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Ata da Sessão Plenária nº 4027

ATA DE REUNIÃO

Data: 27/08/2019

Folha: 01/05

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
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. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Reinaldo Faissal
1.3. Outras Presenças:
Adm. 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. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Kátia Biaia – Assessora de Comunicação do CRA-RJ
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
Adm. Rosângela Arruda
Adm. Jussara de Santana Martins
Adm. Manoel Esteves Lima
Adm. José Silva de Albuquerque
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pela Conselheira Elizabeth Bastos que nesta data substitui o Presidente do CRARJ, Conselheiro Adm. Wallace de Souza Vieira, que justificou a sua ausência e é substituído por
seu respectivo suplente Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Holanda. A Conselheira Elizabeth
Bastos saudou os Conselheiros suplentes presentes, os funcionários que assessoram esta sessão; e
deu continuidade à leitura da ordem do dia.
2.2. Ausência(s) justificada(s):
Apresentada a justificativa de ausência da Conselheira Renata Vasconcelos que nesta sessão é
substituída pelo Conselheiro Firmino Sousa Carneiro.
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2.3. Ato de Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais, em
Brasília, 28/8:
Acusado o recebimento de convite para o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos
Conselhos Profissionais que acontecerá no dia de amanhã (28) em Brasília. O CRA-RJ será
representado pelo Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus.
2.4. Proposta, a ser redicionada ao CFA se aprovada pelo Plenário do CRA-RJ, de isenção da
taxa para emissão da 2ª via da CIP, aos registrados que comprovem por BO terem sido
vítimas de roubo/furto:
A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional do CRA-RJ, falou que recebeu por meio da Ouvidoria do CRA-RJ alguns pedidos
de isenção da taxa de expedição da Carteira de Identidade Profissional (CIP) quando
profissionais são vítimas de roubo ou furto; mas que porém tais solicitações vêm sendo
indeferidas pelo CRA-RJ por falta de amparo legal. A Assessoria Jurídica do CRA-RJ propôs
que o Plenário do CRA-RJ delibere sobre o envio, à Assembléia de Presidentes do CRA-RJ que
se realizará no início de setembro próximo em Palmas (TO), de proposta que permita essa
concessão quando os afetados apresentarem o devido Boletim de Ocorrência (BO). Aprovada
por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a apresentação dessa proposta no colegiados dos
CRAs/CFA.
O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro do CRA-RJ, por seu turno, propôs a
revisão da Resolução Normativa CFA nº 462/15 que define os valores de taxas e anuidades, no
sentido de se autorizar o ressarcimento de avos da anuidade do exercício em curso, caso
determinado profissional ou empresa registrada tenha deferido o cancelamento de registro após
o pagamento integral da anuidade do ano em curso. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes
Araujo, Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, disse que haverá a
necessidade de alteração na previsão orçamentária dos CRAs, quando e se essa proposta lograr
êxito no CFA. O Conselheiro Cesar Campos disse que essa é uma questão de justiça e de ética,
mas que deve ter um amparo legal, merecendo portanto estudos mais aprofundados. Os
Conselheiros Reginaldo Souza e Antônio Rodrigues Andrade declararam que apoiam a
proposta do Conselheiro Leocir Dal Pai. A Conselheira Mara Biasi concorda ser essa um
questão de justiça, mas disse ainda que é importante se pensar antecedentemente na
operacionalização de uma medida como essa. O Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv.
Marcelo Almeida, aduziu que se aprovada esse ano, levando em conta o princípio da
anterioridade, a medida passaria a valer para o exercício de 2020; e que tal ressarcimento deveria
ocorrer apenas mediante requerimento do interessado, quando de fato e de direito se aplicar tal
devolução. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que essa proposta, se aprovada, incentivará o
cancelamento e não a licença de registro, no caso dos profissionais que não exercem a profissão
mas que deve ser estudada. Decidido pelo Plenário do CRA-RJ, por unanimidade, que a
proposta do Conselheiro Leocir Dal Pai será submetida ao Presidente do CRA-RJ, para análise
sobre a oportunidade de sua apresentação na próxima Assembleia de Presidentes do Sistema
CFA/CRAs.
2.5. Projeto do CFA: Compartilha e Capacita Regional:
Acusado o recebimento de ofício circular por meio do qual o CFA comunica aos CRAs a
inauguração do projeto ‘Compartilha e Capacita Regional’, inicialmente para a identificação
das boas práticas desenvolvidas nos Regionais com foco em dinâmica, agilidade e resultados e,
também, na análise, revisão e atualização das normatizações internas do Sistema CFA/CRAs.
Na segunda etapa teremos, Superintendentes/Gerentes de cada Regional, participarão do
processo de alinhamento final dos principais procedimentos operacionais do Sistema.
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2.6. Desafios do Emprego do Rio de Janeiro: agenda e ações. Dia 27/8, 10h às 13h, Fórum
de Desensolvimento Estratégico do Estado do RJ / Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Relações Internacionais RJ/Firjan:
A Conselheira Elizabeth Bastos disse que infelizmente não poderá comparecer à reunião que
tratará dos ‘Desafios do Emprego do Rio de Janeiro: agenda e ações’, realizada pelo Fórum de
Desensolvimento Estratégico do Estado do RJ e pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Relações Internacionais RJ, em razão da realização simultânea com esta
sessão plenária; mas declarou que o tema é de fato dos mais relevantes para a sociedade
fluminense. Disse ainda que na semana passada participou da reunião da Câmara de Energia do
mesmo fórum, sendo percebido naquele encontro que o RJ ainda está muito aquém das
necessidades de capacitação de profissionais para atuarem nesse segmento, questão essa que é
muito complexa e requer tempo para a fomação de quadros que possam participar da retomada
dos investimentos a partir de 2021. Na ocasião, completou, disse aos participantes da reunião
que ofereceu a possibilidade de parceria com a UCAdm/CRA-RJ.
A Conselheira Mara Biasi disse que no dia de amanhã haverá um encontro de todas as
comissões do Fórum de Desensolvimento Estratégico do Estado do RJ; e que acredita ser esse
um espaço e uma oportunidade para o CRA-RJ se posicionar como uma liderança enquanto
entidade de classe. O Conselheiro Cesar Campos disse que é importante a articulação e a
definição de estratégias que permitam a alacancagem da imagem do CRA-RJ; e que o citado
fórum permite o acesso a um conjunto de informações que isoladamente o Conselho não teria
acesso, o que por si só gera uma séria de oportunidades de relacionamentos e parcerias.
O Conselheiro Waldir Irineu disse que participou, na companhia do Conselheiro Reinaldo
Faissal, da reunião sobre sustentabilidade no mesmo fórum; mas que no entanto o foco
exclusivo da discussão foi sobre o meio-ambiente, marinho estritamente, o que acabou por não
propiciar uma participação ativa do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi disse que o CRA-RJ
deve procurar aproximar as discussões sobre os diversos temas discutidos no fórum para a área
de administração.
O Conselheiro Firmino Carneiro disse que foi muito bem recepcionado por representantes do
Fórum e do Sebrae-RJ que enalteceram a presença do CRA-RJ.
2.7. “CRA-RJ Itinerante” nas mídias:
Apresentada notícia veiculada em jornal de Angra dos Reis, a respeito da presença e dos
serviços oferecidos pela van do ‘CRA-RJ Itinerante’, em visita àquele município nos dias 19 e 20
de agosto. A Conselheira Elizabeth Bastos parabenizou a equipe de Comunicação pela
obtenção do espaço gratuito no jornal local e ressaltou a importância de se direcionar a van do
CRA-RJ Itinerante ao interior, dada a necessidade de o CRA-RJ se fazer presente em todo o
Estado do Rio de Janeiro, sendo esta inclusive uma solicitação de profissionais registrados.
2.8. 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, 02(dois) processos do Conselheiro
Firmino Sousa Carneiro, 03 (três) processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus,
01(um) processo do Conselheiro César José de Campos, 01(um) processo do Conselheiro
Antonio Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha
Souza e 03(três) processos do Conselheiro Leoci Dal Pai.
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2.9. Agendamento de plenárias para o mês de setembro: 03, 17 e 24/9 :
A Conselheira Mara Biasi propôs a realização de uma plenária extraordinária, especial, para se
celebrar o Dia do Administrador em 9 de setembro; assim como outras datas comemorativas,
ao longo do ano, poderão igualmente merecer a convocação de sessões plenárias solenes,
como por exemplo a entrega da Medalha Belmiro Siqueira. A Conselheira Elizabeth Bastos
agradeceu a sugestão e disse que a proposta será levada ao Presidente do CRA-RJ. Houve
consenso na sessão plenária, no sentido de inserir no cerimonial do ENCAD deste ano, a
informação sobre a sessão plenária extraordinária, sendo também acordado que a primeira
sessão plenária do mês de setembro demarcará o início das comemorações do dia do
Administrador.
2.10. CRA-RJ e Sinsafispro-RJ negociam adtivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2019:
Com a palavra, o Superindente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, disse sobre as
tratativas que vêm sendo entabuladas com o Sinditado dos Profissionais das Autarquias de
Fiscalizaçao do Exercício Profissional (Sinsafispro-RJ), para a aprovação, em assembleia dos
funcionários do CRA-RJ, de um aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019,
decretando a concessão de reajuste salarial de 3,75%, o que corresponde à inflação de 2018
que não foi reposta em 1º de janeiro de 2019 em face da dificuldade de fluxo de caixa do
CRA-RJ no início deste ano.
2.11. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4026 de 20/8/2019:
Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária nº 4026 de
20/08/2019.
2.12. Outros assuntos:
2.12.1. A Conselheira Elizabeth Bastos propôs que o CRA-RJ se posicione frente às privatizações
que estão sendo anunciadas pelo Governo Federal, já que muitos Administradores deverão
ser desligados no momento em que o mercado de trabalho não está favorável ao
aproveitamento de mão de obra excedente. Disse ainda que a UCAdm é uma ferramenta
importantíssima para a requalificação e eventual recolocação; e que o desligamento em larga
escala, de profissionais hoje atuantes nas estatais, poderá afetar também a arrecadação do
CRA-RJ e que os projetos desenvolvidos pelo Presidente são urgentes. Os Conselheiros
Antonio Andrade e César Campos disseram que é importante o CRA-RJ identificar onde
atuam os profissionais registrados no CRA-RJ. O Conselheiro Cesar Campos disse que a
segmentação é fundamental para o relacionamento com os diferentes públicos que
compõem o seu cadastro. A Conselheira Mara Biasi disse que está em curso um completo
levantamento de dados a respeito dos parlamentares que representam o Estado do RJ, de
maneira que o CRA-RJ possa constituir um relacionamento em tornos dos interesses dos
profissionais de Administração e do RJ.
2.12.2. O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza parabenizou a equipe do CRA-RJ que esteve em
Angra dos Reis, dando suporte ao funcionamento do ‘CRA-RJ Itinerante’.
2.12.3. O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que está visitando semanalmente diversas IES da região
de Niterói , realizando palestras com foco no registro profissional, para nível médio e
superior, com atenção especial para a atração dos cursos egressos do curso de Turismo.
2.12.4. O Adm. José Silva de Albuquerque, com a palavra, saudou os Conselheiros e disse que
apoia os movimentos contra as privatizações; e questionou o custo do contrato da Fattoria,
frente às despesas totais do CRA-RJ. O Adm. Manoel Lima disse que a “destruição dos
sindicatos” é um tema preocupante que pode afetar também o futuro dos Conselhos; e que
as privatizações das universidades federais é outro problema que merece o posicionamento
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do CRA-RJ. A Adm. Jussara Martins disse que é um prazer participar pela segunda vez de
uma plenária presidida por uma mulher; que a figura do Administrador é praticamente
ausente nas estruturas organizacionais dos Conselhos Profissionais em geral; e concluiu
dizendo que o CRA-RJ de fato teve um avanço tecnológico nos últimos anos, mas que há a
necessidade de um “olhar social” frente às necessidades da categoria que a entidade
reprenta. A Conselheira Elizabeth Bastos contrapôs esta última fala da Adm. Jussara
Martins, dizendo que o Presidente do CRA-RJ acabou de aprovar em Plenária dois
programas exatamente com focos na área social. O Conselheiro Reginaldo Souza
corroborou dizendo que o Presidente do CRA-RJ tem falado com frequência sobre
questões que envolvem o acolhimento e o pertencimento dos profissionais e dos
estudantes de Administração em suas relações com o CRA-RJ.
2.12.5. A Conselheira Mara Biasi revelou preocupação com a qualidade da formação dos
professores universitários, estes que são de suma importância para o preparo de novos
profissionais.O Conselheiro Antônio Andrade, Vice-presidente de Ensino, Estudos e
Pesquisa do CRA-RJ, disse que a política de formação de professores está vinculada ao
Mec e não ao Ministéiro da Economia. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo
disse que o ensino superior privado passa por sérios problemas que têm origem nas
aquisições de instituições de ensino por empresas de mercado e na expansão desordenada
do ensino a distância, sem uma preocupação genuína com a qualidade.

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

