da receita neste
primeiro trimestre. Aprovado por maioria do Plenário, o balancete de janeiro de 2019 do CRARJ, com voto contrário do Conselheiro Reginaldo Souza.
2.6. Resolução Normativa do CFA nº 558 de 18.02.2019, que dispõe sobre o pagamento de
diárias e de jeton para Conselheiros, empregados e colaboradores do Sistema
CFA/CRAs:
Apresentada a Resolução Normativa CFA nº 558 de 18/02/2019 que dispõe sobre o pagamento
de diárias e de jeton para Conselheiros, empregados e colaboradores do Sistema CFA/CRAs.
Conforme preceitua a normativa, “fica delegada aos CRAs competência para fixarem, dentro dos limites dos
valores fixados nos anexos a esta Resolução Normativa e dos limites das respectivas dotações orçamentárias, os
valores das Diárias, dos Jetons”. Decidido pelo Plenário do CRA-RJ, por unanimidade, que o CRARJ adotará no mês de março de 2019 os mesmos valores praticados até antes da edição dessa
nova norma, diante da dificuldade financeira que o CRA-RJ vem enfrentando; deixando-se para o
mês de abril próximo a revisão dessa decisão, momento em que o CRA-RJ terá uma posição mais
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clara sobre o comportamento de suas receitas e poderá proceder a qualquer ajuste necessário na
1ª reformulação orçamentária prevista para ser apresentada e aprovada por este Plenário até
30/04/2019. Ratificado nesta sessão que no próximo mês haverá três reuniões plenárias
ordinárias: em 12, 19 e 26 de março de 2019.
2.7. Apresentação e aprovação de projetos do PRODER 2019:
O Vice-presidente de Administração do CRA-RJ e Presidente da Comissão Interna do
PRODER/CRA-RJ/2019, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, apresentou a
proposta e detalhes envolvendo o projeto elaborado para ser candidato à verba do PRODER
2019 e que trata “Aquisição de equipamentos de informática e Licenças de software conforme especificações e
quantidades estabelecidas por este termo de referência, com a prestação de serviços de assistência técnica onsite e
garantia dos produtos, mediante Sistema de Registro de Preços, para o Conselho Regional de Administração do
Rio de Janeiro – CRA-RJ”. Ressaltado que o prazo para o envio do projeto ao CFA, por meio do
sistema do PRODER é até 11/03/2019, em consonância com a Resolução Normativa CFA nº
527, de 07/12/2017, que “Aprova o Regulamento do Programa de Desenvolvimento dos
Conselhos Regionais de Administração – PRODER”. Aprovado por unanimidade, pelo Plenário
do CRA-RJ, o encaminhamento desse projeto ao CFA/Proder 2019. .
2.8. Apresentação da Prestação de Contas do PRODER 2018 do CRA-RJ:
O Vice-presidente de Administração do CRA-RJ e Presidente da Comissão Interna do
PRODER/CRA-RJ/2019, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, relatou que esta
comissão recebeu o relatório físico-financeiro e respectivos documentos comprobatórios da
execução dos projetos de (1) Reforma da fachada da Universidade Corporativa do Administrador – Centro
de Educação Continuada Gilda Nunes e (2) Provimento das instalações físicas da Universidade Corporativa do
Administrador / Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, a serem encaminhados ao Conselho
Federal de Administração – CFA, conforme determina a Resolução Normativa CFA nº 473, de 2
de dezembro de 2015. Apresentou também as movimentações da conta corrente do CRA-RJ no
Banco do Brasil, aberta especificamente para tais movimentações dos recursos do PRODER
2018. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ o encaminhamento dessa Prestação
de Contas do Proder 2018 ao CFA.
2.9. Relato de processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros relatores
foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 15(quinze) processos nesta sessão,
sendo 01(um) processo do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 04(quatro)
processos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 03(três) processos do Conselheiro Francisco
Carlos Santos de Jesus, 03(três) processos do Conselheiro César José de Campos, 01(um)
processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo do Conselheiro Antonio
Rodrigues de Andrade e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai.
2.10. Visita do CRA-DF ao CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ registrou com elevada satisfação as presenças do Conselheiro Geraldo
Torrecillas, Vice-presidente do CRA-DF, e do Adm. Valter Freitas, Superintendente do CRADF, hoje em visita técnica ao CRA-RJ, para conhecerem de diversos serviços e de práticas
gerenciais em curso neste Regional.
2.11. Workshop de Gestão Pública (CFA/CRAs):
O Presidente do CRA-RJ informou que a Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de
Administração - CFA, considerando o seu Plano de Trabalho para o corrente ano, decidiu que
pretende realizar uma programação de uma semana em cada Estado, onde traria: momento de
articulação institucional conjunto CFA/CRAs junto a órgãos parceiros (dando com isso
credibilidade aos eventos a serem realizados), formação em um workshop de Gestão Pública
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dos profissionais da Administração, visando uma formação usando o IGM para diagnósticos e
apontamentos de soluções as gestões municipais, e fechando a programação uma palestra de
apresentação do IGM 2.0 às autoridades estaduais e municipais (governador, prefeitos,
secretários, diretores, associações com a mesma finalidade), no âmbito de cada Conselho
Regional. O Presidente do CRA-RJ, após consulta ao Coordenador da Comissão de Gestão
Pública do CRA-RJ, Conselheiro César Campos, decidiu que deixará para novembro a
possibilidade de realização desse evento no âmbito do Estado do RJ, caso se perceba
mobilização suficiente para a efetiva atração de prefeitos e secretários que possam valorizar o
evento. O Conselheiro Francisco de Jesus disse que o evento não está adequadamente
dimensionado. O Conselheiro Cesar Campos disse ter dúvidas do interesse dos principais
escalões dos governos caso o evento não comporte temas e atrativos que de fato os faça sair de
seus gabinetes.
2.12. Novos nomes adicionados aos Grupos de Trabalho:
O Presidente do CRA-RJ anunciou que designou o Conselheiro Antonio Rodrigues de
Andrade, para assessorar os grupos de trabalho de Treinamento e Desenvolvimento de equipes
e de inter-equipes, e de Estrutura funcional e lotação de pessoal; a Adm. Maria Cristina Matos
da Costa para o grupo de trabalho de Estrutura funcional e lotação de pessoal; e a indicação do
Cássio Barreto para integrar o grupo de trabalho de Treinamento e Desenvolvimento de
equipes e de inter-equipes.
2.13. Franquia da palavra:
Aberta a franquia da palavra, nenhum Conselheiro desejou fazer uso desse espaço.
2.14. Outros assuntos:
2.14.1. O Presidente do CRA-RJ apresentou um informativo interno em que dá conhecimento de
todas as portarias baixadas neste ano, propiciando não só o conhecimento, mas a integração
de todos.
2.14.2. O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus indicou o Adm. Jamil Moysés Filho para
compor a Comissão de Administração em Serviços de Saúde, sendo o mesmo aprovado pelo
Plenário do CRA-RJ.
2.14.3. O Conselheiro Leocir Dal Pai elogiou o boletim interno produzido pela Assessoria de
Comunicação Social do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ também parabenizou a Assessoria
de Comunicação pela busca da maior interação interna no CRA-RJ.
2.14.4. O Presidente do CRA-RJ registrou que a partir de agora a Carteira Especial de Estudante
(CEE) é digital, sendo parabenizado por todo o Plenário.
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 pelo Presidente, Adm.
Wallace de Souza Vieira.
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

Adm. Wallace de Souza Vieira
Presidente
CRA-RJ nº 01-13247

