CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4057

Data: 07/07/2020

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. Firmino Sousa Carneiro
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 – Coordenador do Setor de Fiscalização
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
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Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica
Adm. Luiz Miller de Oliveira – Chefe do Setor de Recursos Humanos
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Julia Tito – Chefe da Biblioteca
Katia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria
Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa
Hely Miranda – Chefe da WebRádio
Filipe Rangel – Chefe da WebTv
Adm. Miguel Marun

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura:
O Presidente do CRA-RJ deu as boas-vindas a todos os Conselheiros Regionais,
aos Conselheiros Federais, e aos colaboradores internos que acompanham esta
sessão plenária virtual do CRA-RJ e externou a sua alegria de rever a todos.
2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ destacou ser esta a 10ª sessão plenária virtual deste
Conselho nesses tempos de pandemia, e falou da dedicação imensurável dos
colaboradores internos do CRA-RJ que têm contribuído decisivamente para a
manutenção e alavancagem das operações da entidade.
O Presidente do CRA-RJ parabenizou os Conselheiros Agamêmnom Rocha
Souza, Antonio Andrade e Carlos Eduardo Sansone, pelos seus aniversários que
serão celebrados nos próximos dias.
O Presidente do CRA-RJ parabenizou a Comunicação do Conselho que lançou
nas mídias sociais as campanhas pelas celebrações anuais do Dia do orgulho
LGBTI (28/6) e pelo Dia de combate à segregação racial (3/7), Dia do Hospital
(2/7), Dia do Cooperativismo (4/7) e Dia do Administrador Público (5/7).
Chamou a atenção que o CRA-RJ foi o primeiro Conselho do Sistema CFA/CRAs
a expedir Carteiras de Identidade Profissional com o ‘nome social’.
Ainda em sua abertura, o Presidente do CRA-RJ lastimou as milhares de mortes
que continuam sendo registradas semanalmente em todo o Brasil, vitimados
pelo Covid 19.
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2.3. Resultados do desempenho de arrecadação do CRA-RJ:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de
Administração e Finanças do CRA-RJ, informou que o 1º trimestre de 2020
apontou um crescimento de 8,4% da receita, em relação ao mesmo trimestre
de 2019; sendo que no 2º trimestre de 2020 a queda de arrecadação foi de
43,8%; e no semestre, a redução foi de 13,2%, quando comparada com o 1º
semestre do ano passado; disse que a equipe continua focada em receitas e
que é necessário manter o esforço de contenção de gastos. O Coordenador de
Finanças do CRA-RJ, Adm. José Ricardo Silva, lembrou que o vencimento da
anuidade de 2020 foi prorrogado para 30/06/2020, o que permitiu uma melhor
receita no mês de junho. O Presidente do CRA-RJ destacou que no mês de junho
houve 142 registros novos, 31 trocas de carteiras e 03 reativações de registro,
“o que permite ao CRA-RJ imaginar um cenário otimista para sair da crise”.
2.4. Relatório de 100 dias atualizado do CRA-RJ:
Em complemento ao Relatório de 100 dias de desempenho do CRA-RJ durante
a pandemia, apresentado na semana passada, o Presidente do CRA-RJ pediu à
Conselheira Mara Biasi, Coordenadora do Comitê de Orientação das Comissões
Especiais do CRA-RJ que apresentasse o seu relato. A Conselheira disse que,
neste período de quarentena, todas as 13 Comissões Especiais do CRA-RJ
apresentam projetos bem estruturados, “com início, meio e fim”, sendo tais
comissões verdadeiros “braços auxiliares” da Direção do CRA-RJ, realizando
com qualidade diversas atividades e eventos; que as atividades desenvolvidas
durante a pandemia demonstram um grande comprometimento dos membros
dessas comissões com a situação delicada por que estamos passando; que são
95 os integrantes das Comissões Especiais do CRA-RJ, envolvidos diariamente
no trabalho de propor temas de cada segmentos, sempre pensados e tratados
de forma transversal, permitindo a integração entre as diversas comissões
especiais; que todos estão também muito empenhados em dar apoio aos
serviços que são hoje oferecidos ao público atendido pelo CRA-RJ, como por
exemplo o ‘PROA’ e o ‘CRA-RJ Aproxima’; que todas as 112 atividades realizadas
ultimamente foram virtuais, como: reuniões, lives, artigos, entrevistas, etc; e
que a Comunicação do CRA-RJ tem um papel fundamental nessa dinâmica de
produção e disseminação dos conteúdos das comissões. A Conselheira
Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional do CRA-RJ, agradeceu ao Conselheiro Reinaldo Faissal que
lembrou da importância do registro desse relatório das comissões especiais do
CRA-RJ, à Adm. Norma Godoy pelo empenho no suporte ao comitê e à
Comunicação do CRA-RJ por vencer as dificuldades e produzir vasto material, à
TI pelo suporte técnico que é dado ao trabalho que vem sendo realizado. O
Presidente do CRA-RJ disse que as Comissões Especiais do CRA-RJ de fato
completam e complementam com brilhantismo o trabalho que é realizado pelo
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Conselho, sendo inclusive fonte de consultas internas para deslindar problemas
organizacionais por que passa a entidade, sendo imprescindíveis no dia a dia da
casa, como por exemplo, em programas de treinamento interno e no projeto
de interiorização do CRA-RJ que é Coordenado pelo Conselheiro Cesar Campos.
A Conselheira Elizabeth Bastos, falando sobre o relatório da Ouvidoria do CRARJ durante os 100 dias de pandemia, disse que as demandas são elevadas no
que diz respeito a problemas envolvendo licenças e cancelamentos de registro
indeferidos pelo Plenário do CRA-RJ, além de alguns casos que acabam
chegando à Ouvidoria do CFA ou a sites de reclamações. Destacou a
importância dos relatos dos registrados para a revisão e aprimoramento dos
dos processos e tratamentos informacionais do CRA-RJ, para que todas as
dúvidas possam ser dirimidas; que os setores de Atendimento e Dívida Ativa
têm sido muito importantes já que a maioria das demandas desagua nessas
áreas; e destacou o trabalho da Adv. Cláudia Souza (Assessoria Jurídica do CRARJ) que atua como elemento de ligação entre essas demandas e todos os
demais interessados, visando uma resposta rápida e assertiva. O Presidente do
CRA-RJ afirmou que a Ouvidoria do CRA-RJ é um poderoso instrumento de
democratização dos processos de inclusão dos registrados no CRA-RJ, pois
permite a retroalimentação e cumpre um papel de aproximação entre todos,
pelo que parabenizou a Conselheira Elizabeth Bastos e a Adv. Claudia Souza
pela colaboração que prestam a esse serviço, além da Ana Maria Martins,
Coordenadora de Registro do CRA-RJ, e do Edmar Rios, Chefe da Dívida Ativa,
pelo apoio que dão para que o sistema de ouvidoria flua de forma satisfatória.
A Coordenadora de Interiorização do CRA-RJ informou que durante os 100 dias
de afastamento do trabalho presencial na sede do CRA-RJ, fez parte de dois
grupos de WhastApp que tiveram por objetivo, um, a desmobilização das
instalações físicas do interior e, o outro, o aprofundamento e detalhamento do
projeto de interiorização virtual do CRA-RJ; destacou o trabalho comprometido
realizado por todos os colaboradores que compuseram esses grupos; que os
contratos de aluguéis foram rescindidos dentro do prazo programado, com o
desligamento de estagiários e o transporte de todo o patrimônio dessas salas
para a sede do CRA-RJ; e que agora aguarda instruções sobre o novo projeto de
interiorização que vem sendo conduzido pelo Conselheiro Cesar Campos. O
Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro do CRA-RJ, disse que
esses projetos foram muito bem conduzidos, pela complexidade, entendendo
que as circunstâncias inesperadas levaram a essa decisão do encerramento da
Casa do Administrador da Grande Niterói. O Conselheiro Agamêmnom
corroborou as palavras do Conselheiro Leocir Dal Pai, parabenizando o trabalho
da Adm. Marta Almeida e da comissão que cuidou dessa desmobilização no
interior. O Presidente do CRA-RJ disse que essa mudança de orientação políticoinstitucional se deu por causa das mudanças impostas pelo coronavírus, que
impingiram mudanças imediatas nas organizações e que propiciaram um novo
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pensar nas suas estruturas e serviços, com foco nas novas tecnologias
disponíveis.
2.5. Manual para Restabelecimento das Atividades Presenciais em empresas em
geral (edição do CRA-RJ):
A Adm. Roberta Martins apresentou o ‘Manual para Restabelecimento das
Atividades Presenciais’, editado pelo CRA-RJ, que tem como fonte o Projeto de
Restabelecimento do CRA-RJ, para servir de inspiração às empresas em geral,
editado pelo CRA-RJ. As mídias do CRA-RJ divulgarão amplamente essa
sugestão de manual, nos formatos PDF e Word, exatamente para que as
empresas que quiserem possam editar e adaptá-las às suas realidades. O
Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que é importante que o documento
preveja a realização de testes contra Covid 19 a cada quinzena, de modo a
aumentar a prevenção contra a doença. O Conselheiro Federal Wagner
Siqueira disse que a medição de temperaturas dos colaboradores e clientes do
CRA-RJ, bem como o isolamento dos colaboradores que apresentarem
sintomas da Covid 19, e ainda a realização de testes quinzenais de Covid 19 nos
colaboradores do CRA-RJ. A Adm. Roberta Martins apontou que as duas
primeiras indicações do Conselheiro Federal já constam do protocolo
produzido pelo CRA-RJ, e que os testes de Covid 19 foram considerados
importantes e estão sob análise do comitê e da Diretoria Executiva do CRA-RJ,
para que seja oportunamente estimado o custo x benefício dessa medida. A
Conselheira Mara Biasi sugeriu que o CRA-RJ consulte especialistas em relação
a realização de testes contra Covid 19, o que acabará sendo uma exigência em
muitos lugares públicos. A Conselheira Maria de Fátima Ribeiro disse que há
muitos casos em que a temperatura aferida já considera 37.8 uma temperatura
normal; que as mudanças, mesmo as advindas da OMS e da OPAS, são alteradas
a cada instante; que os custos dos testes são onerosos e devem ser sopesados
pela instituição; e que os documentos produzidos pelo CRA-RJ estão muito bem
escritos e prevendo os protocolos necessários, parabenizando a Adm. Roberta
Martins pelo trabalho apresentado. O Presidente do CRA-RJ disse que esses
documentos estão em permanente análise visando melhorias e garantia dos
mecanismos de segurança das pessoas.
2.6. Calendário Eleitoral para as Eleições do Sistema CFA/CRAs 2020:
O Adm. Carlos Roberto Fernandes Araujo, Presidente da Comissão Permanente
Eleitoral (CPE) do CRA-RJ, disse que está adotando todas as medidas para que
as eleições do CRA-RJ aconteçam sem qualquer percalço, e pediu ao Adv.
Marcelo Almeida, Chefe da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, que sintetizasse as
informações de que dispõe neste momento. O Chefe da Assessoria Jurídica do
CRA-RJ comunicou que no dia 30/6/2020 o CFA publicou o Edital que estabelece
eleições em todo o sistema; que os CRAs deverão publicar os seus respectivos
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editais até o dia 10/7/2020; que o prazo de inscrições de chapas é até 4/8/2020;
que os protocolos de chapas poderão ser realizados junto a colaboradores do
CRA-RJ que estarão trabalhando na sede em regime de plantão a partir de
10/7/2020; que para ter direito a voto os profissionais registrados deverão
estar quites com o CRA-RJ até o dia 29/8/2020; e que as eleições ocorrerão no
dia 28/10/2020. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que o subterfúgio
parcelamento de débitos por parte de candidatos, deve ser objeto de atenção
e análise da CPE do CRA-RJ, uma vez que tem sido usual alguns colegas
parcelarem os seus débitos para se candidatarem às eleições do CRA-RJ,
deixando de honrar com as parcelas após as eleições, voltando à condição de
inadimplentes. O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente
de Fiscalização Profissional, indagou se fica impedido à posse um candidato que
não tenha honrado com parcelas antes negociadas durante o processo
eleitoral. O Conselheiro Reginaldo Souza disse que a CPE do CRA-RJ deve
observar estritamente o que prevê o Regulamento Eleitoral do CFA. O
Conselheiro Wagner Siqueira disse que não duvida do Regulamento Eleitoral,
mas que há uma questão gerencial que deve ser objeto de atenção, sobretudo
na consulta encaminhada ao Setor de Dívida Ativa que falha na identificação e
no controle daqueles candidatos que estejam efetivamente quites ou
devedores da entidade. O Conselheiro Reginaldo Souza disse que se o
parcelamento é uma alternativa legal e que se o profissional estiver quite com
as parcelas, isso não pode ser impeditivo para candidatura nas eleições do CRARJ. O Conselheiro Wagner Siqueira disse que o CRA-RJ, sob o ponto de vista
gerencial, não pode permitir que o profissional participe das eleições se não
estiver quite com o CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que tanto o corpo
gerencial quanto a CPE do CRA-RJ ficarão atentos a quaisquer irregularidades
dessa natureza. O Conselheiro Reinaldo Faissal indagou se o eventual
inadimplemento pode levar o profissional à perda do registro, ao que o Chefe
da Assessoria Jurídica do CRA-RJ respondeu que o profissional inadimplente
não perde o direito ao registro profissional, conforme decisões judiciais já
transitadas em julgado, mas que para se candidatar, o profissional deve estar
quite ou com parcelamento regular na data do pedido de registro da chapa
eleitoral. O Presidente da CPE do CRA-RJ disse que checará e ficará atento a
todo o processo eleitoral na entidade e que será rigoroso na conferência dessa
regularização dos candidatos. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que é
fundamental o cumprimento da legislação, sendo certo que se um profissional
assina um termo de confissão de dívida e parcelamento e não honra os
pagamentos, deverá sofrer as penalidades decorrentes. O Conselheiro
Reginaldo Souza não tem dúvida de que um colega em débito deve ser cobrado,
e repisou que não se pode criar regra que não existe no Regulamento Eleitoral.
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2.7. Resposta do CFA ante à ausência de critérios para indicações de profissionais
para a SENAD/Ministério da Justiça:
O Presidente do CRA-RJ disse que ante à ausência de critérios para indicações
de profissionais para participarem do objeto do convênio assinado entre o CFA
e a SENAD/Ministério da Justiça, está tendendo à não participação do CRA-RJ
nesse processo de indicações. Com a palavra, o Conselheiro Reginaldo Souza
disse que a não participação do CRA-RJ alijará colegas interessados nesse
processo seletivo, motivo pelo qual sugere que o Presidente do CRA-RJ reveja
a sua posição. O Conselheiro Francisco de Jesus disse que no ofício original do
CFA está aberta a possibilidade de os eventuais interessados enviarem
candidaturas diretamente ao CFA, sem a necessidade de indicação por parte
dos CRAs. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que se os critérios não estão
bem definidos pelo CFA, o CRA-RJ deve se precaver e por isso sugere a não
participação nesse processo, dado o momento em que o esforço maior do CRARJ deve ser direcionado ao equacionamento entre receitas x despesas, tendo
em vista a arrecadação ter sido prejudicada pela pandemia. O Conselheiro
Cesar Campos disse que a ausência de critérios, para a formação de um
cadastro de profissionais interessados, é de responsabilidade do CFA, ficando o
CRA-RJ apenas como um canal de divulgação dessas oportunidades aos
registrados nos Conselhos. O Presidente do CRA-RJ disse que a ausência de
marcos conceituais é uma grande falha do processo de recrutamento e seleção
assinado entre o CFA e a SENAD, deixando os CRAs reféns de um processo frágil
e pouco profissional. O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio
disse que concorda com o Conselheiro Cesar Campos, e que apresentou seu
currículo diretamente ao CFA, para participar desse convênio celebrado pelo
CFA. Indagado pelo Presidente do CRA-RJ sobre a sua opinião em relação ao
processo em discussão, o Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que essa
solicitação do CFA impede que os CRAs realizem um processo democrático que
deveria ensejar uma maior divulgação junto a todos os profissionais registrados
no Sistema CFA/CRAs; e destacou que o CFA não poderia ter delegado a um
funcionário de segundo escalão para responder ao Presidente do CRA-RJ que
realizou a consulta ao Presidente do CFA. O Plenário do CRA-RJ aprovou que
apenas a notícia do processo seletivo objeto desse convênio seja divulgado nas
mídias do CRA-RJ; além do envio de um ofício ao CFA, protestando contra a
forma com que o Presidente do CRA-RJ foi respondido em sua pertinente
indagação quanto à ausência de critérios. A Conselheira Elizabeth Bastos fez
registrar em ata que todas as reclamações advindas desse processo de cadastro
serão encaminhadas ao CFA, “pois não temos condições de responder na
Ouvidoria ou na Central de Atendimento, já que não sabemos quais são os
critérios”.
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2.8. Encontro de Direito, Administração e Contabilidade do CRC-RJ:
O Presidente do CRA-RJ anunciou que o CRC-RJ realizará, ao final do mês
de julho, o I Encontro de Direito, Administração e Contabilidade do CRC-RJ,

virtual, e que contará com o Adm. Wagner Siqueira, Conselheiro Federal,
representando o CRA-RJ.
2.9. Cadastro no sistema "push" de jurisprudências do CFA:
O Presidente do CRA-RJ informou que o CFA enviou comunicação circular aos
CRAs para que os colaboradores interessados, sobretudo das áreas de
fiscalização e registro profissional, recebam notícias acerca de processos e
decisões que tramitam no Sistema CFA/CRAs. Com a palavra, o Chefe da
Assessoria Jurídica do CRA-RJ, informou que se trata de um repositório com
decisões de diversos tribunais, publicadas em diversos sites, mas que podem
ser fonte de consulta dos funcionários e Conselheiros do CRA-RJ.
2.10. CFA estende home office por tempo indeterminado:
O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de ofício circular do CFA
informando que estendeu por tempo indeterminado o home office naquela
autarquia federal; e que também recebeu a comunicação de que as reuniões
plenárias do CFA estão suspensas, o que impede do CFA julgar processos de
registro e de fiscalização que são para lá remetidos pelos CRAs em grau de
recurso.
2.11. Renúncia do Conselheiro Firmino às comissões especiais:
A Conselheira Mara Biasi, Coordenadora do Comitê das Comissões Especiais do
CRA-RJ, informou que recebeu pedido do Conselheiro Firmino Carneiro para a
sua saída como membro das comissões especiais da qual fazia parte, por
conflito de interesses; que a recondução da Adm. Talita Duarte Filipino, para a
Comissão Especial de Serviços de Saúde; e a indicação do Adm. Rafael Moreira
Guimarães para a Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação.
Aprovados por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ. Também foi aprovado,
por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ, que a eventual insuficiência de
número mínimo de participantes em determinada comissão especial, como
determinado em normativa, especialmente quando em processo de
substituição de membros, seja relevada até que o processo de novo ingresso
seja concluído pelo Comitê de Orientação às Comissões Especiais do CRA-RJ. O
Presidente do CRA-RJ saudou os novos integrantes e lamentou a saída do Adm.
Firmino Carneiro que por questões particulares se afasta das participações das
Comissões Especiais do CRA-RJ, das quais faz parte desde 2005. Com a palavra,
o Conselheiro Firmino Carneiro agradeceu as palavras do Presidente do CRA-RJ
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e disse que continuará a colaborar como Conselheiro e da Câmara de Registro
Profissional do CRA-RJ.

2.12. 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 11(onze) 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 da Conselheira Elizabeth da Costa
Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01
(um) processo do Conselheiro César José de Campos, 01(um) processo do
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira
Renata Motta Vasconcellos, 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai
e 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira.
2.13. Franquia da Palavra:
O Presidente do CRA-RJ registrou que o CRA-RJ inaugurou a sua participação no
Telegram, como mais um canal de divulgação das ações do CRA-RJ.
2.14. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4056 de 23.6.2020:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária
do CRA-RJ nº 4056 de 23.6.2020.
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.
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