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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente
Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – VP de Administração e Finanças
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. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Oliveira de Souza
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
1.3. Outras Presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ
Adv. Claudia Maria Souza – Assistente Técnica Jurídica
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização
Adm. Rômulo Fidelis – Coordenador da TI
Berenice Lima – Assessora da Presidência do CRA-RJ
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, que saudou a todos, registrou
as presenças dos Conselheiros Regionais suplentes e, ainda, dos assessores que acompanham esta
sessão.
2.2. Ausência(s) justificada(s):
Apresentada a justificativa de ausência do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, nesta data
substituído pela Conselheira Fernanda Spinelli.
2.3. Apresentação e aprovação do balancete de maio de 2019:
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente de Tomada de
Contas (CPTC) do CRA-RJ, apresentou o balancete de maio de 2019, considerando-o muito
positivo tendo em vista o superávit observado nesse mês. Aprovado, por unanimidade, pelo
Pleário do CRA-RJ, o balancete de maio de 2019.
2.4. Plano de Ação: ajustes no Modelo Conceptual de Organização e de Gestão do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ apresentou a proposta de ajuste no Modelo Conceptual de Organização
e de Gestão do CRA-RJ, proposta essa que está contida no projeto 8 do Plano de Ação do CRARJ, aprovado pelo Plenário em 22/01/2019. Em síntese, a proposta tem por objetivos: (1)
extinguir os seguintes cargos em comissão de Assistente Técnico, código cc-12, de Informática;
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Apoio logístico; Recursos Humanos; e Designer Gráfico; os cargos em comissão de Assistente
Técnico, código cc-13, de: Mídias sociais; Programação Visual; Edição de Web TV II; Cobrança
e Dívida Ativa; e ainda dois cargos em comissão de Assistente Técnico I, código cc-14. Por seu
turno, (2) criar os seguintes cargos em comissão, de Assessor Técnico II, código 11: Assessor do
Sistema Corporativo; Assessor de Logística; Assessor de Recursos Humanos; Assessor de
Desenvolvimento Organizacional; Assessor de Imprensa; Assessor de Design Gráfico. E, ainda,
(3) criar os seguintes cargos em comissão Assessor Técnico III, código cc-13: Assessor de Mídias
sociais; Assessor de Programação visual; Assessor de Edição de web TV II; e Assessor de
Cobrança Extrajudicial. A movimentação em apreço será integralmente coberta pela retirada do
valor salarial atribuído ao cargo de Ouvidor, código cc-03, atualmente vago. Aprovadas por
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, essas alterações propostas pelo Presidente do CRA-RJ.
A Conselheira Mara Biasi indagou sobre o provimento do cargo de Ouvidor, sendo respondido
pelo Presidente do CRA-RJ que esse é um posto estratégico que ele espera prover em breve. A
Conselheira Elizabeth Bastos registrou o bom trabalho que a Dra Claudia Souza tem
desempenhado de forma colaborativa no canal de Ouvidoria; e concluiu dizendo que aguarda as
melhorias no módulo Ouvidoria desenvolvido pela Fattoria. Os Conselheiros Carlos Roberto
Fernandes Araujo e Leocir Dal Pai disseram que essas alterações no Modelo de Organização e
Gestão serão muito boas para a realização dos projetos em curso na entidade. O Conselheiro
César José de Campos aplaudiu essa medida que significa um movimento e um olhar atento da
atual gestão para a implementação das ações do Plano de Trabalho do CRA-RJ; e salientou que o
emprego do Ouvidor como uma função estratégica é da maior importância para a
sustentabildiade da entidade.
2.5. Registro de chegada do Conselheiro:
Registrada, neste momento, a chegada, ao Plenário do CRA-RJ, do Conselheiro Reginaldo
Souza que desculpou-se pelo atraso em virtude do trânsito que enfrentou no trajeto de casa ao
CRA-RJ.
2.6. CRA-RJ e BB firmam parceria para arrecadação via Lista de Débitos:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araugo apresentou a proposta de contrato prestação
de serviços de recebimento de receitas que o CRA-RJ está entabulando com o Banco do Brasil; e
que visa, por meio do aplicativo Lista de Débitos, fomentar a arrecadação das anuidades devidas
ao CRA-RJ por parte dos profissionais que são correntistas do Banco do Brasil. A Conselheira
Mara Biasi e o Conselheiro Waldir Irineu recomendaram que essa proposta seja analisada com
cuidado pela Assessoria Jurídica do CRA-RJ, o que foi aprovado por unanimidade pelo Plenário
do CRA-RJ.
2.7. Aprovação da composição e do Plano de Trabalho da Comissão Especial de Gestão de
Turismo do CRA-RJ:
O Adm. José Loureiro apresentou o Plano de Trabalho da Comissão Especial de Turismo do
CRA-RJ, a ser por ele coordenada. A proposta para criação da Comissão Especial de Gestão de
Serviços em Hotelaria e Turismo verifica-se necessária pelo fato de a hotelaria se destacar pelo
seu expressivo rítmo de crescimento. No contexto da cidade e em especial do estado do Rio de
Janeiro, o universo da hotelaria e do turismo se destaca pelo seu ritmo de crescimento,
impulsionado pelos recentes grandes eventos que a cidade do Rio de Janeiro recebeu, em especial
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Sua relação também se verifica com a
pujança do setor de óleo e gás, sendo este um dos principais clientes deste setor, que atravessa
uma crise, com viés de recuperação em função das operações do pré-sal. Cuidará a Comissão da
hospitalidade como um todo, atingindo inclusive os profissionais que atuam na hospitalidade em
clínicas e hospitais. A cidade do Rio de Janeiro é o destino preferido de turistas nacionais e
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estrangeiros que buscam as belezas naturais da cidade e do estado para lazer ou negócios.
Considerando a inexistência de uma comissão especialmente voltada para o tema, para apoiar o
profissional de gestão de serviços que atuam neste segmento, em especial os Tecnólogos em
Hotelaria, turismo e os administradores, além daqueles que poderão ser incentivados a acessar
esta área, a presente proposta tem por objetivo criar a Comissão Especial de Gestão de Turismo,
que passará a ter como funções: - divulgar os assuntos relacionados com os serviços do ramo
hoteleiro e iniciativas voltadas para o turismo em nosso estado, em especial com a cidade do Rio
de Janeiro; - promover a divulgação de trabalhos e palestras no âmbito da hotelaria, contribuindo
para o fortalecimento do nosso Conselho e profissão; - criar um evento anual com rodadas de
debates e discussões com temas relevantes relacionados com a Comissão Especial; - comemorar
o dia 8 de maio como o dia nacional do turismo e 9 de novembro como o dia nacional do
hoteleiro; - interiorizar as pautas de discussão, agregando a participação de gestores nas regiões
interioranas de nosso estado via Casas do Administrador; - aumentar a participação dos
profissionais junto ao CRA-RJ, concluiu o Adm. José Loureiro. A Conselheira Mara Biasi disse
que a Comissão de Gestão de Turismo deverá interagir com outras vertentes, além das já citadas,
como segurança, recursos humanos, gestão pública, dentre outras. O Conselheiro Carlos
Roberto acredita que hotelaria e gastronomia são subsistemas da área de Turismo que certamente
merecerão um destaque nas atividades a serem demandadas por essa nova comissão. A
Conselheira Elizabeth Bastos ressalvou que, neste momento, a proposta da Comissão Especial de
Turimo tem uma excelente perspectiva que poderá ser expandida na medida em que os temas
forem sendo tratados e de tendo ainda como referencial as demandas do mercado. O Presidente
do CRA-RJ disse que o papel dessa e das demais comissões é o de ampliar o espaço de atuação
do Administrador profissional, já que essa inserção ainda é diminuta em muitos segmentos
econômicos que devem ser ocupados por esses profissionais devidamente registrados no CRARJ.
2.8. Apresentação de novo membro para Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ:
O Conselheiro Firmino Carneiro, Coordenador da Comissão de Marketing do CRA-RJ,
informou do interesse da adesão do Adm. Reinaldo da Costa Pereira da Silva à Comissão de
Marketing, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.9. Fórum das Profissionais de Administração:
A Adm. Yara Rezina, Coordenadora da Comissão da Mulher Adminitradora do CRA-RJ,
apresentou um relato da sua participação no Fórum das Profissionais de Administração realizado
em Brasília, nos dias 13 e 14 de junho, que teve como tema “A contribuição da profissional de
administração na transformação do papel da mulher na sociedade” e que contou com a
participação de aproximadamente 50 mulheres Administradoras de todo o Brasil. De acordo com
a Administradora Yara Rezina, a contribuição do RJ ao brainstorm pela transformação, se baseia
em duas premissas: o aumento da participação feminina no Sistema e a oferta de conhecimento
visando promover o desenvolvimento individual. Concluiu o seu relato dizendo que “ser mulher é
uma missão desafiadora; ser mulher e ser administradora é mais um desafio; ser mulher e empreender é outro
ainda superior, assim é que a melhor ferramenta para derrubar barreiras é o aprendizado, a informação – o
conhecimento”. O Presidente do CRA-RJ disse que há um débito da instituição com a essência da
participação feminina nas organizações e na sociedade, a despetio de toda a dimensão de
evolução tecnológica que o mundo enfrenta, devendo o CRA-RJ promover eventos que
salientarão essa importância da mulher que é naturalmente provida de sentimentos inescedíveis e
muito mais.
2.10. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4019 de 11/6/2019:
Aprovada por unanimidade a Ata da Sessão Plenária nº 4019 de 11.6.2019.
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2.11. Relato de processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros
relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 18(dezoito) processos nesta
sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 01 (um) processo
do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 01(um) processo da processos da
Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Francisco Carlos
Santos de Jesus, 01(um) processo da Conselheira Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues,
07(sete) processos do Conselheiro César José de Campos, 01(um) processo do Cnselheiro
Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos,
02(dois) processos da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 01(um) processo do
Conselheiro Reginaldo Souza de Oliveira e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai.
2.12. Outros assuntos:
2.12.1. O Presidente do CRA-RJ registrou a realização do 29º Encontro de Professores e
Coordenadores de Cursos de Administração - Eprocad RJ, no dia 26 de junho de 2019, no
auditório do CRA-RJ.
2.12.2. O Presidente acusou o recebimento do convite para o lançamento do livro ‘Entre o passado
e o futuro’, de autoria dos professores Adm. Bianor Cavalcanti e Frederico Lustosa, que
trata sobre a obra de Guerreiro Ramos, no dia 04 de julho, às 17h30, na livraria da FGV em
Botafogo.
2.12.3. O Presidente do CRA-RJ registrou a entrevista do Conselheiro Cesar Campos, concedida ao
CFA, sobre Gestão de Presídios, disponível no site do CFA. O Conselheiro Cesar Campos
diz que “é preciso tornar os profissionais de Administração protagonistas desse confronto –
tanto na solução da crise penitenciária – quanto no caos da segurança púbica que perpetua
no sistema prisional”. “O momento pede o apoio do conhecimento técnico, da análise
aprofundada dos problemas gerenciais, da criação de protocolos e procedimentos
padronizados – sem alteração de regra de presídio para presídio. Ou seja – gestão, como uma
área privativa da Administração”, afirmou. A crise é também um momento de oportunidade
para os administradores do país no que se refere diretamente aos presídios e campo de
atuação profissional.“Podemos apresentar análises, estudos, pareceres, propostas
individualizadas, elaboração de um plano de modernização e reestruturação do modelo de
gestão do sistema prisional, visando o alinhamento entre o desenvolvimento de pessoas,
processos organizacionais e a avaliação dos resultados das políticas públicas”, concluiu o
Administrador Campos. A Conselheira Mara Biasi disse que o mesmo ilustre colega também
escreveu recentemente um artigo para a Revista de Administração Municipal (RAM), editada
pelo IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
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

