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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. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. 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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira  
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Elioneide de Silva Souza Venâncio 
 

     1.2.  Outras Presenças: 
             Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal pelo CRA-RJ    

                Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio 
                Adm. Adilson de Almeida 
                Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda   

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ 

                Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
                Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo     

Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ 
                 Kátia Biaia – Assessora de Comunicação do CRA-RJ 
                Adm. Adolpho Oliveira  - Assessor Financeiro 
 
 

2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
       O Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace de Souza Vieira, deu por aberta a sessão plenária 

desejando sucesso e muita determinação a essa gestão que se inicia, com foco na prestação de 
serviços ao universo profissional que é protegido pelo CRA-RJ. Disse ainda que nesta e nas 
próximas sessões plenárias haverá um esforço para a reestruturação dos órgãos internos que terão 
por missão cuidar de temas específicos e prioritários; havendo ainda a necessidade da aprovação, 
nas próximas semanas, por parte do Plenário do CRA-RJ, de um Plano de Ação para garantir ao 
Conselho uma sustentabilidade legal e institucional nesses próximos dois anos.  

       Ainda com a palavra, o Presidente do CRA-RJ apresentou as justificativas de ausências da 
Conselheira Elizabeth Bastos e do Conselheiro Cesar Campos, nesta ocasião substituídos 
respectivamente pela Conselheira Elinoneide Venâncio e pelo Conselheiro Firmino Sousa 
Carneiro. 
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   2.2. Eleição do CFA: 
       O Conselheiro Federal, representante do CRA-RJ junto ao CFA, Adm. Wagner Siqueira, 

parabenizou a todos pela nova composição do Plenário do CRA-RJ e expressou o seu desejo de 
uma gestão profícua a todos. Disse que a sua trajetória ao longo dos últimos trinta e seis anos, 
dezoito anos como Conselheiro Regional, sendo quatorze como Presidente do CRA-RJ e dois 
como Presidente do CFA, reconhecidamente deixam um legado de muito trabalho realizado em 
prol da profissão e da socieade. Disse que a disputa eleitoral no CFA, na semana passada, se deu 
dentro de uma normaldiade democrática em que o jogo de forças determinou a eleição de um 
novo Presidente; que possui agora um mandato de quatro anos como Conselheiro Federal e que 
tem a disposição de continuar lutando por questões de interesse dos profissionais de 
administração. Ainda sobre o processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs, disse que a eleição no 
CRA-PA, assim como no CRA-RS, estão sendo questionadas, o que poderá trazer problemas 
para esses Regionais e para o CFA, motivo pelo qual o novo Presidente do CFA, Adm. Mauro 
Kreuz, convocou reunião extraordinária do Federal para os próximos dias 22 e 23 de janeiro. 
Disse ainda que, no caso da eleição do CRA-RS, houve a exclusão de 157 (cento e cinquenta e 
sete) potenciais eleitores, número esse reconhecido pela Implanta que gere o cadastro daquele 
Regional, o que culminou com a suspensão das eleições gaúchas, por determinação judicial. 
Acrescentou que outro assunto pautado para a assembelia extraordinária do CFA será a 
composição da Comissão de Tomada de Contas que não foi concluída na semana passada, sendo 
essa uma questão susctitada pelo Conslheiro Wagner Siqueira. Ao final da sua fala, o Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira foi aplaudido pelos presentes a esta sessão. A Conselheira Mara Biasi 
disse que o Adm. Wagner Siqueira é o legítimo representante da profissão, seja em que cargo ou 
nível estiver ocupando, fruto de sua história e do seu estilo de ação, podendo inegavelmente 
continuar contribuindo para a construção de novos serviços e caminhos para os profissionais de 
administração.  

       2.3.  Apresentação da Resolução Normativa CFA nº 550 de 17/12/2018, que “Aprova o 
Regulamento dos Conselhos Regionais de Administração – PRODER e dá  outras 
providências” 

       O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CFA nº 550 de 17/12/2018, que 
Aprova o Regulamento dos Conselhos Regionais de Administração – PRODER e que confere o 
prazo até 28/02/2019 para a apresentação de projetos por parte dos CRAs. 

 2.4.  Constituição da Comissão Interna do PRODER para 2019/2020:   
         Aprovada por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a composição da Comissão Interna do 

PRODER para 2019/2020, com os seguintes membros: Adm. Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo (Conselheiro); Adm. Elizabeth da Costa Bbastos (Conselheira), Adm. Leonardo Ribeiro 
Fuerth (Superintendente Geral); Adm. Roberta Cristina Sá Marins (Chefe do Setor de Licirações 
e Secretaria Geral): Adm. José Ricardo Silva (Coordenador Financeiro); e berenice lima Macedo 
Costa(Assessora Especial da Presidência). 

2.6.  Apresentação da Resolução Normativa CFA nº 551, de 17/12/2018, que “Dispõe sobre a 
Certidão de Habilitação Legal na atuação do Profissional de Administração em Perícia 
Judicial e Extrajudicial”: 

         Com a palavra, o Conselheiro Francisco de Jesus, fez uma breve explanação a respeito da gênese 
da normatização baixada pelo CFA nos últimos dois anos, sobre a definição de espaços para a 
atuação dos profissionais de Administração como peritos, o que culminou com a edição 
atualizada da Resolução em apreço.  
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2.7.   Apresentação da Rresolução Normativa CFA nº 552, de 17/12/2018, que “Dispõe  sobre 

o Cadastro Nacional de Administrador Perito Judicial e Extrajudicial e Administrador 
         Ainda com a palavra, o Conselheiro Francisco de Jesus falou sobre a Rresolução Normativa CFA 

nº 552, de 17/12/2018, que dispõe  sobre o Cadastro Nacional de Administrador Perito Judicial e 
Extrajudicial e Administrador Judicial do Sistema CFA/CRAs. A Conselheira Mara Biasi julgou 
da maior importância essa reglamentação para estímulo à ação dos peritos judiciais; e indagou 
sobre o que se pode fazer para que haja maior absorção de Administradores peritos por parte das 
diversas instâncias do Judiciário; sendo respondida pelo Conselheiro Francisco de Jesus que o 
CFA vem realizando esforços para essa maior atração de peritos Administradores no judiciário, já 
se percebendo uma maior demanda nesse sentido, informou também que após a implantação da 
primeira fase do citado cadastro, o CRA-RJ já foi procurado pelo Poder Judiciário, Federal e 
Estadual na busca de profissionais. O Adv. Marcelo Almeida, Chefe da Assessoria Jurídica do 
CRA-RJ, lembrou que o perito é nomeado pelo juiz, em consulta prévia ao Cadastro Nacional 
criado pelo CFA no ano passado, ficando essa base de dados à disposição dos juizes, das partes 
interessadas e da sociedade. O Presidente do CRA-RJ pediu que a Comunicação Social do CRA-
RJ, em particular, fique atenta para a maior disseminação desses instrumentos criados no Sistema 
CFA/CRAs. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira estimulou que o CRA-RJ contate as 
diversas comarcas e instâncias judiciais, com o objetivo de ampliar a participação dos 
profissionais de administração nesse espaço de perícia judicial e extrajudicial.  

2.8.  Franquia da palavra: 
              Concedida a franquia da palavra, a Conselheira Mara Biasi disse que a construção e aprovação do 

Plano de Trabaho do CRA-RJ para 2019-2020 deve ser prirorizado, sendo necessário que os 
Conselheiros tomem conhecimento do estado da arte do Conselho, de modo a tomarem decisões 
amparadas nessa realidade econômico-financeira da entidade. O Presidente do CRA-RJ disse que 
pretende, na semana que vem, apresentar um Plano de Ação para mitigar a crise interna, com 
foco nas receitas e despesas; melhorando assim a governança da entidade para enfrentar os 
desafios que se apresentam.  O Conselheiro Francisco de Jesus registrou que o CRA-RJ poderá 
contribuir, no momento adequado, para o aprimoramenteo do Regulamento Eleitoral do Sistema 
CFA/CRAs. O Presidente do CRA-RJ informou que o CFA demandará essas contribuições dos 
diversos CRAs, possivelmente no segundo semestre deste ano. 

 
 
      3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 
Wallace de Souza Vieira  e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Carlos 
Roberto fernandes de Araujo. 

 
 

                                                                                                  
                    Adm. Wallace de Souza Vieira                 Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo  
                           Presidente                                              Vice-Presidente de Administração e Finanças                      

           CRA/RJ nº 01-13247                                                 CRA/RJ nº 01-0632 
 
 
 
 
 



 
     CRA/RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 

 
  Ata da Sessão Plenária nº 3998                  Data: 15/01/2019                                                 Folha:  01/03 

  
       
      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 – V.P. 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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira  
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldyr Irineu da Silva Junior 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Elioneide de Silva Souza Venâncio 

 
 

1.2.  Outras Presenças: 
         Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
         Adm. Adilson de Almeida   

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ 

                Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
                Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo     

Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ 
                Kátia Biaia – Assessora de Comunicação do CRA-RJ 
                Adm. Adolpho Oliveira – Assessor Financeiro 
 
 

2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
       O Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace de Souza Vieira, abriu a sessão e, após conferir os 

Conselheiros presentes, deu prosseguimento à leitura da pauta desta sessão plenária. 
2.2. Relato de processos: 
       Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros relatores 

foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 16(dezesseis) processos nesta sessão, 
sendo 03 (três) processos da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 08(oito)processos do 
Conselheiro Leocir Dal Pai,  e 05(cinco) processos do Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira. 

       2.3. Eleição de membros para a CTPC do CRA-RJ, para o biênio 2019/2020: 
       O Presidente do CRA-RJ  sugeriu os nomes dos Conselheiros Agamêmnom Rocha Souza, 

Waldir Irineu da Silva Junior  e Paulo Robero de Abreu Hollanda  para comporem o Comissão 
Permanente de Tomada de Contas (CPTC) do CRA-RJ para o biênio 2019-2020. Aprovada por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.  
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  2.4.  Nomeação de Autoridade Competente para operar via internet o sistema de Licitações-
e e Comprasnet, Pregoeiros e equipe de Apoio para o biênio 2019/2020: 

         O Presidente do CRA-RJ informou que baixou a  Portaria nº 02 de 09 de janeiro de 2019, que 
nomeou os seguintes servidores para para as funções de Autoridade Competente e Autoridade 
Competente  Suplente para operar via internete por meio de senha pessoal o sistema de 
licitações-e do Banco do Brasil e Comprasnet do Ministério do Planejamento, orçamento e 
Gestão: Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador  de Administração e Adm. Leonardo. 
Fuerth – Superintendente Geral e para o exercício das funções de Pregoeiros e Equipes de 
Apoio Roberta Cristina Sá Martins e Marcelo Dias de Souza Lins, Pregoeiro Substituto e para 
Equipe de Apoio, Marcelo dias de Souza lins. Paulo Martelo Suarez e Ronaldo Reis. 

   2.5. Composição do Núcleo de Preparação da Fase Interna das Licitações do CRA-RJ para 
o biênio 2019/2020:   

       O Presidente do CRA-RJ, Adm.Wallace de Souza Vieira informou que baixou a Portaria nº03 de 
09 de janeiro de 2019, que nomeou os seguintes  servidores  para composição do Núcleo  de 
Preparação  da fase interna das licitações para o biênio 2019/2020: Adm. Roberta Cristina Sá 
Martins – Coordenadora; Mmarcelo dias de Souza Lins –Coordenador Substituto e Ronaldo Reis.   

  2.6 .Composição das Câmaras do CRA-RJ para 2019/2020: 
         O Presidente do CRA-RJ explanou a respeito da composição das diversas Câmaras setoriais que 

compõem a estrutura do CRA-RJ, havendo a necessidade de os Conselheiros acessarem o 
Reginento do CRA-RJ para conhecerem as suas respectivas atribuições, sugrerirem nomes para 
cada uma dessas comissões e, finalmente, deliberação na sessão plenária da próxima semana. 
Lembrou ainda que tais Câmaras podem ser integradas por Conselheiros, titulares e suplentes, 
servidores e até mesmo por profissionais estranhos à estrutura interna do CRA-RJ. 

   2.8. Participação na colação de grau da UNIFESO (Teresópolis) em 10/01/2019;. 
          O Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade relatou a respeito da sua participação, 

representando o CRA-RJ, na colação de grau da Universidade da Fundação Serra dos Órgãos 
(Feso), em Teresópolis. A solenidade contou com a participação ainda do Coordenador do curso 
de Administração, Prof. Adm. Jucimar  Sechin. 

  2.9. Franquia da palavra: 
         Concedida a franquia da palavra, nenhum conselheiro desejou fazer uso desse espaço. 
  2.10. Outros assuntos:   
  2.10.1.O Conselheiro Francisco de Jesus disse, na qualidade de Vice-presidente de Fiscalização 

Profissional do CRA-RJ, que recebeu na semana passada uma denúncia de exercício ilegal e de 
concurso público com a demoninação incorreta, que estão sendo analisados, fazendo um 
apelo para que os demais Conselheiros colaborem nessa vigilância e análise de processos de 
fiscalização do exercício profissional.  

       2.10.2.O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ disse que 
há um decreto, assinado pela Presidente Dilma Roussef, que concede grau de bacharel em 
Administração aos oficiais da Aeronáutica que realizam o curso e que por isso eles podem ser 
registrados nos CRAs mesmo enquanto militares; sendo, no entanto, uma obrigatoriedade esse 
registro profissional para o exercício de atividades civis. Disse ainda que a Marinha Mercante 
tem um curso de oficial da Marinha Mercante, composto de conteúdos de comércio exterior e 
relações internacionais, e que em razão desse seu posicionamento, o CFA é favorável ao 
registro desses egressos nos CRAs, devendo em breve ser expedida, pelo CFA, uma 
regulamentação sobre esse curso; e, concluiu informando que hoje receberá a visita de um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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                 membro da associação da Marinha Mercante para esclarecimentos adicionais sobre esse curso 

de formação. 
 2.10.3.O Conselheiro Leocir Dal Pai disse ainda que um representante de uma rede hospitalar pediu 

reunião com vistas à realização de um acordo com o CRA-RJ para a correta ocupação de 
cargos na rede de hospitais do grupo.  

        2.10.4 O Presidente do CRA-RJ, Wallace Vieira, lembrou que o Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza exerce interinamente a representação da Casa do Administrador da Região Sul-
fluminense, desde o falecimento do Conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá em setembro de 
2018; propondo que essa incumbência passe a ser definitiva, sendo aprovado por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza 
agradeceu a confiança, tanto pelo encargo da CPTC como da Representação da Região Sul-
fluminense. 

        2.10.5.O Presidente do CRA-RJ, convidou os Conselheiros interessados para uma reunião que 
envolverá os servidores do CRA-RJ que ocupam cargos de chefia, na próxima quinta-feira, no 
auditório do Conselho, com o objetivo de promover maior integração interna.  

       
 
 
 
 
        
      3. ENCERRAMENTO:  

3.1. A sessão foi encerrada, com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente, Adm. 
Wallace de Souza Vieira  e pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Adm. Carlos 
Roberto fernandes de Araujo. 

 
 

                                                                                                  
                    Adm. Wallace de Souza Vieira                 Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo  
                           Presidente                                              Vice-Presidente de Administração e Finanças                      
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