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Ata da Sessão Plenária nº 4054

Data: 26/05/2020

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 – V.P. de Registro Profissional
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Agamêmnom Rocha Souza
Adm. César José Campos
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Reinaldo Faissal
Adm. Suely Santos Motta
Tecnóloga Patrícia Arvellos

1.3. Outras Presenças:
Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ
Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência
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Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica
Julia Tito – Chefe da Biblioteca
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura:
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais,
aos Conselheiros Federais, aos representantes das Casas do Administrador e
aos colaboradores do CRA-RJ que acompanham esta sessão plenária virtual do
CRA-RJ.
2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ parabenizou o Conselheiro Francisco Carlos Santos de
Jesus por seu aniversário celebrado na data de amanhã.
2.3. Plano de Retomada do CRA-RJ:
O Presidente teceu comentários a respeito do Plano de Retomada do CRA-RJ
que é composto de 12 projetos para o redesenho do CRA-RJ, quais sejam: (01)
Retorno do CRA-RJ as suas atividades na sede, (02) Saneamento Financeiro,
(03) Intensificação do Registro Legal e Profissional de Pessoas Físicas e
inteligentes, (04) Reorganização do Trabalho, (05) Intensificação e Expansão
do Uso de Ferramentas Eletrônicas, (06) Intensificação e Expansão de Ações
da Plataforma de EAD e Presencial da UCADM, (07) Virtualização dos Projetos:
PROA e PROAÇÃO, (08) Representações Regionais/Locais, (09) Revisão do
Modelo de Governança do CRA-RJ, (10) Clínica Virtual de Consultoria
Organizacional, (11) Inserção do Profissional de Administração nos Serviços
de Saúde e (12) Participação do Profissional de Administração Antes e PósPandemia; ao falar do projeto (1), agradeceu as contribuições recebidas das
Conselheiras Mara Biasi e Elizabeth Bastos que agradeceram a oportunidade de
colaboração e parabenizaram o Presidente do CRA-RJ. Em seguida o Presidente
do CRA-RJ solicitou ao Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo
Ribeiro Fuerth, que apresentasse em linhas gerais o Projeto de ‘Retorno do
CRA-RJ às suas atividades na sede’ que foi pensado para esse futuro regresso
de colaboradores ao trabalho na sede do CRA-RJ; parabenizando a Adm.
Roberta Martins, Chefe da Secretaria Geral do CRA-RJ, que tem sido a
responsável pela reunião de informações e construção do documento sob a
orientação desta Superintendência Geral; parabenizou ainda o Eng. Armando
Edson, Chefe do Setor de Apoio e Manutenção do CRA-RJ, e o Adm. Romulo
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Fidelis, Coordenador de TI do CRA-RJ, por estarem adotando as providências
estruturantes em suas respectivas áreas para essa retomada, gradual, ao
trabalho na Casa do Administrador. Disse ainda que o projeto de retomada vem
sendo aprimorada a cada instante, em função do recebimento de sugestões;
privilegiando a segurança dos funcionários e de todo e qualquer público que
acesse a sede do CRA-RJ, a integração e interação das áreas e dos serviços
prestados pelo CRA-RJ, a motivação dos colaboradores para a obtenção de
melhor performance com o aprimoramento de processos, TI, estrutura,
jornadas e modalidades de trabalhos suficientes para o melhor desempenho;
destacou que o retorno se dará de forma gradual de modo que os grupos de
risco retornem por último e continuem trabalhando na modalidade de
teletrabalho; que as ações de sanitização e higienização, além da aquisição de
materiais de proteção e higiene para garantir a segurança, o conforto e a
tranquilidade para o trabalho efetivo e eficiente; ressaltando por último que
esse documento estará aberto a modificações e aprimoramentos pela recepção
de sugestões e críticas. O Presidente do CRA-RJ agradeceu e parabenizou o
Superintendente Geral e a Secretária Geral do CRA-RJ pela construção dessa
proposta bastante completa. Em seguida, o Presidente do CRA-RJ apresentou
os projetos de virtualização dos projetos PROA (Preparatório do Profissional de
Administração para a Aposentadoria e Carreira) e PROAÇÃO (Programa de
Orientação e Assistência ao Profissional de Administração e áreas conexas para
o aumento de mobilidade profissional e social). O Presidente explanou que
ambos projetos têm entre as suas principais ações “utilizar a inovação e a
tecnologia em apoio à aprendizagem remota, online e educação à distância, de
modo a transportar o PROA para a plataforma da UCAdm com conteúdos e
módulos em vídeos, biblioteca virtual, links para sites, blogs e temas de
interesse, forum de discussão, entre outras formas de comunicação”. E
salientou que a execução do PROA envolve a Presidência (através da Assessoria
Especial da Presidência, da Assessoria de Comunicação Social e da Assessoria
de Relações Acadêmicas), a Superintendência Geral (através da Coordenadoria
de Tecnologia da Informação e da Assessoria Especial da Superintendência), e
a Comissão Especial de Recursos Humanos, sob a Coordenação da VicePresidência de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, para
revisão, ajustes e formulação do novo, inovado e virtualizado projeto.
Enquanto o PROAÇÃO conta com a equipe da Presidência (através da
Assessoria Especial da Presidência e da Assessoria de Comunicação Social), da
Superintendência Geral (através da Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e da Assessoria Especial da Superintendência) e a Comissão
Especial de Recursos Humanos, sob a Coordenação da Vice-Presidência de
Educação, Estudos e Pesquisas para revisão, ajustes e formulação de novo,
inovado e virtualizado projeto. A Conselheira Elizabeth Bastos (Vice-Presidente
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ) disse que está
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trabalhando no projeto de virtualização do PROA, e disse que a ideia é que o
PROA tenha dois modelos, um on line, com interações, e outro totalmente
virtual, sem a participação on line; que muito do que foi realizado no formato
presencial será aproveitado nessa versão on line; que conta com a colaboração
da Conselheira Renata Vasconcelos em um próximo módulo; que está
ajustando com a Adm. Norma Godoy a agenda para a realização de reuniões
virtuais e desenvolvimento das próximas etapas. A Conselheira Mara Biasi disse
que essa primeira turma que teve início no formato presencial tem um papel
protagonista, no sentido de servirem de modelo para as turmas subsequentes.
Conselheira Elizabeth Bastos acolheu a sugestão e pensa em selecionar
voluntários nessa primeira turma que foi formada, para que atuem como
multiplicadores em turmas vindouras. O Presidente do CRA-RJ apresentou o
projeto PROAÇÃO que será coordenado pelo Conselheiro Antônio Rodrigues de
Andrade (Vice-Presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRA-RJ), e que
igualmente será preparado para o formato virtual para, gratuitamente, ser
estendido a todos os registrados que o CRA-RJ conseguir alcançar em sua
territorialidade. Destacou que a Comissão Especial de RH terá importante
participação nesse projeto. O Presidente do CRA-RJ apresentou o projeto de
redesenho das Casas do Administrador, que tem por objetivo “ampliar o espaço
de atuação do CRA-RJ através do profissional de Administração e/ou pessoas
jurídicas registrados e localizados no Estado, distribuídos por
regiões/municípios com base na divisão administrativa oficial, recrutados e
selecionados por meio de adesão voluntária, sem ônus, mediante critérios a
serem definidos”. Disse que o projeto em questão estenderá as ações do CRARJ por todo o Estado, baseado nas 8(oito) regiões definidas no modelo oficial
de áreas administrativas respectivo, de modo a contribuir para proporcionar:
(i) a expansão da presença e capilaridade no atendimento; (ii) a ampliação da
divulgação da informação sobre a profissão, sua importância no concerto das
profissões, do mercado, da sociedade em geral; (iii) a melhoria da
imagem/identidade profissional e institucional; (iv) a democratização e uso
pleno dos serviços disponibilizados aos profissionais de Administração
registrados; (v) o aumento do número de registrados; (vi) a motivação e o
despertar nos futuros profissionais a opção pela Administração, pela sua
imanente relação com o desenvolvimento e a riqueza nacional. Apresentou a
proposta de estruturação que será exercitada pelos atuais representantes das
Casas do Administrador, em conformidade à organização seguinte:
1 Casa do Administrador Região Metropolitana:
Substituirá a atual Casa do Administrador da Região Metropolitana Grande
Niterói, e compreenderá os municípios localizados na Região Metropolitana
(Niterói, Rio de Janeiro e municípios próximos de ambas cidades. 1.1 Poderá
ser desmembrada em outras Casas, caso venha a ser necessário; 1.2 Será
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provida pelo atual Representante da Casa do Administrador Região
Metropolitana Grande Niterói.
2 Casa do Administrador Região Centro-Sul
Manterá o mesmo nome da Casa do Administrador atual e compreenderá os
municípios localizados na Região Centro-Sul, Costa Verde e Médio Paraíba. 2.1
Poderá ser desmembrada em outras Casas, caso venha a ser necessário. 2.2.
Será provida pelo atual Representante da Casa do Administrador Centro Sul
(Volta Redonda).
3 Casa do Administrador da Região Serrana
Substituirá as atuais Casas do Administrador I, II e III e compreenderá os
municípios localizados na Região Serrana. 3.1 Poderá ser desmembrada em
outras Casas, caso venha a ser necessário. 3.2 Será provida pelo atual
Representante da Casa do Administrador Região Serrana I, II e III (Teresópolis).
4 Casa do Administrador Região Baixadas Litorâneas
Substituirá a atual Casa do Administrador Região dos Lagos e compreenderá os
municípios localizados na Região das Baixadas Litorâneas. 4.1 Poderá ser
desmembrada em outras Casas, caso venha a ser necessário. 4.2 Será provida
pelo atual Representante da Casa do Administrador Região dos Lagos (Cabo
Frio).
5 Casa do Administrador da Região Norte-Noroeste
Substituirá a atual Casa do Administrador Norte-Noroeste e compreenderá os
municípios localizados na Região Norte e na Região Noroeste. 5.1 Poderá ser
desmembrada em outras Casas, caso venha a ser necessário. 5.2. Será provida
pelo atual Representante da Casa do Administrador Norte-Noroeste (Campos).
REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL E/OU LOCAL
Será exercitada pelos Representantes Municipais e/ou Locais com base na
divisão administrativa, recrutados e selecionados por meio do Comitê a ser
constituído com esta finalidade, entre outras.
INTERRELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Cada Representante Municipal e/ou Local estará alinhado administrativamente
à Representação/Região de correspondência, conforme a sua distribuição por
Regiões/Municípios com base na divisão administrativa oficial.
Ao concluir a apresentação desse projeto de interiorização, o Presidente do
CRA-RJ disse que o Conselheiro Cesar Campos teve grande participação nesse
projeto e que será o responsável por sua coordenação; e destacou que o
Superintendente Geral, Adm. Leonardo Fuerth, e a Assessora Especial da
Presidência do CRA-RJ, Tec. Berenice Lima também deram grande contribuição
para essa proposição. Com a palavra, o Conselheiro Agamêmnom Rocha e
Souza, representante da Casa do Administrador da Região Sul-fluminense,
apoiou o projeto apresentado. O Conselheiro Leocir Dal Pai igualmente
concorda com o projeto e informou que a Casa do Administrador da Grande
Niterói está mobilizada para essa mudança de modelo, acreditando que os
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resultados serão tantos ou melhores do que os observados hoje. A Conselheira
Mara Biasi disse que o projeto é muito interessante, esperando efeitos no
médio e longo prazos; mas que essa decisão acertada implica em uma boa
economia imediata para as finanças do CRA-RJ; e que acredita que esse projeto
de ocupação territorial será muito importante para a presença do CRA-RJ em
mais cidades do interior do RJ, desde que os representantes tenham disposição
para desempenharem o novo papel, sendo necessário uma estrutura de
retaguarda que lhes dê o apoio necessário. A Conselheira Elizabeth Bastos disse
que o projeto vem ao encontro de um novo modelo de gestão e de presença
da entidade no interior do Estado do RJ; que vê os espaços de coworking como
uma estratégia interessante para essa ação, em conjunto com o uso mais
intensivo da van ‘CRA-RJ Itinerante’; e que o momento é de reinvenção das
instituições. O Conselheiro Cesar José Campos disse que essa mudança vem na
esteira da necessidade de inovação, sem qualquer questionamento ou juízo do
que era praticado nas Casas do Administrador que foram uma inovação de
sucesso, mas que agora as circunstâncias impõe uma evolução do CRA-RJ que
alcançará, com esse projeto, um patamar de maior modernidade, por meio de
uma ação capilar em todo o Estado do RJ; acrescentou que o Comitê a ser criado
poderá contribuir coletivamente para a construção desse novo modelo de
interiorização que implicará inclusive na exploração de espaços de coworking
já estudados. O Conselheiro Leocir Dal Pai revelou preocupação com a diluição
da representação em todos os 92 (noventa e dois) municípios do RJ, ao mesmo
tempo em que sugeriu que as indicações de novos representantes sigam
critérios de alinhamento com os interesses institucionais. O Presidente
questionou “qual será o tamanho do CRA-RJ pós-pandemia”, reforçando que
projetos como esses são fundamentais para o novo momento pelo qual
passarão as organizações, em especial o CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse
que as novas tecnologias, modernamente aplicadas, sugerem esse salto de
inovação e de qualidade na ação do CRA-RJ no interior; e propôs uma
homenagem a todos os colegas que até hoje atuaram como representantes das
Casas do Administrador. Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ,
a concessão dessas moções.
2.4. STJ decide Conselhos Profissionais não gozam de isenção do pagamento de
custas:
O Presidente do CRA-RJ apresentou a informação de que o STJ decidiu que os
Conselhos Profissionais não gozam de isenção do pagamento de custas. O
Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, aduziu que essa
medida já vigora no Estado do RJ há muito tempo.
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2.5. Consulta sobre a natureza jurídica do jeton – possibilidade de pagamento em
realização de reuniões por videoconferência:
O Presidente do CRA-RJ parabenizou o Chefe da Assessoria Jurídica (ASJUR) do
CRA-RJ pelo estudo, de 17 páginas, em que a assessoria discorre sobre a origem,
natureza e aplicabilidade do pagamento de jeton e de verbas de representação
em Conselhos Profissionais. Ao final desse estudo a ASJUR conclui que “o valor
do jeton pago aos conselheiros que participam das sessões plenárias, com
direito a voz e voto, seja mitigado em realização ao praticado nas plenárias
presenciais, podendo o Egrégio Plenário decidir pela interrupção do pagamento
ou pela redução dos valores das sessões realizadas por videoconferência”. O
Presidente colocou o assunto em discussão, abrindo a palavra aos Conselheiros
presentes nesta sessão virtual. Após extenso, amplo e proveitoso debate, o
Presidente colocou em votação duas proposições, a de redução dos valores das
diárias a serem percebidas pelos Conselheiros nas sessões plenárias a partir do
mês de junho/2020, e a realização de apenas duas sessões plenárias mensais a
partir de junho/2020. Aprovadas, por maioria, (1) a redução de 50% do valor
do jeton, referente às sessões realizadas por videoconferência e até nova
decisão deste Egrégio Plenário, e (2) a realização de apenas duas sessões
plenárias mensais, a partir de junho de 2020.
2.6. Agendamento de sessões plenárias CRA-RJ para junho 2020:
Aprovado o agendamento das próximas sessões plenárias, nos dias 09 e 23 de
junho de 2020.
2.7. Franquia da Palavra:
O Presidente do CRA-RJ comunicou a edição da Portaria deste Conselho que
prorroga o prazo para a prestação de contas dos suprimentos de fundos, até 30
dias após a suspensão da quarentena por parte das autoridades sanitárias, de
modo que os servidores do CRA-RJ tenham tempo para esse cumprimento
legal.
2.8. PL nº 1263/2020:
O Presidente do CRA-RJ informou que está pautado para hoje a votação do
Projeto de Lei (PL) nº 1263/2020, de autoria do Deputado Federal Júnior Mano,
do PL/CE, que reduz temporariamente os valores das anuidades dos conselhos
profissionais. O Conselheiro Wagner Siqueira disse que fez contato com o
Vereador Cesar Maia que por sua vez teria encaminhado ao Presidente da
Câmara dos Deputados o pedido de retirada de pauta desse PL; haja vista que
essa proposta inviabiliza a ação dos Conselhos Profissionais em gera.
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2.9. Franquia da Palavra:
2.9.1. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio indagou a respeito
do comportamento da receita, sendo informado pelo Coordenador de
Finanças do CRA-RJ, Adm. José Ricardo Silva, da queda de 63% na receita de
maio de 2020, quando comparada com o mesmo mês em 2019.
2.9.2. O Presidente do CRA-RJ parabenizou os colaboradores do CRA-RJ que
aniversariaram nos últimos dias: Cássio Barreto, Maria das Dores Costa
Jardim, Marcelo Vieira e Júlia Tito.
2.10. Relato de processos de registro e de fiscalização:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos
Conselheiros relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos
em 14 (quatorze) processos nesta sessão, sendo 02(dois) processos do
Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 02(dois) processos do Conselheiro
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 02(dois) processos da Conselheira
Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Francisco Carlos
Santos de Jesus, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos,
01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 02(dois)
processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira, 01(um) processa Mara
Darcy Biasi Ferrari Pinto e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai.
2.11. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4053 de 19.05.2020:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária
do CRA-RJ nº 4053 de 19.05.2020.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada pelo Presidente do CRA-RJ, 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, assim como vista e rubricada pelos conselheiros titulares presentes à
sessão.

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

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

