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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. 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 de Souza Silva Venâncio 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 

                                     
     1.2.  Outras Presenças: 
              Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
              Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – Conselheiro Federal Suplente 

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Almeida – Assessor Jurídico 

                Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador de Fiscalização 
                Adm. Rômulo César Pontes Fidelis – Coordenador de 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, Conselheiro Adm. Wallace de Souza Vieira, que 
inicialmente saudou os Conselheiros suplentes presentes e os funcionários que assistem a esta 
sessão. 

       2.2. Ausência(s) Justificada(s): 
Apresentada as justificativas de ausências dos Conselheiros Antonio Rodrigues de Andrade, 
Elizabeth da Costa Bastos e Reginaldo de Souza Oliveira, que nesta data são substituídos 
respectivamente pelos Conselheiros suplentes Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues, Elioneide 
de Souza Silva Venâncio e  Firmino Sousa Carneiro. 

 2.3. Medalha Belmiro Siqueira 2019: 
O Presidente do CRA-RJ registrou a sua satisfação pela entrega da Medalha Belmiro Siqueira em 
solenidade no auditório do CRA-RJ no último dia 20/9 quando foram homenageados mais 12 
(doze) Administradores que completaram 40 (quarenta) anos de registro profissional regular no 
CRA-RJ. O Conselheiro César Campos participou do evento e disse que de fato é emocionante 
perceber os semblantes e falas daqueles que ajudam a construir a história da profissão; mas 
também chamou a atenção para a baixa frequência de Conselheiros presentes nesta edição do 
evento. O Presidente do CRA-RJ ressaltou que desde 2013 já foram homenageados 288 
(duzentos e oitenta e oito) Administradores com essa comenda máxima concedida pelo CRA-RJ. 
Após a entrega das medalhas, o Adm. Artur Arpad Szabo, homenageado, discursou sobre as 
escolhas que definem os caminhos e missão do profissional. “Algo que aprendemos em 
Administração é que a primeira coisa é definir bem o objetivo, a partir desse momento, você 
consegue os meios para chegar lá. Administra riscos, dificuldades e recursos, mas o importante é  
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que você nunca perca de vista o seu objetivo. Todos que chegaram aqui entenderam que mais 
que uma profissão, você tinha uma missão e por isso nós somos hoje merecidamente 
homenageados”, salientou o Administrador. O Presidente Wallace Vieira, disse que é necessário 
se rever a Resolução Normativa CRA-RJ nº 215/2012 que instituiu a Medalha Belmiro Siqueira, 
de modo a clareá-la em alguns pontos, e propôs a criação de uma comissão para esse fim. A 
Conselheira Mara Biasi disse que essa é uma iniciativa muito interessante para a valorização dos 
Administradores; mas também considera importante a Comunicação do CRA-RJ destacar a 
contribuição de cada um ao longo da carreira, replicando isso nas mídias do CRA-RJ. Disse 
ainda que a premiação não deveria acontecer apenas aos 40 anos, mas também aos 10, 20 e 30 
anos por exemplo. O Conselheiro Leocir Dal Pai corroborou a ideia da Conselheira Mara Biasi. 
Os Conselheiros sugeriram que sejam concedidos diplomas, ao invés de medalhas, na medida 
em que os profissionais registrados no CRA-RJ forem alcançando cada década de registro 
regular. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo reiterou a sua sugestão, proferida 
na semana passada, de que a entrega da medalha aconteça em um dia de sessão plenária do 
CRA-RJ. O Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior sugeriu que a escolha de datas festivas 
como essa sejam decididas em sessão plenária. A Conselheira Mara Biasi sugeriu que a entrega 
da Medalha Belmiro Siqueira faça parte da programação de um grande evento, como o 
ENCAD, até que se transforme em um evento significativo por si só. O Conselheiro Leocir 
Dal Pai disse que a medalha não deve ser concedida a quem tiver sido punido de alguma forma 
ao longo da sua vida, por atos de corrupção ou falta de ética profissional. A Assessora de 
Comunicação, Katia Biaia disse que todos os medalhados, desde a 1ª edição da medalha, foram 
entrevistados e que essas entrevistas constam do site do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ 
disse que deve ser dada alguma consequência a esse rico material colecionado nas mídias da 
entidade; e em seguida parabenizou a servidora Adm. Norma Godoi que atua na 
Superintendência do CRA-RJ, toda a equipe da Comunicação Social liderada pela jornalista 
Katia Biaia e a Chefe da Biblioteca, Julia Tito, pelos esforços empreendidos para que o evento 
de entrega da Medalha Belmiro Siqueira 2019 fosse um absoluto sucesso. A Conselheira Mara 
Biasi parabenizou o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, por sempre 
proporcionar o surgimento de funcionários e estagiários tão destacados em prol da instituição. 

2.4. Projeto Preservação da Memória Institucional: 
O Presidente do CRA-RJ informou que está finalizando um projeto, denominado ‘Preservação 
da Memória Institucional do CRA-RJ’, que tem como objetivos geral desenvolver uma 
consciência pessoal, profissional e institucional destinada a contribuir para formação de uma 
cultura de preservação da memória corporativa e, ao reverso, opor-se ao desperdício, à perda, à 
evasão de conhecimento e informações associados aos interesses do CRA-RJ. Pretende ainda o 
referido projeto, Identificar, selecionar, reter e integrar ao patrimônio do CRA-RJ 
conhecimento e informação que contribuem para o aperfeiçoamento profissional e institucional 
do próprio Conselho, de registrados e colaboradores externos e, ademais, aumente a visibilidade 
e identidade corporativa. Sobretudo, ajudando a crescer o sentimento de pertencimento da 
categoria; e disseminar e transferir conhecimento e experiência acumulados e atualizados como 
fonte de estudos diversos: livros, teses, monografias e pesquisas em geral, de modo a contribuir 
para o crescimento pessoal, profissional e institucional dos interessados. 

2.5. Assistência Técnica: CRA-PB / Conselho Regional de Química: 
O Presidente do CRA-RJ registrou que quatro diferentes CRAs pediram “carona” em Atas de 
Registro de Preços do CRA-RJ, mas não foram atendidos porque a nova legislação impede essa 
concessão a não ser, agora, que os interessados tenham solicitado a Intenção de Registro de 
Preços (IRP) antes mesmo da realização do certame, como foi o caso recente do CRQ-RJ que  
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tempestivamente realizou esse pedido em um processo de contratação dos serviços de 
manutenção predial em curso no CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que está sendo 
realizado um amplo levantamento de todas as consultoria internas e colaborações que o CRA-
RJ prestou a outros Conselhos Profissionais, e propôs a expedição de certificados a todos os 
que tenham participado de treinamentos em trabalho neste Conselho, seja para quem visitou o 
CRA-RJ para fins de benchmarking ou para os colaboradores que pertencem ao próprio CRA-
RJ e que se envolveram em projetos de transferência de tecnologia. A Conselheira Mara Biasy 
corroborou a ideia e disse que essa é uma questão que ela sempre destacou como uma das 
competências do CRA-RJ.  

2.6. Apresentação balancete agosto/2019: 
O Conselheiro Agamemnom Rocha e Souza, Presidente da Comissão Permanente de Tomada 
de Contas do CRA-RJ, apresentou os dados registrados no balancete de agosto de 2019, 
ressaltando que o resultado superavitário, observado neste mês em especial, é fruto do esforço 
de registro, fiscalização e cobrança deflagrados pelo CRA-RJ ao longo do ano. O Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presiente de Administração e Finanças do CRA-RJ, 
disse que esse resultado acumulado no ano foi o que permitiu a concessão da reposição salarial 
aos servidores do CRA-RJ a partir de 1º de setembro deste ano; e destacou que o Sinsafispro-RJ 
tem sido elegante             nas negociações com este Conselho. Aprovado, por unanimidade, 
pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de agosto de 2019 do CRA-RJ. 

2.7. Reforma do registro remido: rediscussão de novos critérios de idade e de tempo de 
contribuição: 

       O Presidente do CRA-RJ endereçou ofício ao CFA solicitando uma "reforma do 
registro remido", por meio da edição de Resolução Normativa que eleve, a partir de 2020, os 
critérios de idade e de tempo de contribuição para a obtenção do Registro Remido nos CRAs. 
De acordo com o Presidente, atualmente o profissional de Administração que alcança 65 anos 
de idade e 35 anos de contribuições recolhidas ao CRA, adquire o direito ao 
Registro Remido (Resolução Normativa CFA nº 483/2016). A seção Mercado de Trabalho da 
Carta de Conjuntura do Ipea divulgada em 25/06/2018, mostra que a população ocupada com 
mais de 60 anos cresceu 8%, a de trabalhadores entre 25 e 39 anos teve um aumento de 0,9% 
no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo 
o Ipea, o crescimento dos mais idosos na força de trabalho não ocorre pelo aumento do 
número desses trabalhadores que estão saindo da inatividade e retornando ao mercado de 
trabalho, mas porque vem recuando a parcela de idosos que decidem deixar a força de 
trabalho e ir para a inatividade, independentemente de estarem ocupados ou não. A participação 
do idoso brasileiro no mercado de trabalho é alta, considerando os padrões internacionais. Isso 
está relacionado a uma particularidade muito específica do mercado de trabalho brasileiro, que é 
a inserção do aposentado. Mais da metade dos idosos do sexo masculino e quase 1/3 dos do 
sexo feminino que estavam no mercado de trabalho eram aposentados em 1998, tendo essa 
participação crescido no período considerado. A renda do trabalho dos aposentados tem um 
peso bastante significativo na sua renda e na de suas famílias.  Dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o número de idosos (maiores de 60 
anos) deve chegar a 25,5% da população brasileira até 2060. Diante desse cenário e perspectiva, 
dentro de mais alguns anos, teremos nos CRAs uma parcela considerável de 
registrados remidos, o que poderá contribuir para a redução da arrecadação e da 
sustentabilidade financeira, haja vista a queda do número de estudantes matriculados, dos 
formados e, ainda, dos registrados na maioria dos CRAs. Atualmente, concluiu o Presidente, o 
CRA-RJ possui 2.582 registros remidos dentre os profissionais ativos (já subtraídos os falecidos,  
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por meio de cruzamento de dados com uso de bigdata), ou 5,4% do contingente total de 
registrados ativos pagantes. Em 2013 esse segmento representava apenas 3,8% do universo de 
ativos registrados no CRA-RJ. O Conselheiro Francisco de Jesus lembrou que na OAB e no 
CREFITO (Fisioterapeutas) a remissão é concedida apenas quando se alcança os 70 anos de 
idade; e no CREA se reduz paulatinamente o valor da anuidade na medida em que se envelhece. 
A Conselheira Mara Biasi disse que as pessoas deixam de trabalhar ou têm uma drástica redução 
da renda quando deixam de ser assalariadas, devendo portanto esse estudo levar em condição a 
situação complexa por que passa o país e a população brasileira. O Conselheiro Carlos Roberto 
Fernandes de Araujo disse que a diferença entre o que se recebe na ativa e o que se paga de 
aposentadoria, no Brasil, é uma enorme discrepância. O Presidente do CRA-RJ disse que o 
aspecto social não será esquecido no momento em que o CFA pautar essa discussão. 

2.8. Denúncia de diplomas falsos: 
O Presidente do CRA-RJ encaminhou ofício ao CFA solicitando providências e estudos para se 
identificar com mais eficiência os diplomas falsos ocasionalmente apresentados no instante do 
registro profissional junto aos CRAs. Disse o Presidente do CRA-RJ que, no final dos anos 80, 
este foi o primeiro Regional do Sistema a identificar diplomas falsos de bacharelado em 
Administração. Naquele tempo, por mero acaso, ao se realizar uma ampla consulta às IES que 
supostamente haviam formado aproximadamente 18.000 (dezoito mil) Administradores, 
descobriu-se que uma centena e meia dos diplomas então apresentados para obtenção do 
registro no CRA-RJ eram falsos. Todos os casos foram incontinentemente encaminhados à 
Polícia Federal e os registros profissionais junto ao CRA-RJ foram cancelados. Vale registrar 
que alguns desses pseudos administradores haviam se valido do registro para serem admitidos 
em empresas públicas por meio de concursos públicos. Atualmente chegam a quase 250 
(duzentos e cinquenta) os diplomas falsos identificados pelo CRA-RJ, em mais 30 anos. Sem 
dúvida não compete ao CFA qualquer ação direta nesses casos, e sim aos CRAs e às autoridades 
policiais e judiciárias competentes. Acontece que com o crescimento do número de IES e de 
cursos que se registram no CRA-RJ, é cada vez mais difícil o contato com cada secretaria 
acadêmica ou coordenação de curso visando a rápida certificação de autenticidade dos 
diplomas, históricos escolares e atestados de conclusões de curso que são aqui apresentados 
com o fito de obtenção do registro profissional e, por conseguinte, naturalmente, da posse de 
uma Carteira de Identidade Profissional com fé pública em todo o território nacional. Em 
seguida o Presidente do CRA-RJ sugeriu uma audiência do CFA com o Ministro da Educação 
para que essa situação possa ser percebida e tratada de modo a eliminar ou reduzir 
drasticamente essa possibilidade de fraude. A solução, acreditamos, deve assemelhar-se a outros 
casos em que a tecnologia da informação, por meio da consulta a banco de dados, tem 
permitido que a sociedade per si realize consultas públicas. O Presidente do CRA-RJ concluiu 
dizendo que “estamos diante de um problema grave, de âmbito nacional e que abrange todas as 
profissões, mas cuja solução não deve estar distante já que o MEC possui ferramenta 
tecnológica para o nível médio-técnico”. 

 2.9. Símbolo oficial dos profissionais de Administração: 
O Presidente do CRA-RJ enviou ofício solicitando a edição de regulamentação da logomarca 
oficial da profissão, de modo que o uso do nosso símbolo profissional seja restrito, no Brasil, às 
entidades da profissão, aí incluídos os Conselhos, sindicatos e associações da classe, e aos 
profissionais e empresas registrados no Sistema CFA/CRAs. O uso irrestrito do símbolo oficial 
dos Profissionais de Administração significa que quaisquer empresas e profissionais possam dele 
se valer como uma chancela, parecendo que estão “certificados” para atuar no campo da ciência 
da Administração. Nos deparamos diuturnamente com situações que configuram esse abuso 
(cartões de visita de leigos, sites de empresas não registradas, eventos sem apoio do Sistema 
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CFA/CRAs e sem a participação de administradores, portais de secretarias municipais de 
administração, etc). A Conselheira Mara Biasi destacou que é importante saber se queremos 
proteger o símbolo, a marca ou a logomarca.  

2.10. Assembléia de Presidenes, Palmas/Tocantins. Dias 1º e 2/10/2019: 
O Presidente do CRA-RJ informou que será acompanhado do Vice-Presidente de 
Administração e Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo, na Assembléia Conjunta 
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs que acontee em Palmas (TO) nos dias 1º e 2/10/2019, 
em paralelo ao XVI FIA, diante da afinidade da pauta com a vice-presidência em questão. 

2.11. Agendamento das reuniões plenárias do mês de outubro: 
Aprovadas por unanimidade as próximas sessões plenárias do CRA-RJ, em 08, 22 e 29 de 
outubro de 2019. 

2.12.  Relato de processos: 
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros 
relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 13 (treze) processos nesta 
sessão, sendo 01 (um)  processo  do  Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 
01(um) processo do Conselheiro Firmino Sousa Carneiro, 02(dois) processos da Conselheira 
Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues, 03(três) processos do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 01(um) processo da Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 01(um) 
processo do Conselheior Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira Renata 
Motta Vasconcellos, 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai e 01(um) processo da 
Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. 

2.13. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4029 de 17/09/2019: 
 Aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Plenária do CRA-RJ nº 40229 de 17/09/2019. 

2.14. Outros assuntos: 
2.14.1. O Presidente do CRA-RJ disse que ainda neste mês acontecerão diversas palestras no 

auditório do CRA-RJ e que conta com a participação dos Conselheiros. 
2.14.2. O Conselheiro Leocir Dal Pai registrou que tem realizado palestras em diversas instituições 

de ensino superior (IES) da região da Grande Niterói, com apresentações na Anhanguera, na 
Unilasalle, no Instituto Federal e na Estácio, atingindo aproximadamente 850 estudantes 
presentes em suas palestras. Disse ainda que está agendado para palestrar na Universo de 
Niterói, na UFF, na Faculdade Paraíso e na Faculdade Maria Thereza de Marilac, 
objetivando alcançar mais 700 alunos. Por fim, agradeceu o Superindentente Geral do CRA-
RJ pelo apoio na obtenção de dados atualizados para as suas apresentações. 

2.14.3. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza disse que estará na Faculdade Dom Bosco no dia 
de hoje para falar com estudantes e que tem recebido o apoio da Coordenação de 
Interirorização do CRA-RJ, na pessoa da Adm. Marta Almeida, sempre que precisa se 
deslocar pela região ou receber o material institucional do Conselho. Disse ainda que o 
ENCAD da Região Sul-fluminense se avizinha e que está empenhado para também 
participar ativamente como representante do CRA-RJ no evento do Cederj local. 

2.14.4. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo disse que o programa ‘Falando sobre 
Finanças’ começa a ser gravado na TV CRA-RJ Play nesta semana, tendo ele próprio e o 
Adm. Henrique Monteiro como âncoras que receberão uma professora do Ibmec como 
convidada especial nessa primeira edição.  

2.14.5. O Presidente do CRA-RJ disse que a ASJUR aprovou a redação do Manual de Conduta 
Interno do CRA-RJ, elemento esse que está em fase de revisão do texto por parte da 
Assessoria de Comunicação do CRA-RJ antes de ser submetido a este Plenário. 

2.15.6. O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus disse que reuniu a Câmara de Fiscalização 
do CRA-RJ na semana passada, tendo alcançado ótimos resultados, como a proposta de rea- 
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lização de um evento ainda neste ano, envolvendo as empresas de RH registradas no CRA-
RJ. Ainda com a fala, o Conselheiro falou da Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Poliomielite, organizada pelo Rotary Internacional. O objetivo é aumentar coberturas 
vacinais para evitar a reintrodução da doença. A vacinação começou nesta quinta-feira (1°) e 
vai até o fim do mês e os pontos para vacinar são os postos de saúde das cidades.  

2.14.7. O Conselheiro Leocir Dal Pail  elogiou a palestra da Comissão de Governança Corporativa 
do CRA-RJ, realizada no dia de ontem no auditório do Conselho; e disse que esteve em uma 
reunião na Prefeitura de Nova Iguaçu, ocasião em que fez constar no edital para a 
Procuradoria do município a exigência do registro do Administrador para determinado cargo 
em concurso.     

   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                      Adm. Wallace de Souza Vieira 
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