CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4064

Data: 20/10/2020

1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – Presidente em exercício
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
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 de Campos
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Reginaldo de Souza 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. Reinaldo Faissal
Tecnóloga Patrícia Arvellos
1.3. Outras Presenças:
Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ
Adm. Fernanda Abrahão Magalhães
Adm. Yara Assis Rezina
Adm. Miguel Marun
Adm. Rita Borges - Coordenadora da Comissão Especial de Marketing
Contador
Adm. Marinei Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico
Adv. Claudia Maria Souza– Assessora Técnica Jurídica
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização
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
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas
Adm. Luiz Miller de Oliveira – Chefe do Setor de Recursos Humanos
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Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização
Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Julia Tito – Chefe da Biblioteca
Katia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria
Hely Miranda – Chefe da WebRádio
Filipe Rangel – Chefe da WebTv
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura: registro de presenças, ausências justificadas e convocações de
suplentes:
A Presidente em exercício do CRA-RJ, Conselheira Elizabeth da Costa Bastos,
deu por aberta esta sessão plenária virtual cumprimentando todos os
presentes, integrantes das Comissões Especiais do CRA-RJ e equipe de
colaboradores que fazem o CRA-RJ.
2.2. Fala da Presidente do CRA-RJ:
A Presidente em exercício do CRA-RJ, saudou os professores pela passagem
do Dia do Professor (15 de outubro) e destacou as ações comemorativas
realizadas pelo CRA-RJ na ocasião. Em celebração do Mês de Combate ao
Câncer de Mama (outubro rosa), a pauta desta sessão circulou na cor rosa. A
presidente alertou os presentes sobre a importância de as mulheres
realizarem seus exames preventivos e parabenizou a Comissão de
Administração em Serviços de Saúde que planejou o evento “A prevenção é
também uma questão de gestão”, do qual também participam os integrantes
das Comissões da Mulher Administradora e de Recursos Humanos, além de
convidados. Registrou que no dia 25/10 é o aniversário do Presidente Wallace
Vieira e da colaboradora Zuma Gonçalves (Sedoc) e 31/10 da colaboradora
Marta Faia (Cofin).
2.3. Bens inservíveis do CRA-RJ, para doação a ONGs:
A Presidente em exercício do CRA-RJ informou que é praxe a equipe do CRARJ realizar levantamento e separação de bens considerados inservíveis ao
longo dos anos, conforme levantamento constante do relatório apresentado a
esta sessão. Esclareceu também que as entidades que os recebem por doação
precisam estar em dia com suas obrigações legais. Com a palavra, o Vicepresidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Carlos
Roberto Fernandes Araujo, disse que esse trabalho foi realizado por uma
comissão nomeada pela Portaria CRA-RJ nº 33 de 06/05/20 e que tem como
membros os funcionários Adm. Adolpho da Silva Oliveira, Armando Edson
Sousa Pinto e Paulo Martelo Suarez. Disse ainda que esses bens são de
recuperação antieconômica, assim considerados quando sua manutenção for
onerosa, estiverem obsoletos ou, por desgaste prematuro por isso a indicação
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de doação; e que as entidades beneficiadas serão o Educandário Frei Luiz e
Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.

2.4. 34º Aditivo Convênio CRA-RJ/Qualicorp (Bradesco Saúde):
A Presidente em exercício do CRA-RJ submeteu à aprovação do Plenário do
CRA-RJ o 34º Aditivo Convênio CRA-RJ/Qualicorp por meio do qual há a
inclusão de nova tabela do plano Bradesco Saúde, a ser oferecida aos
registrados no CRA-RJ. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.5. Desempenho do CRA-RJ no Google em setembro/2020:
Com a palavra, a Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, jornalista
Katia Biaia, informou que mensalmente os registros de busca na plataforma
Google são recebidos e analisados. E que no mês de setembro o CRA-RJ teve
um acréscimo de 140% de visualizações e a avaliação de 4.1 estrelas, sendo a
nota máximo cinco estrelas. A Presidente do CRA-RJ parabenizou os
funcionários do Conselho pelo desempenho.
2.6. Eleições CRA-RJ:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Presidente da Comissão
Permanente Eleitoral (CPE) do CRA-RJ, a respeito da eleição para renovação
de 1/3 do Plenário do CRA-RJ, disse que no dia 18/10 haverá um ponto de
atendimento presencial na sede do CRA-RJ, já com tudo planejado para
receber eventuais eleitores, no horário de 10h às 16h, com segurança e
conforto para todos. O Conselheiro Francisco de Jesus lembrou da
necessidade de troca da senha para quem está no colégio eleitoral. A
Comunicação do CRA-RJ informou que fez um material sobre as eleições que
está em todas as mídias e no site do Conselho. A Presidente em exercício
acredita que o número de votantes que se dirigirão à sede do Conselho seja
ínfimo mas destacou a importância e a preocupação em se manter toda a
estrutura e protocolos de proteção contra a COVID-19 para atender aos
requisitos necessários estabelecidos pelo CFA e proporcionar aos registrados
essa facilidade, caso necessitem.
2.7. Justiça dá ganho de causa ao CRA-RJ em processo de fiscalização:
O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de
Fiscalização Profissional do CRA-RJ, disse que a justiça deu ganho de causa ao
CRA-RJ em uma ação judicial movida por uma empresa de consultoria que se
insurgiu contra o registro no CRA-RJ, e que a decisão judicial teve grande
repercussão nacional. Com a palavra, o Assessor Jurídico do CRA-RJ, Adv.
Marcelo Almeida, aduziu que essa sentença favorável ao CRA-RJ advém de
uma escorreita atuação em sede administrativa, mediante a instrução
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processual adequada, destacando que tramita no Tribunal Regional Federal da
2ª Região (RJ e ES) um grande volume de processos judiciais decorrentes da
fiscalização de atividades típicas do Administrador, e que jurisprudência
favorável sempre é importante. O Vice-presidente de Fiscalização Profissional
do CRA-RJ parabenizou a área de Fiscalização e o Jurídico do CRA-RJ pelo êxito
nesse intento, sendo acompanhado nessa saudação pela Presidente em
exercício do CRA-RJ.

2.8. Fiscalização do CRA-RJ implementa envio de ofícios em lotes:
A Presidente em exercício do CRA-RJ disse que tem realizado frequentes
reuniões com o Superintendente e com as Assessorias do CRA-RJ, e que
acompanhou a necessidade dos processos de fiscalização do CRA-RJ passarem
por uma mudança para sua agilização. Em decorrência do volume de
processos tratados pela área, a utilização do SIFA como facilitador tem sido
crucial. A Assessora Especial da Presidência do CRA-RJ, Tecn. Berenice Lima,
informou que a partir de orientações da Assessoria Jurídica do CRA-RJ, foi
possível a implantação de melhorias nos processos de fiscalização, permitindo
a economia de recursos postais inclusive. O Assessor do SIFA, Tecn. Marcelo
Vieira, disse que o SIFA passou a contar com o cadastramento dos e-mails das
empresas fiscalizadas que, a partir da anuência delas, passam a ter valor legal
nas comunicações trocadas entre o CRA-RJ e as empresas fiscalizadas,
poupando assim tempo e recursos que antes eram demandados pelas
postagens nos correios. A agilização dos processos se dará também pela
possibilidade do envio em lote, tornando a atuação da fiscalização ainda mais
eficaz. A Presidente em exercício do CRA-RJ parabenizou pelo avanço nesses
processos que gerarão velocidade e economicidade à entidade no
cumprimento de sua missão.
2.9. Inovações no Acervo Técnico do SIFA:
O Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ informou que está
sendo implementado, no portal do CRA-RJ, um espaço de divulgação pública
dos registrados que possuem experiência como Peritos Judiciais, em
substituição ao cadastro que havia sido implementado em 2018 pelo CFA e
que não tem sido divulgado. Com a utilização do registro no Acervo de Peritos
no SIFA do CRA-RJ, o cadastramento dos peritos judiciais ao CRA-RJ passa a
ser integrado às demais informações profissionais, possibilitando a emissão
de certidão com a chancela do Conselho, parabenizando a todos que
contribuíram para a realização dessa inovação no acervo técnico do Conselho,
após diversas reuniões que manteve com os colaboradores do CRA-RJ. A
Assessora Especial da Presidência do CRA-RJ, Tecn. Berenice Lima, disse que o
cadastro anterior foi encerrado e que todos os integrantes dele estão sendo
migrados para esse novo espaço mais integrado com o SIFA, para que possam
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ser divulgados de forma pública e destacada no site do CRA-RJ; e destacou
que esse projeto teve início a partir de uma demanda da Ouvidoria do CRA-RJ
por meio da Dra. Cláudia Souza que bem observou essa necessidade de
melhoria. O Assessor do SIFA, Tecn. Marcelo Vieira, destacou que esse novo
serviço é totalmente online, desde o protocolo, análise e deferimento do
cadastro. O Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ
parabenizou a todos mais uma vez pelo sucesso desse projeto que tem
inclusive se mostrado muito bem avaliado pelo judiciário do Estado do RJ. A
Presidente em exercício do CRA-RJ disse que ficou muito feliz com esse
avanço e por mais um serviço gratuito on line oferecido pelo CRA-RJ, está
atenta às sugestões recebidas pela Ouvidoria e ressaltou que este tem sido
um canal importante no aprimoramento dos processos do CRA-RJ, tendo
parabenizado mais uma vez todos os envolvidos.
2.10. Carta de Serviço ao Usuário (CRA-RJ):
A Presidente em exercício do CRA-RJ informou que a Assessoria de
Comunicação do CRA-RJ está finalizando nos próximos dias, para publicação
no site, no Portal Transparência do CRA-RJ, a relação de todos os serviços
que são oferecidos pelo Conselho aos seus públicos diretos. A Carta de
Serviços ao Cidadão é um documento elaborado por uma organização
pública que visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela,
como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos com o
atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. A sua prática
implica para a organização um processo de transformação sustentada em
princípios fundamentais – participação e comprometimento, informação e
transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm
como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. Com a
palavra, a Assessora de Comunicação do CRA-RJ, Jorn. Katia Biaia, disse que
o trabalho realizado elenca todos os serviços oferecidos pelo Conselho,
sendo necessário apenas que o interessado aponte o seu mouse para que
apareça de imediato o serviço que procura. O Superintendente Geral do
CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth disse que a legislação federal instituiu a Carta
de Serviços ao Usuário que já vem sendo divulgada por diversos órgãos
públicos; e que pelo que consta o CRA-RJ será o primeiro ente do Sistema
CFA/CRAs a lançar essa Carta que passará por constante manutenção no
Portal Transparência.
2.11. Manual para criação de Comissões ADM Mulher nos CRAs:
A Presidente em exercício do CRA-RJ destacou a participação da Adm. Yara
Rezina, Coordenadora da Comissão da Mulher Administradora (CMA) do
CRA-RJ, e o apoio do Presidente licenciado Adm. Wallace Vieira que
resultaram na possibilidade de criação de Comissões Adm Mulher em todos
os regionais. O CFA comunicou por ofício circular, em 13/10, que o objetivo
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do ‘Manual de criação de Comissões ADM Mulher nos CRAs’ é valorizar a
participação das mulheres nos mais diversos setores da sociedade e definir o
regulamento para a implantação da Comissão Especial ADM-Mulher, criando
ações que viabilizem e promovam a visibilidade da mulher profissional de
administração. A Presidente em exercício do CRA-RJ realçou que a Adm. Yara
Rezina muito lhe representa pois se dedica com vigor nas reuniões e
contribuições ao Sistema CFA/CRAs. Com a palavra, a Conselheira Yara
Rezina disse que a contribuição da CMA para a criação do manual surgiu a
partir da experiência acumulada no CRA-RJ e que a ideia foi a de construir
um documento que pudesse servir de auxílio ao CFA e aos CRAs nesse
objetivo de aumentar a representatividade das mulheres nas organizações e
também como palestrantes dos eventos realizados no Sistema. Disse ainda
que o CFA está organizando um fórum de mulheres Administradoras, para o
qual indicou a Adm. Cláudia Tinoco para representar o RJ. A Conselheira
Mara Biasi destacou que a experiência da Adm. Yara Rezina na discussão do
tema, ao longo dos últimos anos, é de enorme relevo para proporcionar a
reflexão sobre o real papel e importância da participação qualificada das
mulheres em diversas instâncias. A Conselheira Elioneide Venâncio e os
Conselheiros Francisco de Jesus e Paulo Hollanda também parabenizaram a
Adm. Yara Rezina pelo trabalho realizado. A Presidente do CRA-RJ mais uma
vez parabenizou a Adm. Yara Rezina e todas as integrantes da CMA do CRARJ.

2.12. Agendamento de sessões plenárias para novembro de 2020:
Aprovadas as datas de 10 e 24/11/2020, para a realização das próximas
sessões plenárias do CRA-RJ. O Vice-presidente de Administração e Finanças
do CRA-RJ disse que, inevitavelmente, a aprovação do balancete de
setembro sofrerá um atraso na remessa ao CFA, devido ao intervalo de
tempo até a próxima sessão em 10/11/2020.
2.13. CRA Digital da CDL para os Profissionais de Administração:
A Presidente em exercício do CRA-RJ apresentou o site
https://www.certificadodelivery.com/especial/7/cra-digital que dá especial
destaque ao CRA-RJ e aos Administradores que podem adquirir o certificado
digital com desconto e, inclusive com o chip na carteira do CRA-RJ. O
referido convênio, apresentado em sessões plenárias anteriores é mais um
serviço relevante do CRA-RJ aos profissionais de administração.
2.14. 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 17(dezessete) processos nessa sessão, sendo 01(um) do Conselheiro
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Waldir Irineu da Silva Junior, 01(um) processo do Conselheiro Carlos Roberto
Fernandes de Araujo, 04(quatro) processos do Conselheiro Francisco Carlos
Santos de Jesus, 03(três) processos do Conselheiro César José de Campos,
01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 02(dois)
processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo do
Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos da
Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e 02(dois) processos do
Conselheiro Leocir Dal Pai.
2.15. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4063 de 06.10.2020:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão
Plenária do CRA-RJ nº 4063 de 06/10/2020.
2.16. Franquia da Palavra:
A Presidente em exercício do CRA-RJ disse que embora a Assessoria de
Comunicação do CRA-RJ tenha feito contato com todos os candidatos à
Prefeitura do Rio, a maioria está com dificuldades de agendas para
comparecer às sessões plenárias do CRA-RJ até o dia das eleições em
15/11/2020; A fim de contemplar o maior número possível de candidatos,
serão realizadas entrevistas pela CRA-RJ Play para disponibilização dos
conteúdos nas mídias do CRA-RJ. A Conselheira Mara Biasi disse que o IBAM
tem realizado webnarios com candidatas nas eleições municipais de
15/11/2020, com foco pluripartidário e com representantes de todas as
regiões do país nesses eventos que têm mostrado a falta de conhecimento do
papel das mulheres enquanto legisladoras ou executivas do poder público;
com proposta ainda de mentoria ao longo do mandato. A Presidente em
exercício do CRA-RJ parabenizou o IBAM por essa iniciativa. Com a palavra, o
Conselheiro Reginaldo Souza, indagou se todos os candidatos à Prefeitura do
Rio responderam à solicitação enviada pelo CRA-RJ, em especial a candidata
Benedita da Silva. A Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ informou
que todos os assessores dos candidatos à Prefeitura do Rio foram contatados
e que alguns ainda não confirmaram o interesse em responder, aguardandose a confirmação no prazo de resposta definido pelo TSE.
O Vice-presidente de Fiscalização Profissional do CRA-RJ disse que ouviu
notícia de que o MEC deseja alterar textos de livros clássicos didáticos, o que
lhe causou espanto, devendo essa situação ser acompanhada por todos, em
nome do domínio público e da liberdade de expressão. A Assessora de
Comunicação do CRA-RJ disse que os livros foram adulterados e adquiridos
para serem distribuídos para pessoas de baixa renda. Retiraram algumas
partes dos livros modificando seus conceitos e ludicidade das obras.
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3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada pela Presidente em exercício 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 pela
Presidente em exercício, Adm. Elizabeth da Costa Bastos, 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. Elizabeth da Costa Bastos
Presidente em exercício
CRA-RJ nº 20-40064

