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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – VP de Administração e Finanças
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – VP de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Leocir Dal Pai – VP de Registro Profissional
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização
Adm. Agamêmnom Rocha Souza
Adm. César José de Campos
Adm. Elioneide Venâncio
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Oliveira de Souza
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Tecnológa Patrícia de Arvellos
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Paulo Hollanda
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico do CRA-RJ
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Raphael Monteiro – Assessoria de Relações Acadêmicas
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
Ronaldo Reis – Funcionário da TI
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ
2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Abertura:
Aberta a sessão pelo Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace Vieira, saudou a todos, registrou as
presenças dos Conselheiros suplentes e, ainda, dos assessores que acompanham esta sessão.
2.2. Ausência(s) justificada(s):
Apresentada a justificativa de ausência dos Conselheiros Elizabeth Bastos e Waldir Irineu, nesta
data sendo substituídos respectivamente pelas Conselheiras Elioneide Venâncio e Patrícia de
Arvellos.
2.3. Apresentação do Dashboard:
O Presidente do CRA-RJ solicitou ao Adm. Marcelo Borges, Diretor da Fattoria Web, que
apresentasse aos Conselheiros os painéis de controles (dashboards) que representam uma nova
funcionalidade que o SIFA passa a oferecer aos seus usuários.
O Adm. Marcelo Borges apresentou os slides contendo as telas dos painéis de controle sintético,
mostrando a evolução de diferentes situações que podem ser acompanhadas em tempo real pelos
usuários, no cadastro, no atendimento, no registro (incluindo acervos), na fiscalização, da dívida
ativa, no administrativo-financeiro e no protocolo e ouvidoria. Disse que outros
acompanhamentos poderão ser adicionados ao dashboard na medida em que houver necessidade
e que relatórios gerenciais analíticos poderão ser construídos com base nos
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cruzamentos dos dados. Concluiu sua apresentação informando que os dashboards serão
disponibilizados nos próximos dias, mediante autorizações de acesso.
A Conselheira Mara Biasi indagou se os colaboradores do CRA-RJ estão efetivamente
preparados para a interpretação e uso adequado dessa ferramenta que requer um olhar gerencial e
estratégico.
A Assessora de Projetos Especiais, da Presidência do CRA-RJ, Berenice Lima, salientou que os
dados disponibilizados pelos dashboards são dinâmicos, em tempo real, o que permitirá aos
usuários um acompanhamento pari passu do desempenho das atividades inerentes a cada área e
das interações entre os setores.
O Conselheiro Antonio Andrade ressaltou que essa ferramenta de TI implicará na construção de
processos de trabalho que devem estar alinhados com as principais metas e objetivos da atual
gestão do CRA-RJ.
O Conselheiro Cesar Campos aplaudiu a introdução dessa tecnologia de acompanhamento e
controle que representa um passo importante para a profissionalização da entidade.
O Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, destacou que os painéis de
controle democratizam o acesso a dados dos cadastros do CRA-RJ, permitindo novas ideias e
tomadas de decisão em diferentes níveis da organização.
O Presidente do CRA-RJ concluiu dizendo que a ferramenta em questão será de grande valia
para o aperfeiçoamento do processo decisorial interno e que sua implantação ocorrerá mediante
estratégia que privilegia o treinamento e desenvolvimento de órgãos e pessoas envolvidos
diretamente na utilização desse equipamento.
2.4. Edital: Missão Internacional à Lisboa/Portugal:
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Edital CFA nº 5 que estabelece critérios para candidatura
dos CRAs interessados na organização e realização da Missão Internacional à Lisboa, Portugual.
O Presidente do CRA-RJ considera esse um empreendimento inoportuno em face da crise
financeira por que passa o Sistema CFA/CRAs e a economia brasileira como um todo.
2.5.Edital: Missão Internacional à Universidade de Harvard (EUA):
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Edital CFA nº 004/2019 que estabelece critérios para
candidatura dos CRAs interessados na organização e realização da Missão Internacional à
Universidade Harvard (EUA). A Conselheira Renata Vasconcellos disse que o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) promoveu reuniões em Harvard e no Vale do Silício em passado recente,
nem sempre com resultados visíveis para a categoria.
2.6. Edital: II Fórum CFA de Gestão Pública – FOGESP 2020:
O Presidente do CRA-RJ apresentou o ofício circular do CFA que promove o lançamento do
Edital CFA nº 007/2019 - II FOGESP, que estabelece critérios para candidatura dos CRAs
interessados na organização e realização do II Fórum CFA de Gestão Pública - FOGESP 2020.
2.7. Edital: Encontro Brasileiro de Administração – ENBRA 2020:
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Edital CFA nº 006/2019 que estabelece critérios para
candidatura dos CRAs interessados na organização e realização do Encontro Brasileiro de
Administração - ENBRA 2020. Disse que o CRA-RJ não apresentará candidatura para a
realização de nenhum grande evento, de caráter nacional ou internacional, neste biênio.
2.8. Edital para concessão de Apoio Financeiro e Institucional a eventos de interesse do
Sistema CFA/CRAs:
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Edital CFA nº 003/2019 que estabelece critérios para
recebimento de requerimentos de apoio financeiro e institucional, pelo CFA, a eventos de
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interesse do Sistema CFA/CRAs. O Presidente do CRA-RJ sublinhou que esse apoio é
limitado a quinze mil reais por evento, com as devidas apresentações de projetos e prestação de
contas.
2.9. Edital para concessão de Apoio ao Encontro Regional dos Profissionais de
Administração ERPA:
O Presidente do CRA-RJ apresentou o edital Edital CFA nº 002/2019, que estabelece critérios
para candidatura dos CRAs interessados na organização e realização dos Encontros Regionais
dos Profissionais de Administração (ERPA).
2.10. Planejamento Estratégico do TCE-RJ – Convite ao CRA-RJ para participar do
processo:
O Presidente do CRA-RJ informou que recepcionou um convite do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RJ) para que este Conselho participe de uma pesquisa que contribuirá para a
construção do Planejamento Estratégico daquele tribunal, para o quadriênio 2020-2023. A
Conselheira Mara Biasi indagou sobre os objetivos pretendidos pelo TCE-RJ com esse
questionário dirigido a alguns órgãos de classe. O Conselheiro Francisco de Jesus teceu
comentários sobre a estrutura que possui o TCE-RJ, por já ter trabalhado lá, o que na sua visão
signfica um boa aproximação; sendo corroborado pelo Conselheiro Cesar Campos. Aprovada
por unanimdade a indicação do Conselheiro César José de Campos para atuar como
representante do CRA-RJ na resposta ao questionário enviado pelo TCE-RJ. O Presidente
pontuou que ações como essas, de colaborações intrainstitucional, devem ser colecionadas para
comporem o Relatório de Gestão do CRA-RJ ao final de cada ano.
2.11. Agendamento das reuniões plenárias para o mês de junho/2019.
Aprovadas, por unanimidade, as datas de 11, 18 e 25 de junho para a realização das próximas
sessões plenárias do CRA-RJ.
2.12. Aprovação da Ata da Sessão Plenária de 21/05/2019:
Aprovada por unanimidade a ata da Sessão Plenária nº 4017 de 21/05/2019.
2.13. Relato de processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros
relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 17 (dezessete) processos
nesta sessão, sendo 02 (dois) processos do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 03(três)
processos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 06(seis) processos do Conselheiro
Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de
Andrade, 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 02(dois) processos da
Conselheira Renata Motta Vasconcellos e 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de
Oliveira.
2.14. Franquia da palavra:
2.14.1. A Conselheira Mara Biasi ressaltou que a dinâmica de atuação do CRA-RJ, frente à crise, deve
ser propositiva e eficiente, como está sendo, para o alcance dos objetivos e metas previstos no
Plano de Trabalho do CRA-RJ para 2019-2020. Dito isso, a Conselheira frisou que a
contratada Fattoria Web é agente primordial para isso, pelo fato da gestão do cadastro do
CRA-RJ ser um grande fator crítico de sucesso O Presidente do CRA-RJ disse que as
contribuições advindas dos Conselheiros são muito bem vindas, motivo pelo qual agradece o
debate transcorrido no dia de hoje; e concluiu dizendo que a transparência nos processos é e
será uma marca de sua gestão. O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro
Profissional do CRA-RJ, ressaltou que desde a sua gestão se desejava prover o Conselho com
dados sintéticos que auxiliem a gestão, como esses apresentados nos dashboards
desenvolvidos pela Fattoria Wed. O Conselheiro Cesar José de Campos disse que os dados
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apurados e revelados a cada perído comprometem os colaboradores com as ações necessárias
para a melhoria do desempenho do CRA-RJ. O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade
disse que os dados são importantes quando bem interpretados para a tomada de decisão.
2.15. Outros assuntos:
2.15.1. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, enquanto Representante da Casa do Administrador
do Centro-sul Fluminense - sede em Volta Redonda, apresentou os certificados das palestras
que proferiu na Universidade Estácio de Sá - Campus Volta Redonda/RJ, ocasião em que
abordou os temas "Iniciando no Mundo da Organizações" e "Aspectos Estratégicos da
Gestão Contemporânea", para os Ingressantes e Períodos mais avançados, respectivamente; e
disse que preparará um resumo para a Coordenação de Interiorização e com cópia para o
Setor de Comunicação e Marketing , para divulgação no sítio eletrônico do CRA-RJ.
Marketing. Trouxe da UNESA os agradecimentos da Gestora da Unidade visitada, que o
presenteou com um brinde, tendo ainda captado o entusiasmo de uma aluna que, ao final do
evento, disse “que o CRA-RJ não mais sairá de sua mente e que quer que o mesmo
acompanhe toda a nossa formação ”. O Conselheiro recebeu os aplausos do Plenário.
2.15.2. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo apresentou o convite da Academia
Brasileira de Ciência da Administração (ABCA) para a palestra do Prof. Antônio Freitas, sobre
“O atual cenário da Educação Brasileira”, no dia 30/05/2019, no auditório da FGV.
3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada, 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.

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

