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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. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
         Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 

                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
                 Adm. Reinaldo Faissal 

         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ 

Contador José Ribamar do Amaral Cypriano – Amaral Contabilidade 
        Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 

Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adv. Claudia Souza – Assistente 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. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Adm. Luiz Miller de Oliveira – Chefe do Setor de Recursos Humanos 
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria 
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Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa 
Hely Miranda – Chefe da WebRádio 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Maria Aparecida da Silva – Setor de Pessoa Jurídica 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Felipe Miguel -  Chefe da Web TV 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1.Abertura: 
O Presidente do CRA-RJ abriu esta sessão plenária virtual saudando a todos os 
presentes, desejando que estejam muito bem de saúde; e falou da sua alegria 
em retornar com energia renovada ao convívio, mesmo que virtual, com todos 
os colegas Conselheiros e colaboradores que fazem o CRA-RJ.      
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ registrou e parabenizou os aniversariantes 20/11 Ana 
Maria Martins e Conselheira eleita, Adm. Rosângela de Araújo Ferreira Arruda;  
24/11, Adm Paulo Cesar Coelho (COFIS); 25/11, Ronaldo dos Reis; 28/11, Lizane 
Soares (COREG). 
O Presidente do CRA-RJ consignou o repúdio da Direção do CRA-RJ em relação 
ao fato hediondo que levou à morte do cidadão João Alberto Silveira Freitas, 
em 19/11/2020, quando se envolveu numa confusão e foi espancado por dois 
seguranças contratados de uma empresa terceirizada, a Vector. O Presidente 
do CRA-RJ lamentou profundamente o episódio e disse que a conscientização 
pela igualdade racial, especialmente no Brasil, deve ser uma vigência durante 
todo o ano e não apenas no dia 20/11 quando se celebra o Dia da Consciência 
Negra. 
 

2.3. Registro de presenças, ausências justificadas e convocação de suplentes. 
O Presidente do CRA-RJ conferiu a presença de onze Conselheiros regionais 
titulares; e apresentou a justificativa de ausência do Conselheiro Reginaldo 
Souza que nesta sessão foi substituído pelo Conselheiro Firmino Carneiro 

 
2.4. Balancete do CRA-RJ outubro de 2020: 

O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ, agradeceu toda a equipe do CRA-RJ que 
vem cerrando fileiras para o aumento da arrecadação e para a contenção de 
despesas do CRA-RJ, com previsão de encerramento do exercício com superávit 
financeiro. Com a palavra, o Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente 
da Comissão Permanente de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ, informou 
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que esteve à disposição desta CPTC toda a documentação referente às 
despesas, receitas e aplicações que geraram os fatos contábeis objeto da 
análise do comportamento econômico-financeiro do CRA-RJ no mês em 
questão. Verificou-se que a movimentação das contas de resultado (Receitas e 
Despesas) do mês de outubro de 2020 apresentou uma diferença orçamentária 
na ordem de R$ 267.657,80 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Procedida à análise documental e 
gráfica das contas de receita do período de janeiro a outubro de 2020 verifica-
se que o resultado das Receitas de Anuidade, incluindo-se as de Pessoa Física, 
de Pessoa Jurídica e as inscritas em Dívida Ativa, arrecadadas nesse período 
atingiu 78,09% do total previsto para o ano, conforme Previsão Orçamentária. 
Ainda em relação ao mesmo período, observa-se um aumento de 1,19% na 
arrecadação das anuidades em comparação ao ano de 2018 e uma redução de 
8,66% em relação a 2019. Em face das verificações e observações citadas, a 
CPTC, também composta pelos Conselheiros Paulo Roberto de Abreu Holanda 
e Waldir Irineu da Silva Junior, recomenda in totum a aprovação do Balancete 
do mês de outubro de 2020. A Conselheira Mara Biasi parabenizou a CPTC pelo 
trabalho de apoio à gestão; disse que 2021 exigirá um redobrado esforço para 
o alcance do equilíbrio econômico-financeiro do CRA-RJ. O Conselheiro Cesar 
José de Campos disse que chamou a atenção o resultado até agora obtido pela 
Dívida Ativa que em tempos de pandemia representa um grande esforço da 
entidade. O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que 
as ações de cobrança encetadas neste ano têm adotado estratégias de 
cobrança que estão surtindo efeito melhor do que em outras ocasiões. 
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de outubro 
de 2020 do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ parabenizou a CPTC, os 
colaboradores diretamente envolvidos e a Amaral Contabilidade pelo trabalho 
apresentado. 
 

2.5. 3ª Reformulação Orçamentária de 2020: 
O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ apresentou a 
proposta para a 3ª Reformulação Orçamentária do CRA-RJ, tendo como base as 
informações trazidas pela equipe do CRA-RJ, liderada pelo Superintendente 
Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, e pelo Coordenador de Finanças do 
CRA-RJ, Adm. José Ricardo Silva. Disse que em função do ano atípico o 
orçamento inicial foi ajustado, levando em conta a considerável diminuição da 
receita entre os meses de abril a setembro/2020, e também o êxito na redução 
de diversas despesas do CRA-RJ, como encerramento ou renegociação dos 
contratos, acordo coletivo de trabalho com o pessoal, queda em despesas 
variáveis, diárias, passagens, jeton, eventos. Essas medidas, dentre outras, 
permitiram que o orçamento do CRA-RJ fosse reduzido em 11%, para o 
montante de R$ 19.022.000,00 (dezenove milhões e vinte e dois mil reais). 



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4066                 Data: 24/11/2020 
 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a 3ª reformulação 
orçamentária de 2020 do CRA-RJ. 

  
2.6. Proposta Orçamentária para 2021 (após o item 6.1): 

 O Presidente do CRA-RJ solicitou que o Vice-presidente de Administração e 
Finanças do CRA-RJ apresentasse a proposta orçamentária do CRA-RJ para o 
exercício de 2021. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo disse que o 
exercício de 2021 terá um orçamento menor que o de 2020, recomendando-se 
uma gestão austera no próximo ano, no sentido de redução ainda maior das 
despesas de pessoal e de contratos, bem como da manutenção do esforço para 
a arrecadação, usando de inteligência e poder de convencimento por meio de 
serviços aos registrados. Disse que a proposta orçamentária do CRA-RJ está 
completamente alinhada com as orientações do CFA que recomendou que 
todos os Regionais adotem fortes medidas de contenção de despesas no seu 
orçamento para 2021, devido à constatação de situação encontrada em todo o 
Sistema CFA/CRA's: baixíssimo índice de registro dos recém-formados; alto 
índice de cancelamento dos atuais registrados; e alto índice de inadimplência 
dos registrados. Em relação às receitas previstas pelo CRA-RJ para 2021, o Vice-
presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ disse que as anuidades 
foram corrigidas pelo INPC dos últimos 12 meses, ou seja, em 3,89%, conforme 
estipulou a Resolução Normativa CFA nº 588 de 26/10/2020. Foram previstas 
para 2021 as mesmas políticas de desconto de anuidades praticadas desde 
2018 (5% de desconto até 31/01; 2,5% de desconto até 28/02; e o pagamento 
em março com o valor integral). Valeu-se da base atual de registrados que 
conta com adimplência de 58% dentre os profissionais e de 47% entre as 
empresas registradas. A estimativa de receita para 2020 é de R$ 17.300.000,00. 
Em relação às despesas, todos os contratos vigentes preveem correções de 
3,0% (estimativa do INPC para 2020), inobstante os esforços de negociação 
para manutenção ou redução dos atuais valores. Em Despesas com Pessoal, 
além da projeção de reajuste de 1,5% (estimativa do IPCA para 2020) na folha 
de pagamento de 2021, está prevista a quitação dos valores retroativos 
pendentes de 2019, que corresponde à aplicação de 3,75% (IPCA- 2018) sobre 
os salários dos funcionários relativos ao período de janeiro a agosto de 2019. 
Outras previsões de despesas fixas e variáveis foram reduzidas, em função do 
estado pandêmico, como diárias, passagens, eventos, energia elétrica, serviços 
terceirizados de recepcionistas e atendentes, manutenções diversas, gêneros 
alimentícios, suprimentos de fundos, dentre outras.  Em Investimentos 
(Despesas de Capital) orçou-se R$ 50.000,00 para todo o exercício de 2021, 
para qualquer contingência. A Conselheira Mara Biasi disse que reconhece o 
esforço e a seriedade da proposta apresentada, sendo necessário um olhar 
ainda mais atento para a redução das despesas e para o aumento das receitas 
em 2021; apontando a Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm) 
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como uma oportunidade de obtenção de receitas, por meio de parcerias 
inclusive; disse que os benefícios pagos ao quadro de pessoal devem ser objeto 
de maior atenção, por meio de acordos com o sindicato dos funcionários do 
CRA-RJ, haja vista as dificuldades de caixa previstas para 2021, já que o peso da 
folha poderá, diante da frustração de receitas, ocasionar atrasos nos 
pagamentos de salários e até mesmo alguns desligamentos. O Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes Araujo concorda com a Conselheira Mara Biasi e 
disse que o custeio de pessoal deverá ser objeto de negociação já no início de 
2021, pois essas despesas representam 66% da receita líquida do CRA-RJ, se 
considerada a proposta orçamentária para o próximo exercício. O Conselheiro 
Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio, destacou que o auxílio alimentação 
e o plano de saúde podem ser itens importantes para se negociar; bem como a 
jornada híbrida em 2021; e que algumas prestações de serviços devem ser 
reavaliadas diante da crise contínua. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-
presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse 
que é evidente a preocupação com o equilíbrio econômico-financeiro do CRA-
RJ em 2021; que pessoalmente teve experiência em empresas que enfrentaram 
dificuldades e crises, como a Varig por exemplo; e que será necessária muita 
criatividade e solidariedade para esta entidade enfrentar o exercício de 2021 
da maneira mais humana e realista possível. O Presidente do CRA-RJ disse que 
a Diretoria Executiva que assumirá a gestão do Conselho em janeiro de 2021, 
receberá todas as informações e legados para que possa dar continuidade ao 
trabalho de recuperação que vem sendo realizado pela atual gestão e pelo 
Plenário do CRA-RJ. Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a 
proposta orçamentária para 2021 do CRA-RJ. 

 
2.7.  Relato do II Fórum de Presidentes dos CRAs (Brasília) 19 e 20/11: 

A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que durante o II Fórum de 
Presidentes dos CRAs, realizado em Brasília, em 19 e 20/11, foram tratados 
assuntos variados relativos às ações realizadas pelo CFA e pelos CRAs, bem 
como desafios e novos rumos para a profissão.   
A fala de abertura do Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, concentrou-se nas 
dificuldades enfrentadas pelo Sistema em função de sequelas financeiras e 
administrativas, de Tecnologia da Informação e processamento de dados. 
Nesse sentido, apesar das dificuldades, considerou resultados positivos da 
gestão no período. Dentre os temas tratados na ocasião, os mais relevantes 
foram: - a proposta de parceria do Sistema CFA/CRAs com o Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) para assinatura de 
convênio com o CONFAP para o desenvolvimento de empreendedorismo de 
base tecnológica através do Programa Centelha  envolvendo Universidades, 
Laboratórios e ICTs. Será estudado pelo CFA. 
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- a proposta de parceria do Sistema CFA/CRAs com a Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) apresentada com o objetivos de prover novas 
oportunidades no cooperativismo aos administradores. 
- a solicitação de alteração dos artigos 1º e 2º (prazo para envio de balancetes 
e cotas-partes) da RN 151/1994 que “Dispõe sobre o Controle da Execução 
Orçamentária dos Conselhos Regionais e sobre a Transferência da Quota-
Parte devida ao Conselho Federal de Administração”. (CAF) 
Os balancetes passarão a ser enviados todo dia 20 de cada mês em conjunto 
com a quota-parte. houve a aprovação por maioria. 
 -  Parceria ACP CRA-DF e OAB DF. (CRA-DF) 
Trata-se da ação civil pública em parceria com a OAB para a gestão condominial 
profissional e desdobramentos decorrentes. Ampla divulgação para a ação 
proposta em conjunto e enviada aos Conselhos para disseminação. 
-  Fiscalização e Registro do CRA-CE 
A advogada do CRA-CE apresentou os números de fiscalização e registro ao 
longo de 2020, obtidos por meio da análise de 2666 editais do Portal 
Transparência nas licitações do Estado. Como resultado, foram obtidos 71 
editais impugnados. Além disso, nos editais foram avaliadas e fiscalizadas as 
qualificações técnicas dos profissionais envolvidos nos editais. 
O CRA-CE alertou para o convênio com a Receita Federal e possíveis pesquisas 
na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, as quais poderão gerar mais 
fiscalizações bem sucedidas. O CFA mencionou que o convênio se encontra em 
estudo. 
 - E-CIP. (CRA-CE) 
O CRA-CE apresentou o “app” criado para IOS /Android a fim de fornecer a 
Carteira de Identidade Profissional digital aos profissionais e acredita ser esta a 
melhor opção, dada a agilidade e redução de custos. O CRA-SP informou que 
não há cobranças para emissão das CIPs em detrimento do convênio firmado 
com o SERPRO. 
 - Cobrança e Dívida Ativa (CRA-PI) 
Além de informar os números obtidos com as cobranças de dívida ativa, o CRA-
PI divulgou o 16º ENAPI que ocorrerá no período de 24 a 27/11, com 
palestrantes internacionais. 
- Resolução de Supervisão de Estágios (RN do CFA n. 569) (CRA-SP) 
Em função do acordo de cooperação técnica firmado junto ao MPT, o CRA-SP 
tem recebido críticas do CIEE e a sinalização de excesso e dissonância relativa à 
lei do Estágio, onde não é explicitada a necessidade de supervisão aos 
estudantes por parte de um Administrador, podendo ser suprida por um 
profissional com outra formação desde que tenha experiência na área. 
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- Padronização da titulação que deverá constar na CIP. (CRA-RJ) 
Apresentada a necessidade de padronização da titulação na CIP pelo CRA-RJ, o 
CFA teceu considerações a respeito, mencionando que são 7 (sete) as titulações 
constantes da CIP, conforme Resoluções Normativas emitidas pelo CFA e que 
este enviará um Ofício com esclarecimentos ao CRA-RJ. 
 - Registro de Técnico em Segurança do Trabalho. (CRA-TO) 
O CRA-TO efetuou exposição sobre solicitações de registros de técnicos. Por 
orientação do CFA, não deve ser registrado o Técnico de Segurança do Trabalho 
e sim o Tecnólogo, conforme listagem de cursos emitida pelo CFA. 
- Energia Solar. (CRA-TO) 
Sendo o terceiro regional a implantar o sistema, o CRA-TO informou que 
o payback do investimento feito com recursos do PRODER se dará em 36 
meses. 
- Reiteração – Capacitação em Licitação – Nova Lei das 
Licitações/Obrigatoriedade de Pregão Eletrônico, Outras; (CRA-AM) 
O CRA-AM reiterou a necessidade de qualificar o sistema sobre o tema, 
podendo ser feito através da gravação de vídeos com especialistas. 
- Central de Compras do Sistema CFA/CRAs. (CRA-AM) 
Ressaltada a necessidade de que as compras sejam estruturadas em conjunto 
para se obter ganhos de escala. Reclamações sobre a falta de resposta dos CRAs 
ao Ofício do CFA sobre compra conjunta de material para emissão de CIPs. 
 - Ações /estratégias desenvolvidas pelo CRA-AM: 
1.     IGM e os Candidatos Municipais; e 
2.     Projeto Validação acadêmica IGM 
O CRA-AM informa que o IGM foi divulgado antes das eleições para cada um 
dos municípios, por meio de vídeo aos prefeitos. 
O CFA pede a cooperação na divulgação do material e ressalta o envio das peças 
de comunicação a vários CRAs que sequer divulgaram nos websites. 
- Apresentação da Startup alagoana Hand Talk. (CRA-AL) 
O CRA-AL apresentou as inovações feitas no site que, pela parceria com a 
Startup passa a cumprir a Lei de Acessibilidade – Lei 13.146/2015. Pesquisas 
demonstram que 80% dos surdos não dominam a língua portuguesa, dada a 
dificuldade de compreensão e, portanto o investimento traduz-se como 
relevante estratégia de inclusão. 
- Projetos e resultados da Câmara de Comunicação e Marketing. (CCM) 
Apresentados os projetos da Câmara de Comunicação e Marketing no CFA Play, 
Portal, Blog “Fala aí Estudante” e as modificações propostas na logomarca da 
profissão que volta à cor azul safira (original). 
- Plataforma ACAdm. (CFP) e o trabalho sobre as Novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Administração. (CFP) 
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Apresentação dos projetos da CFP em vias de serem divulgados. A ACAdm, por 
exemplo já conta no lançamento com 50 cursos de extensão e capacitação. 
A Diretora da Câmara de Formação Profissional agradeceu o envolvimento dos 
CRAs no trabalho sobre as novas diretrizes curriculares nacionais e citou os 
nomes daqueles que contribuíram, dentre eles o do Presidente do CRA-RJ, 
Adm. Wallace de Souza Vieira. 
- Apoio ao fortalecimento das MPEs e do empreendedorismo. (CFP) 
Informes sobre o material criado para capacitação voltada ao 
empreendedorismo, desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil. 
 - Reunião da Presidência da República. (CGP), Conclusão da Análise dos 
Estados. (CGP), Entrega do Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs (CGP) e 
Informes da CGP 
O Diretor da Câmara de Gestão Público apresentou a visão geral dos trabalhos 
desenvolvidos pela Câmara, dentre eles a realização da pesquisa “Impactos da 
crise do Novo Coronavírus”, Novo guia “Prefeito Mais Brasil” e a capacitação 
oferecida aos prefeitos. 
Falou sobre a importância da utilização do IGM-CFA e da área de acesso 
exclusivo às Pessoas Físicas e Jurídicas, ressaltando os diversos diagnósticos 
que podem ser obtidos por meio da análise dos indicadores disponibilizados 
pela ferramenta IGM-CFA. Lamentou pois foram encaminhadas várias artes 
preparadas pela Comunicação, sendo que nem todos os Conselhos fizeram 
divulgação. 
Também apresentou as novas regras de lançamento da Prestação de Contas 
que agora passará a ser lançada no website dos Conselhos (portal 
Transparência) a partir de março/2021. 
 - Outros assuntos tratados e também relevantes 
Direção da Organização Latino Americana de Administração (OLA) 
O CFA designou os Administradores Gilmar Camargo, Diretor da Câmara de 
Relações Internacionais e eventos (CRIE) para representar o CFA na Assembleia 
on-line que ocorreu com o intuito de eleger a nova gestão da OLA até 2022. 
 O Adm. Hector Stoppini foi reeleito como presidente da Organização. Gilmar 
Camargo foi eleito Vice-presidente da região Sul da OLA e Rogério Bohn será 
membro da junta diretiva da Organização, coordenando, também, o comitê de 
eventos. 
Clube de Vantagens 
O CFA lançará em Janeiro/2021 o Clube Nacional de Vantagens dos 
Profissionais de Administração. Trata-se de uma plataforma que será fornecida 
aos Conselhos Regionais para lançamento de convênios com instituições locais, 
regionais, estaduais, nacionais e internacionais. 
 A negociação, acompanhamento e lançamento dos dados dos conveniados na 
plataforma será de responsabilidade dos regionais, cabendo ao CFA somente a 
cessão da tecnologia (plataforma). 
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 No lançamento, o CFA trará os convênios com o Clube de Previdência (FIPEC), 
o financiamento imobiliário (Poupex), dentre outros. Pretende-se oferecer aos 
Profissionais de Administração mais de 300 convênios no lançamento da 
plataforma. 
 Dívida Ativa – anulação de cobranças 
 O TRF4/RS anulou cobranças de dívidas ativas oriundas de boletos não 
encaminhados com Aviso de Recebimento (ARs). Em pesquisa, o CFA localizou 
mais de 160 decisões no STJ nesse sentido e pede que os Conselhos 
acompanhem essa questão, optando pela cobrança administrativa, 
prioritariamente. 
O Conselheiro Francisco de Jesus, Vice-presidente de Fiscalização Profissional 
do CRA-RJ, resgatou a informação de que na sessão plenária de 10/03/2020, o 
Plenário do CRA-RJ entendeu, por maioria, que não é oportuna a ação de 
fiscalização dos estágios na área de Administração, especialmente neste 
momento em que tantos estudantes de Administração ou de Gestão 
Tecnológica dependem de seus estágios para a manutenção de suas bolsas-
auxílios e, por decorrência, do pagamento de suas mensalidades nas 
universidades. O CRA-RJ considerou, naquela ocasião, que grande parte dos 
estagiários de Administração são efetivamente supervisionados por 
profissionais registrados no CRA-RJ. 

 
2.8. Entrega de Moções: 

 O Presidente do CRA-RJ passou a palavra à jornalista Erika dos Anjos que deu 
início à cerimônia de entrega de duas moções, uma congratulação ao Adm. 
Ednor Medeiros de Souza Filho, e, a outra, honrosa, à Adm. Miriã Lucia Rocha 
de Campos. A entrega virtual da Moção de Congratulações ao Adm. Ednor 
Medeiros de Souza Filho, Gerente de Atividade do Centro Cultural dos Correios, 
que por proposta do Presidente do CRA-RJ, na Sessão Plenária nº 4.063, em 
06.10.20, conferiu-lhe essa homenagem em reconhecimento ao seu empenho, 
dedicação e determinação, associados ao interesse da instituição, ao 
profissional de Administração e à própria ciência da Administração. O 
Presidente do CRA-RJ externou os agradecimentos deste Conselho e 
parabenizou o Adm. Ednor Medeiros pelo recebimento de tão significativa 
honoraria. Disse ainda lamentar a impossibilidade de realização da 1ª Bienal do 
Livro da Administração nas instalações do Centro Cultural dos Correios, em 
razão da pandemia da Covid 19, evento esse que representaria um novo 
paradgima no Sistema CFA/CRAs e no próprio Centro Cultural dos Correios que 
se abriu para essa parceria com o CRA-RJ. Com a palavra, o Adm. Ednor 
Medeiros disse que havia “se apaixonado” pelo projeto da 1ª Bienal do Livro da 
Administração que lhe foi apresentada pelo Presidente do CRA-RJ no início 
deste ano, ficando o Centro Cultural dos Correios à disposição da próxima 
gestão do CRA-RJ para realizar esse evento tão logo seja possível; propôs a 



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4066                 Data: 24/11/2020 
 

realização simultânea da 1ª Olimpíada de Administração e sugeriu a criação de 
uma biblioteca itinerante para o CRA-RJ percorrer o Estado do RJ, acreditando 
que projetos como esses podem ser fontes de receita, por meio de parceria 
com organismos nacionais e internacionais que têm interesse em promover a 
cultura; e ao final agradeceu pela distinção recebida do CRA-RJ. Com a palavra, 
a Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-Presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, disse que propôs durante a Sessão 
Plenária nº 4.053, em 19.05.20, uma Moção Honrosa à Adm. Miriã Lucia Rocha 
de Campos, em reconhecimento à atuação dessa profissional, especialmente 
pela autoria do artigo “O Resíduo Corona”, disponibilizado no Espaço Opinião 
do CRA-RJ e que também foi publicado no Medium, e,  logo em seguida, 
convidada pela CNN Brasil para explanar sobre o tema. A Conselheira 
parabenizou a Adm. Miriã Lucia Rocha de Campos pelo recebimento de tão 
significativa honoraria que representa o pertencimento e homenagem que a 
Adm. Miriã Lucia Rocha de Campos também presta à profissão por meio se suas 
publicações e entrevistas. Com a palavra, a Adm. Miriã Lucia Rocha de Campos 
se disse emocionada com a homenagem recebida e disse que tem um grande 
apreço pelo que o CRA-RJ representa para a profissão que ela escolheu que tem 
grande orgulho de exercer, agora como membro da Comissão de Administração 
em Serviços de Saúde do CRA-RJ. 
 

2.9. Resolução Normativa CFA nº 588, de 27/10/2020, que dispõe sobre os valores 
de anuidades, taxas e multas devidas aos CRAs no exercício de 2021: 
O Presidente do CRA-RJ informou que a taxa de inadimplência de profissionais 
registrados (42% em 31/10/20) e de empresas (53%) contrastam com os índices 
de 2019 (35% e 50% respectivamente) e de 2018 (34% e 47%), consequência da 
crise econômica agravada pela pandemia; e que por isso o CFA reduziu pela 
metade o limite de desconto que os CRAs poderão conceder para o pagamento 
das anuidades de 2021 à vista até o dia 28 de fevereiro de 2021. Disse que o 
CRA-RJ não dispõe de reservas e de pesquisas que permitam apostar que 
descontos maiores terão como efeito a ampliação dos pagantes; que em 2020 
a base de registrados no CRA-RJ encontra-se estacionada, com perspectiva de 
redução em função de cancelamentos e licenças de registro nos próximos dois 
meses; e que por tudo isso, por cautela, os CRAs adotarão descontos mínimos 
para 2021. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo 
propôs os mesmos descontos praticados pelo CRA-RJ desde a anuidade de 
2018, para os profissionais registrados, ou seja: 5% de desconto em janeiro; 
2,5% de desconto em fevereiro; e o pagamento do valor integral no mês de 
março de 2021; além da manutenção do desconto de 50% de desconto sobre 
a primeira anuidade do profissional que se registrar no CRA-RJ em até 60 
(sessenta) dias após a sua colação de grau. Aprovado por unanimidade pelo 
Plenário do CRA-RJ. 
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2.10. Prestação de Contas anual ao TCU (Relatório de Gestão – exercício 2020): 

 O Presidente do CRA-RJ informou que o Tribunal de Contas da União - TCU 
editou norma que altera a regulamentação e a sistemática das Prestações de 
Contas anuais a serem apresentadas pelos órgãos públicos e solicitou ao 
Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, que destacasse as 
principais inovações. Com a palavra, o Superintendente informou que o novo 
regramento, a ser aplicado para as Prestação de Contas Anuais, a partir do 
exercício de referência 2020, estipula que o Relatório de Gestão e todas as suas 
peças não serão mais enviados diretamente ao TCU pelo sistema e-contas, 
conforme era feito em exercícios anteriores a 2020. A partir da IN TCU nº 
84/2020, as informações serão divulgadas no sítio oficial de cada unidade de 
prestação de contas, por meio do portal da transparência e atualizadas 
periodicamente. Informou ainda que a norma define novo prazo para 
publicação do Relatório de Gestão que passa a ser 31 de março do exercício 
seguinte. 
 

2.11. Programa de Cobrança em andamento: 
Com a palavra, o Coordenador de Informática do CRA-RJ, Adm. Rômulo César 
Pontes Fidélis, apresentou o cronograma de cobranças que o CRA-RJ vem 
realizando desde janeiro de 2020, com o emprego de estratégias que visam o 
menor custo de cobranças e o maior retorno de receita, ações essas que vem 
surtindo efeito satisfatório nas arrecadações da entidade. Informou que as 
cobranças postais foram suspensas no período de abril e maio, em razão de 
problemas de entrega por parte dos correios e por conta das restrições 
financeiras impostas a grande parte da sociedade; que o DDA – Débito  
Autorizado, serviço criado pela FEBRABAN, que consiste no envio de aviso de 
boletos a vencer aos correntistas que porventura tenham aderido junto ao seu 
banco de relacionamento, foi uma alternativa da qual se lançou mão; que de 
junho a dezembro intensificou-se as cobranças dos devedores de uma ou duas 
ou três anuidades em aberto, sendo uma a de 2020, com início de protestos 
aos devedores que devem 2019 ; salientou que a Assessora da Presidência, 
Tecnóloga Berenice Lima, a Chefe do Setor de Registro de Empresas, Adm. Ana 
Cristina Santos, e o Chefe da Dívida Ativa, Edmar Rios, se organizaram em 
diferentes frentes para incrementos das cobranças virtuais, por meio telefônico 
e postal. O Presidente do CRA-RJ parabenizou o Adm. Rômulo Fidélis e todos os 
colaboradores internos pelo trabalho dedicado que vêm realizando ao longo 
dos últimos meses de trabalho remoto. 
 

2.12. Reajuste de contratos: Alterdata: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que o Adm. Luiz Miller, Chefe da Assessoria 

de RH do CRA-RJ, conseguiu uma redução de 30% no contrato da Alterdata 
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para o ano de 2021; sendo essa uma negociação que será encetada com 
outros fornecedores contratados pelo CRA-RJ. 

  
2.13. Etapa final de seleção dos novos Representantes do CRA-RJ interior do RJ: 

 O Conselheiro Cesar Jose de Campos, Coordenador do Programa de 
Interiorização do CRA-RJ, informou que o projeto cumpriu mais uma etapa do 
processo seletivo de novos representantes do interior do RJ, que consistiu em 
entrevistar todos os profissionais selecionados para a segunda fase da 
seleção. As entrevistas foram realizadas por meio virtual, tendo a comissão 
ficado muito satisfeita com a qualidade e o interesse de todos esses 
candidatos; e concluiu dizendo que o Presidente do CRA-RJ receberá nos 
próximos dias as listas tríplices com as indicações desses representantes, para 
a sua decisão final e apresentação dos novos representantes em sessão 
plenária a ser agendada para dezembro de 2020. 

 
2.14. 35º Aditivo  entre CRA-RJ e Qualicorp: 

O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento da proposta de 35º aditivo ao 
convênio assinado entra entre o Conselho e a Qualicorp, para a oferta de 
novas tabelas de preços e planos da Sul América. Aprovado por unanimidade 
pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.15. Agendamento de sessões plenárias para dezembro/20: 

Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o agendamento das 
próximas sessões plenárias do CRA-RJ, para 8 e 15 de dezembro de 2020. 

 
2.16. 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 21 (vinte e um) processos, sendo 02 (dois) processos do Conselheiro 
Waldir Irineu da Silva Junior, 01(um) processo do Conselheiro Firmino Sousa 
Carneiro, 01(um) processo do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo, 01(um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 05(cinco) 
processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01(um) processo 
do Conselheiro Cesar Jose de Campos, 02(dois) processos do Conselheiro 
Antonio Rodrigues de Andrade, 03(três) processos do Conselheiro 
Agamêmnom Rocha Souza, 02(dois) processos da Conselheira Renata Motta 
Vasconcellos, 01(um) processo do Conselheiro Leocir Dal Pai e 02(dois) 
processos da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. 
 

2.17. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4065 de 10.11.2020: 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4065 de 10.11.2020 
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2.18. Franquia da Palavra: 
2.18.1 A Conselheira Elizabeth Bastos, em nome da Adm. Yara Resina, convidou 

todos para assistirem o III Fórum das Mulheres da Administração, voltado 
para as profissionais e estudantes de Administração, mas mulheres de 
outros segmentos também poderão conferir o evento. O Fórum será 
totalmente on-line, com transmissão ao vivo pelo CFAPlay – canal do CFA no 
Youtube. O evento acontecerá de 24 a 26 de novembro, das 19h às 21h. 

2.18.2 O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus disse que a OAB já está 
cobrando a anuidade de 2021, no valor de 960 reais já com desconto. 

 
 

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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