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Data: 30/07/2019

Folha: 01/05

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – Presidente em exercício
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – VP de Administração e Finanças
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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Oliveira de Souza
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiro Federal Suplente:
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
1.3. Conselheiro Suplente:
Adm. Reinaldo Faissal
1.4. Outras Presenças:
Adm. Roberta Martins – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Ana Cristina Cezar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica do CRA-RJ
Adm. Marta Almeida – Coordenadora da Interiorização do CRA-RJ
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Érika dos Anjos – Assessora de Comunicação do CRA-RJ
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Adm. Yara Maria Guimarães Assis Rezina
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pela Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheira Adm. Elizabeth da Costa
Bastos, que inicialmente saudou os Conselheiros suplentes presentes, os funcionários que
assessoraram esta sessão; e deu continuidade à leitura da ordem do dia.
2.2. Ausência(s) justificada(s):
Apresentada a justificativa de ausência do Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace de Souza Vieira,
em razão de férias, no período de 24.07 a 04.08.2019, sendo substituído nesse interregno, na
Presidência, pela Conselheira Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional,
Adm. Elizabeth da Costa Bastos. Por sua vez a vaga de Conselheiro é ocupada, nesta sessão, pelo
Cons. Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda.
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2.3. Parecer CPTC N.º 06/2019 - análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras do
CRA-RJ, relativas ao mês de junho de 2019:
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente de Tomada de
Contas (CPTC) do CRA-RJ, apresentou o balancete de junho de 2019, considerando-o muito
positivo, a despeito do pequeno déficit observado nesse mês. Aprovado, por unanimidade, pelo
Plenário do CRA-RJ, o balancete de junho de 2019. O Conselheiro Cesar Campos disse que os
números são muito bons, levando-se em consideração o consolidado do primeiro semestre de
2019, mas que a prudência ainda é necessária no segundo semestre, de modo a se alcançar um
ótimo resultado ao final deste exercício. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vicepresidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, disse que está autorizando parcelamentos
em boletos, porém somente após a assinatura de Termo de Confissão de Dívida por parte dos
devedores. O foco intensivo nas cobranças e a cautela com as despesas tem sido primordial para
o resultado alcançado até o momento, pois ainda há seis meses para o encerramento do exercício,
disse o Vice-presidente. A Chefe do Setor de Registro de Pessoa Jurídica, Adm. Ana Cristina
Cezar dos Santos, falou que nos últimos dois meses tem observado um crescimento no número
de registro de empresas, com 35 (trinta e cinco) registros em junho/2019 e 79 (setenta e nove)
em julho/2019, além de outros 67 (sessenta e sete) processos que estão em tramitação para a
conclusão de registro de empresas. A Coordenadora de Registro, Ana Maria Martins, destacou
que em junho/2019 foram deferidos 203 (duzentos e três) processos de registro profissional; e
em julho/2019 outros 240 (duzentos e quarenta), indicando uma procura maior em razão de
concursos públicos recém promovidos pelas Forças Armadas e pelas intimações de processos
que estavam paralisados por falta de diligência dos profissionais que requisitaram os seus
registros. O Conselheiro Reginaldo Souza ressaltou que é importante a gestão austera para o
encerramento positivo das contas deste exercício. O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm.
Leonardo Fuerth, falou sobre a Fiscalização Prospectiva que tem aberto novas frentes para o
registro empresarial no CRA-RJ; sobre a crise que atinge as famílias brasileiras, o que por
decorrência afeta o mercado de trabalho e a manutenção do registro profissional; e dos
resultados esperados pelo Presidente do CRA-RJ com a instituição do PROA – Programa
Preparatório para Aposentadoria e Pós-Carreira e do PROAÇÃO – Programa de Orientação e
Assistência para aumento da mobilidade profissional e social, com o objetivo de reter os
profissionais atingidos pelo desemprego ou subemprego. O Vice-presidente de Administração e
Finanças do CRA-RJ disse que o Conselho Regional de Museologia-RJ está em busca de
benchmarking com o CRA-RJ. O Conselheiro Cesar Campos disse que esse é um reconhecimento
da gestão profissional que vem sendo desenvolvida pelo CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi disse
que há poucos anos registrou em ata, durante sessão plenária, a importância de outras visitas que
foram realizadas neste CRA-RJ, nos campos de informática, licitações e fiscalização. O
Conselheiro Cesar Campos disse que essa espécie de “consultoria” prestada pelo CRA-RJ deve
ser enaltecida nas mídias e registros do CRA-RJ. O Superintendente Geral do CRA-RJ lembrou
das “caronas” que são solicitadas nas atas de registro de preços que são elaboradas e licitadas
pelo CRA-RJ, sinal também da excelência do trabalho desenvolvido nessa área.
2.4. PEC 108/2019:
A Presidente em exercício do CRA-RJ apresentou matérias que discutem a PEC 108/2019 que
“dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais”, propondo alterações no Capítulo
da Constituição que trata “dos princípios gerais da atividade econômica”. A Presidente do CRARJ destacou a importância da existência e do papel dos Conselhos Profissionais como órgãos
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regulamentares do exercício das diferentes profissões no Brasil, e acrescentou que diversos
Conselhos Federais das profissões regulamentadas estão se manifestando pela manutenção da
existência dos Conselhos, por meio de notas publicadas nas mídias. O Chefe da Assessoria
Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, explicou que a PEC 108 foi recebida pelo Presidente
da Câmara dos Deputados; que há um movimento dos Conselhos Federais para a sua derrubada
ou alterações no texto; e que há que se esperar pelos desdobramentos dessas negociações. O
Conselheiro Reginaldo Souza disse que o Governo Federal está interessado em criar uma agência
reguladora do exercício profissional, haja vista a verba de 8 bilhões de reais, referente às
anuidades e taxas hoje recolhidas pelos Conselhos no Brasil. O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vicepresidente de Registro Profissional do CRA-RJ, disse que é importante o CRA-RJ pensar sobre o
que fazer em um hipotético cenário de não obrigatoriedade do registro e do pagamento de
anuidades por parte dos registrados. A Conselheira Mara Biasi disse que a questão da ética
profissional deve ser salientada pelo CRA-RJ, para fortalecer e disseminar o papel do CRA-RJ
perante a sociedade, melhorando assim a imagem do Conselho. A Presidente em exercício do
CRA-RJ disse que é importante ainda que os profissionais de Administração tenham maior senso
de pertencimento por estarem vinculados ao CRA-RJ que por sua vez deve oferecer ainda mais
serviços de valor, para retê-los. O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, Vice-presidente
de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, disse que a denúncia de exercício ilegal no campo
da Administração é muito diminuta, diante da invasão que se verifica no mercado de trabalho,
por parte de outros profissionais. A Presidente em exercício do CRA-RJ propôs a criação de um
fórum interno para se pensar em cenários e ações internas e externas para o CRA-RJ enfrentar os
desafios e a PEC 108 que está em discussão. O Conselheiro César José de Campos, Coordenador
da Comissão de Gestão Pública do CRA-RJ se prontificou a reunir esse seu grupo para coletar
mais informações sobre o papel dos órgãos de classe em outros países, como forma de ampliar o
debate sobre os propósitos e destinos que devem presidir os Conselhos no breve futuro
2.5. Termo de Convênio CRA-RJ e Casa Ronald McDonald:
O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que, na semana retrasada o
Presidente do CRA-RJ participou de um ato solene para a assinatura do Termo de Convênio
Institucional, não oneroso, entre o CRA-RJ e Casa Ronald McDonald. A ONG já conta com a
participação ativa de diversas comissões especiais do CRA-RJ que lá desenvolvem atividades
voluntárias.
2.6. Inauguração da sede da Escola de Governo e Gestão de Volta Redonda (prédio Marco
Aurelio Lima de Sá) – 18/07:
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza relatou sobre a solenidade de inauguração da sede da
Escola de Governo e Gestão de Volta Redonda, no último dia 17, cujo prédio foi batizado com
o nome do ex-Conselheiro do CRA-RJ, o Adm. Marco Aurelio Lima de Sá. Nas palavras do
Conselheiro Agamemnom, o Marcão, como era mais conhecido por todos, deixou muitas
saudades nos familiares, estudantes e profissionais que com ele conviveram. Apresentado o
vídeo que o CRA-RJ Play produziu e que registra a homenagem ao Conselheiro Marco Aurelio
Lima de Sá. O Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ sugeriu a assinatura
de um convênio entre o CRA-RJ e a nova Escola de Governo e Gestão de Volta Redonda. A
Assessora da Presidência, Berenice Lima, disse que o Presidente do CRA-RJ convidou o
Prefeito de Volta Redonda para visitar o CRA-RJ e assinar tal convênio. O Conselheiro
Agamemnom disse que está acompanhando a agenda do Prefeito, para oportunizar essa pareria
institucional.
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2.7. Realização da 2ª Assembleia de Presidentes, dias 09 e 10 de setembro de 2019:
Informado o prazo até 29/08 para que os interessados possam propor temas, ao Presidente do
CRA-RJ, para a pauta da 2ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, que acontecerá
nos dias 09 e 10 de setembro de 2019.
2.8. Ofício Circular nº 211/2019/CFA - Solicitação de informações - Egressos Programa
Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs:
A Presidente em exercício do CRA-RJ apresentou o conteúdo do Ofício Circular
211/2019/CFA que solicita informações acerca dos egressos do RJ e de outros estados
federação que até agora participaram Programa de Capacitação e de Formação
Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs.
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2.9. Edital Prêmio Belmiro Siqueira 2019:
O Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ acusou o recebimento do
primeiro candidato fluminense ao Prêmio Belmiro Siqueira, edição 2019. A Conselheira Mara
Biasi e o Conselheiro Francisco de Jesus creem que o prêmio deve ser melhor divulgado,
principalmente por parte do CFA, nacionalmente, para que se atinja maior e mais qualificada
participação dos profissionais e estudantes de Administração.
2.10. Preparativos para os ENCADs do interior:
O Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, em conjunto com a Adm.
Marta Almeida, Coordenadora de Interiorização do CRA-RJ, apresentaram detalhes acerca das
datas, locais e programação dos Encontros de Administradores (ENCAD) que o CRA-RJ
promoverá nas cidades de Niterói, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e
Teresópolis, ao longo do mês de setembro de 2019. Disseram que a publicidade foi demarrada e
que a programação dos eventos passará por ajustes à medida em que outros palestrantes ou
temas sejam confirmados.
2.11. Agendamentos das sessões plenárias em agosto/2019:
Aprovadas por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, as datas das próximas sessões plenárias,
em 13, 20 e 27 de agosto de 2019.
2.12 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 Waldir Irineu da Silva Junior, 01 (um) processo
do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 01 (um) processo do Conselheiro
Francisco Carlos Santos de Jesus, 01 (um) processo do Conselheiro Cesar Jose de Campos, 02
(dois) processos do Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Hollanda, 02 (dois) processos do
Conselheiro Agamêmnom Rozha Souza, 03 (três) processos da Conselheira Renata Motta
Vasconcellos, 02 (dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai, 02 (dois) processos da
Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto.
2.13. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4023 de 16/07/2019:
Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária nº 4023 de
16/07/2019.
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2.14. Outros assuntos:
2.14.1. A Conselheira Mara Biasi indagou sobre a existência de qualquer peça de divulgação do que
demonstre amplamente as vantagens do registro profissional no CRA-RJ. A Comunicação do
CRA-RJ preparará um press kit para apresentação em Plenária.
O Conselheiro Cesar Campos disse que a Assembleia Legislativa do Estado do RJ (Alerj)
encaminhará, nos próximos dia,s as datas das reuniões das diversas câmaras que compõem o
Fórum Permanente Estratégico do Estado do RJ, do qual o CRA-RJ toma parte. A agenda
completa e atualizada, de tais reuniões, está disponível no site do fórum. Disse ainda que é
interessante negociar com a Alerj para que algumas reuniões dessas Câmaras sejam realizadas,
esporadicamente, na sede do CRA-RJ.
O Conselheiro Reginaldo Souza registrou a nota que o Presidente do CFA divulgou nas
mídias em solidariedade ao Presidente da OAB, Adv. Felipe Santa Cruz. Solicitou, o mesmo
Conselheiro, que uma ‘lista de transmissão’ seja criada no WhatsApp, entre os Conselheiros e
a Secretaria do Plenário do CRA-RJ, para o envio antecedente de informações e documentos
de interesse que serão debatidos nas sessões plenárias. Por fim, parabenizou a Conselheira
Elizabeth Bastos pela condução desta sessão plenária.
O Conselheiro Leocir Dal Pai anunciou que foi convidado, na qualidade de Administrador, a
participar do Instituto dos Magistrados do Brasil. Disse ainda que palestrará na Universidade
Anhanguera de Niterói, na primeira semana de setembro, e que na ocasião conversará com o
Reitor daquela instituição de ensino visando a possível assinatura de um convênio institucional
com o 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 Presidente em
exercício, Adm. Elizabeth da Costa Bastos.

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

Adm. Elizabeth da Costa Bastos
Presidente em exercício
CRA-RJ nº 20-40064

