CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4069

Data: 05/01/2021

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. 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. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Adm. Reinaldo Faissal
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
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
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
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Marcelo Vieira – Assessor Técnico
Julia Tito – Chefe da Biblioteca
Katia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação
Filipe Rangel – Chefe da WebTv

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, desejando a todos um 2021 auspicioso, cheio
de alegrias, especialmente com a iminente vacinação contra o coronavírus que
permita que a humanidade se sinta mais segura para transitar e restabelecer
relacionamentos físicos e presenciais, não obstante o sucesso dos contatos
promovidos pela tecnologia avançada.
Apresentada a ausência justificada do Conselheiro Reginaldo Souza, nesta
ocasião substituído pelo Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Hollanda.
2.2. Aprovação da Ata nº 4068 de 15/12/2020:
Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da sessão plenária
virtual nº 4068, de 15.12.2020.
2.3. Alteração da Composição do Comitê de Coordenação e Orientação das
Comissões Especiais do CRA-RJ.
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Portaria CRA-RJ nº 001 de 04/01/2021
que altera, em razão dos pedidos de licença apresentados pelas Conselheiras
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e Elizabeth da Costa Basto, a composição do
Comitê de Orientação e Controle das Comissões Especiais do CRA-RJ, para que
passe a ser constituída também pelas seguintes Administradoras: Elioneide de
Souza Silva Venâncio e Rosângela de Araújo Ferreira Arruda.
2.4. Alteração do nome da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRARJ:
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 346 de
23/12/2020, que alterar o nome da Comissão Especial de Governança
Corporativa, que passa a ser denominada Comissão Especial de Governança
Corporativa, Compliance e Integridade; alteração essa que foi proposta pela
referida comissão e referendada pelo Comitê de Coordenação, Orientação,
Monitoração e Avaliação das Comissões Especiais do CRA-RJ, no sentido de
adequar, complementar e dar maior completeza ao seu escopo de atuação,
demandado pela situação sócio-político-econômica. Aprovada por
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ.
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2.5. Aprovação de Acordo Coletivo de Trabalho pelos empregados do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ informou que no dia 23/12/2020 foi aprovado por
unanimidade o novo Acordo Coletivo de Trabalho, assinado entre a Diretoria
do CRA-RJ e o Sinsafispro-RJ, Sindicado dos Servidores de Autarquias de
Fiscalização do Exercício Profissional do RJ. Na assembleia virtual, promovida
pelo sindicato, estiveram presentes o Presidente e o Vice-presidente do
Sinsafispro-RJ que apresentaram aos 56 funcionários do CRA-RJ, a edição de um
novo PDV – Plano de Demissão Voluntária; a manutenção da suspensão do
auxílio alimentação até 30/04/2021, voltando a ser pago caso metas de receitas
sejam atingidas pelo CRA-RJ em determinados meses do próximo ano; além de
uma nova tabela de descontos dos planos de saúde em que empregados de
salários mais elevados terão maior participação. A abertura da assembleia
contou com breves falas do Presidente Wallace Vieira e do Conselheiro Carlos
Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de Administração e Finanças do
CRA-RJ, ambos se ausentando da reunião virtual logo em seguida, para que os
colaboradores e o sindicado pudessem deliberar sobre o novo ACT que terá
vigência de 1º de janeiro de 2021 a 30/04/2021, já que a data-base foi alterada
para 1º de maio a partir de 2022. O Presidente e do Vice-presidente de
Administração e Finanças do CRA-RJ declararam satisfação pelas negociações e
pelo resultado alcançados, demonstrando mais uma vez a maturidade e
comprometimento do corpo funcional do CRA-RJ com o alcance de objetivos
maiores, como a sustentabilidade da entidade.
2.6. Prorroga prazo de mandato da Autoridade Competente para operar no
Comprasnet:
O Presidente do CRA-RJ informou que assinou a Portaria CRA-RJ nº 80 de
29/12/2020, que designa Autoridade Competente para operar via internet o
sistema Lictações-e e Comprasnet, Pregoeiros e Equipe de Apoio do CRA-RJ,
tendo em vista que no dia 8 de janeiro de 2021 haverá um pregão eletrônico
em curso; ficando a critério da nova Diretoria do CRA-RJ a revisão da
composição dessa comissão que é formada apenas por funcionários do
Conselho.
2.7. Entrega dos Certificados de Reconhecimento de Serviços Prestados ao CRARJ:
Foram entregues aos Conselheiros que encerram seus mandatos no Plenário
do CRA-RJ, os respectivos Certificados de Reconhecimento de Serviços
Prestados ao CRA-RJ, documento esse que em seu verso atesta as funções,
câmaras, comissões e grupos de trabalho dos quais tomaram parte ao longo
dos seus mandatos. Pela ordem receberam as homenagens os Conselheiros
Wallace de Souza Vieira, Reginaldo Souza, Suely Santos Motta e Carlos Eduardo
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Del Negro Sansone. O Conselheiro Reginaldo Souza, enviou a seguinte
mensagem que foi lida: “Sr presidente, conselheiras, conselheiros, funcionários
e demais presentes. Esta seria minha última participação como conselheiro
desta respeitável entidade de representação profissional, da qual tive a honra
de integrar por oito anos. Infelizmente, porém, por razão de ordem profissional
não pude estar presente. Por este motivo solicitei ao meu querido amigo
Wallace para fazer a leitura destas palavras em meu nome, pelo que já faço
meu agradecimento. No meu entender, não poderia passar todo esse período
aqui sem ao menos agradecer a acolhida e receptividade de todos para comigo,
quando do encerramento do meu ciclo.
Um profissional integrar o conselho da sua categoria profissional, instância
máxima do órgão que delibera sobre os rumos, prerrogativas e, sobretudo,
defesa dos interesses da profissão é uma honra que poucos profissionais têm.
A missão é árdua porque os desafios são muitos, mas é uma luta que muito nos
orgulha, posto que nos dá a oportunidade de propor e decidir medidas que
versem sobre a nossa profissão o tempo todo, além de nos colocar frente a
frente com colegas que atuam nos vários segmentos da Administração. Isto é
uma riqueza sem medida, foi um período de aprendizado constante. Cada
plenária, cada conversa, cada debate, uma lição.
O aprendizado se dá inclusive com aqueles com os quais divergimos. Os
debates são um exercício de política extremamente proveitoso, na medida em
que os temas, ao serem esgotados nas discussões, nas suas complexidades e
nuances nos dão a oportunidade de conhecer e refletir sobre as diversas formas
de pensar. Abro aqui um parêntese para lamentar pelo nosso Brasil, que
caracterizado pela sua diversidade, tem assistido o abandono à boa prática
política. Tempos cinzentos! Estamos precisando do retorno da luz e do frescor
da democracia. Mas nada como o amanhã pleno. Como diz Caetano Veloso
“Amanhã
Mesmo que uns não queiram
Será de outros que esperam
Ver o dia raiar
Amanhã, ódios aplacados
Temores abrandados
Será pleno”
Já que falei em divergência, divergi, sim, em muitos momentos e sobre diversas
agendas, mas em outros tantos cheguei à beira da intransigência para apoiar
aquelas que vinham ao meu encontro e que, no meu pensar, trariam benefícios
à nossa categoria. A profissão e o profissional como prioridades, sempre!
No decorrer desses oito anos houve momentos de alegria, mas houve alguns
de muita tristeza, como a perda de colegas da casa, entre eles alguns
conselheiros com os quais me afeiçoei ao longo deste período de convivência.
Sem mitigar as demais, a que mais senti foi quando perdemos o gigante Abílio.
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Homem de compleição corporal aparentemente frágil era, a bem da verdade,
um gigante de caráter. De trato fácil, delicado e generoso, era também imenso
na arte de conciliar. Que Deus o tenha.
Houve também momentos de angústia pessoal e a maior delas quando na
fragilidade da minha saúde, todos aqui nesta casa se solidarizaram comigo.
Todos! O amigo Jorge Humberto deu-se à enorme consideração de me visitar
no hospital. Isso faz toda a diferença para quem lá está. Essas coisas não se
esquecem, Jorge, vai ficar guardado comigo para sempre.
De todos os funcionários tive extremada atenção. Obrigado a todos, de
coração!
Nestes casos de agradecimento, diz-se, geralmente, que listar nomes pode a
levar à injustiça com este ou com aquele não citado, mas com o devido respeito
e já me desculpando com os demais, duas pessoas não posso deixar de
agradecer em especial: Marinei e Ana Maria. Não há ordem, as duas em
igualdade de condições e importância. Obrigado as duas pela paciência e pela
ajuda o tempo todo.
Mais uma vez obrigado a todos pela inestimável camaradagem.
Aos novos conselheiros desejo sucesso e não tenho dúvida que honrarão cada
dia dos seus respectivos mandatos.
Por fim, uma especial deferência ao meu amigo querido Wallace, hoje
presidente, homem que orgulha nossa profissão, culto, produtivo, inquieto. Um
intelectual refinado. Um cavalheiro como poucos que conheço. Obrigado por
tudo, amigo, sou seu fã. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Reginaldo
Souza de Oliveira”. Os demais Conselheiros do CRA-RJ aplaudiram os seus pares
que encerram mandatos no Plenário do CRA-RJ, fazendo votos de sucesso e
desejando que continuem contribuindo para o fortalecimento da entidade e
dos profissionais de Administração.
2.8. Fala do Presidente do CRA-RJ:
Chegamos no final do mandato a nós confiados recompensados pelo dever
cumprido, após vencer o bom combate, superar medos e desafios totalmente
imprevisíveis, fora de nosso controle, do país, do mundo.
O ano que se findou foi de muitas perdas mas também de muitos ganhos para
as partes envolvidas, sobretudo de muito aprendizado e de revalorização,
redescoberta e despertamento de potenciais e talentos inatos e de valores
intangíveis como solidariedade, resiliência, sentimento de utilidade,
pertencimento e de fidelização reavidos – inibidos, quem sabe por trabalho
repetitivo, monótono, destituído de desafios, falta de oportunidades e
reconhecimento, competição disfuncional e destrutiva etc.
Por isso, a instituição e seus colaboradores internos se tornaram mais fortes,
coesos, integrados, resilientes e determinados para perseverar, neste biênio,
a cada dia, a busca do equilíbrio econômico-financeiro, felizmente alcançado.
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Tivemos, decorrentemente, velocidade para se adaptar as mudanças e
resiliência para superar desafios; soubemos aproveitar e criar oportunidades;
conceber estratégias bem definidas, sempre pautadas numa governança
democrática e compartilhada, e muito trabalho duro.
Tivemos também sensibilidade e criatividade na produção e disponibilização
continuadas de novos serviços, de modo a fidelizar os registrados atuais e atrair
novos, como forma indireta de aumentar a adimplência, em respeito às “dores
sentidas” de cada qual impactado pelos efeitos malígnos da pandemia.
Decorrentemente de citados esforços a instituição teve neste exercício uma
economia de R$ 2.607.000,00 através da repactuação de contratos sob as mais
diversas formas: suspensão provisória e finalização de alguns contratos,
descontos, não reajustes etc; suspensão e redução de benefícios; adoção de
gestão virtual nas representações de interior dos profissionais de
Administração; adoção do home office como regime de trabalho. Por seu turno,
tivemos cerca de 2.100 registros de pessoas físicas e 96 registros de pessoas
jurídicas perfazendo, no biênio o total de 5354 e 390 registros de pessoas físicas
e jurídicas, respectivamente.
Registre, mais uma vez que, confiados na credibilidade que desfrutamos junto
aos colaboradores internos e na compreensão e sensibilidade de cada qual para
a delicada situação econômico-financeira que ainda vige na instituição, 54 deles
presentes à Assembléia Geral convocada pelo Sindicato da categoria
aprovaram, sem qualquer voto contrário e abstenção, o novo Acordo Coletivo
de Trabalho que, entre outras medidas, mantém suspenso, até a nova data, a
fruição de benefícios já consagrados. Nessa mesma toada foi igualmente
aprovado novo PDV, destinado a amenizar as dificuldades financeiras que se
seguirão.
Mas cuidamos de trazer novos horizontes para a instituição crescer, como é
bom exemplo o Projeto de Interiorização, capaz de (i) aumentar a capilaridade
institucional; (ii) aumentar a visibilidade e a identidade profissional e
institucional; (iii) aumentar a fidelização e o sentimento de pertencimento
profissional e institucional; (iv) aumentar a motivação, o despertamento, o
convencimento e o interesse dos futuros profissionais pela carreira de
administração.
São muitos os legados que a gestão que hora encerra seu mandato deixa para
a posteridade, porém, o mais significativo, aquele que mais nos orgulha dentre
eles é, sem dúvida, a contribuição que demos para o reencontro entre a
instituição e seus colaboradores internos, o redespertar do sentimento de
pertencimento e de fidelização e de amor e paixão que os unem para o todo e
sempre.
Somos tomados de muita emoção e de eterna gratidão cada vez que
relembramos a histórica e heróica entrega de cada qual para que a instituição
voltasse à vida, revivesse e cumprisse sua missão básica – bela pela sua origem,
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natureza e essência –; são lembranças inapagáveis, fatores geradores de uma
organização mais bem preparada para este novo amanhã.
De outra parte, não poderíamos deixar de consagrar nossa gratidão e
agradecimentos a pessoas e órgãos que contribuiram com as idéias e sugestões
para o aperfeiçoamento de nossa gestão.
Aos Conselheiros Federais Administradores Wagner Siqueira e Jorge Humberto
Moreira Sampaio pela orientação e apoio irrestritos, sempre que solicitados.
Ao Egrégio Plenário, pela permanente colaboração, sob forma de orientação,
acompanhamento e avaliação, durante todo o mandato, que por decorrência
permitiu à Diretoria Executiva cumprir o Programa de Trabalho aprovado, com
sucesso.
Às Comissões Especiais, pela organização e participação conjunta com os
órgãos internos na concepção e utilização à exaustão de “lives” e na
colaboração aos projetos PROA, PROAÇÂO, Clínica de Consultoria
Organizacional On Line, Aproxima etc.
Nossa homenagem, por vez, aos colaboradores internos e, através da escolha
do Administrador Leonardo Fuerth, pela sua liderança inconteste,
homenageamos a todos vocês, sem os quais a instituição não teria feito a
travessia para o novo amanhã, com todas as obrigações cumpridas, sem
qualquer débito.
Aos Representantes Regionais que já vêm de há muito prestando inestimável
colaboração à instituição e nossas boas-vindas aos novos, recém-chegados.
Por fim, aos profissionais de Administração que sempre prestigiaram o CRA-RJ.
Nada mais apropriadas, portanto, para reafirmar nossa gratidão às pessoas
citadas – porque não somos uma ilha – as sábias palavras da poeta Cris
Pizzimenti, partes de sua obra “Sou Feita de Retalho”:
“E penso que é assim mesmo
que a vida se faz:
de pedaços de outras gentes
que vão se tornando
partes da gente também
Em cada encontro
em cada contato
vou ficando maior…”
--------“Portanto, obrigada a cada
um de vocês que
fizeram parte de
minha vida e que me
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permitem engrandecer
minha história com
os retalhados deixados
em mim”
--------“Que eu também possa deixar
pedacinhos de mim pelos
caminhos e que eles
possam ser partes de
suas histórias”
--------“E que assim, de retalhos
em retalhos possamos
nos tornar um dia
um imenso bordado
de nós”
Por fim, alinhado a tradição do Dia de Reis, que se cumpre amanhã, dia seis de
janeiro, quando os Reis Magos conhecem Jesus, é o momento de retirar da sala
e de desfazer as decorações natalinas, guardar os enfeites e desmontar os
presépios.
E nada mais metafórico que o texto que se segue, de uma das músicas cantadas
pela Folia de Reis.
Longa vida à nova gestão que se empossa a seguir.
Música I
Porta aberta, luz acesa
Sinal de muita alegria
Entra eu, entra meu terno,
Entra toda a companhia
Graças a Deus já vimos
Sua casa iluminada
Já que nos abriram a porta
Falta nos fazer passar
Este é o primeiro verso
Que nesta casa eu canto
Em nome de Deus começo
Padre, Filho, Espirito Santo
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Rio, Janeiro/2021. Adm. Wallace de Souza Vieira.

2.9. Franquia da palavra:
Em uníssono os Conselheiros saudaram e homenagearam especialmente o
Presidente Wallace Vieira, pelo trabalho desenvolvido sob sua liderança,
especialmente durante o ano de 2020 em que foi necessário o enfrentamento
corajoso e hábil para fazer com que a entidade continuasse funcionando com
eficiência, inovando em serviços e honrando todos os seus compromissos, em
uma jornada heroica que fica registrada na história do CRA-RJ.
2.10. Encerramento e Aprovação da Ata da presente sessão:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ a ata da presente sessão
plenária.
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
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WALLACE DE SOUZA VIEIRA EM 27/01/2021 ÀS 15:10:56 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
CARLOS ROBERTO FERNANDES DE ARAUJO EM 26/01/2021 ÀS 10:56:57 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
WALDIR IRINEU DA SILVA JUNIOR EM 27/01/2021 ÀS 13:15:56 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE EM 26/01/2021 ÀS 10:27:55 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
CESAR JOSE DE CAMPOS EM 26/01/2021 ÀS 11:38:24 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
MARA DARCY BIASI FERRARI PINTO EM 26/01/2021 ÀS 12:21:15 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
FRANCISCO CARLOS SANTOS DE JESUS EM 26/01/2021 ÀS 11:35:44 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
PAULO ROBERTO DE ABREU HOLLANDA EM 26/01/2021 ÀS 10:59:28 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
RENATA MOTTA VASCONCELLOS EM 26/01/2021 ÀS 11:20:41 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
ELIONEIDE DE SOUZA SILVA VENÂNCIO EM 26/01/2021 ÀS 11:24:46 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
LEOCIR DAL PAI EM 26/01/2021 ÀS 14:15:58 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
AGAMÊMNOM ROCHA SOUZA EM 26/01/2021 ÀS 11:33:33 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE http://sistemacrarj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/TSY72302 OU UTILIZE O QR

Documento gerado através do sistema SIFA.

