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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 de Souza Silva Venâncio 
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 

                           
1.2.  Conselheiros Suplentes: 
         Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
         Adm. Firmino Sousa Carneiro 
         Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 
         Adm. Reinaldo Faissal 
 

     1.3.  Outras Presenças: 
               Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Claudia Souza – Assessora Técnica Jurídica 

                  Adm. Rômulo César Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
                  Berenice Lima _ Assessora da Presidência  
                  Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de  Comunicação do CRA-RJ 

Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
  Leonardo Cypriano - da Amaral Contabilidade  

 
 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 a justificativa de ausência da VP de Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional, Adm. Elizabeth da Costa Bastos, por motivo de saúde, sendo substituída por 
sua respectiva suplente, Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio. 

2.3. Apresentação do balancete de setembro de 2019 do CRA-RJ: 
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente de Tomada 
de Contas (CPTC) do CRA-RJ, fez uma detalhada apresentação dos resultados observados nos   
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demonstrativos contábeis que apontam as receitas, despesas e fluxo de caixa do CRA-RJ, 
tendo como referência o dia 30/09/2019. Ao final, salientou que todos os indicadores 
garantem ao Conselho um encerramento de contas, no presente exercício, dentro dos 
padrões de segurança financeira no que tange ao cumprimentos de suas obrigações e com 
um superávit que permitirá novos investimentos em prol dos registrados em 2020. 
Aprovado por maioria, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de setembro de 2019 do CRA, 
com o voto contrário do Conselheiro Reginaldo Souza. 

2.5. CRA-RJ inícia o planejamento do Orçamento para 2020: 
O Presidente do CRA-RJ informou que a Diretoria Executiva orientou a Superintendência 
Geral, na semana passada, para iniciar a elaboração do orçamento de 2020 do CRA-RJ. 
Solicitou-se, aos setores que compõem a estrutura organizacional do Conselho, as 
despesas e investimentos de maior relevo que desejam submeter ao programa-
orçamentário. O Presidente do CRA-RJ pediu aos Conselheiros presentes nesta sessão que 
contribuam com ideias e projetos para a consolidação dessa peça fundamental para o 
planejamento das ações da entidade. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 
Vice-presidente de Adm e Finanças informou que a orientação é para a construção de um 
orçamento participativo, planejado com a devida antecedência e em consonância com o 
Plano de Trabalho do CRA-RJ para o biênio 2019-2020; plano este que poderá ser ajustado 
a quaisquer necessidades desde que factíveis e aprovadas pelo colendo Plenário. 

2.6. Relatos sobre os ENCADs de Cabo Frio (10/10) e de Volta Redonda (16/10): 
O Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, Vice-presindente de Educação, Ensino e 
Pesquisa do CRA-RJ, relatou que o Encontro de Administradores (ENCAD) de Cabo Frio 
recebeu aproximadamente 180 (cento e oitenta) pessoas. O evento controu com palestras 
da Conselheira Maria de Fátima Ribeiro e do Conselheiro Federal Wagner Siqueira, 
apresentações estas que satisfizeram plenamente o público presente. Destacou ainda a 
coordenação do ENCAD, a cargo da Adm. Marta Almeida e toda a equipe que trabalhou para 
o sucesso do evento. O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza disse que o ENCAD de Volta 
Redonda, realizado no auditório da Câmara dos Vereadores de Volta Redonda, recebeu em 
torno de 60 (sessenta) interessados nas palestras do Conselheiro Firmino Carneiro e do 
Conselheiro Federal Adm. Wagner Siqueira. O evento contou ainda com a presença do 
vereador Adm. Maurício Pessoa, e profissionais de Administração daquela municipalidade. O 
público presente foi formado por estudantes de diversas instituições de ensino superior, 
além de funcionários de órgãos públicos e de empresas privadas sediadas em Volta Redonda 
e em municípios vizinhos. O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza ressaltou a presença da 
van do ‘CRA-RJ Itinerante’ que prestou serviços aos registrados no CRA-RJ que são 
domiciliados na região Sul-fluminense. 
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2.7.  Conselheiro participa da Semana de Gestão e Negócios 2019 da AEDB: 
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza relatou a respeito de sua participação na Semana 
de Gestão e Negócios 2019 da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), em 24/09/2019, 
que teve 86 (oitenta e seis) interessados presentes; e disse que “foi uma noite memorável, 
repleta de emoções, já que a última vez em que tinha estado naquele belo Auditório da 
Associação Educacional Dom Bosco deu-se há 14 anos. Recebido e tratado com a fidalguia 
peculiar aos Corpos Docente, Discente e Técnico-administrativo da aludida IES do sul do 
nosso estado, foi o mote para a soltura da verve. Todos conheciam o CRA-RJ, contudo gente 
nova havia que precisava conhecer o seu papel e serviços que presta aos Administradores, 
do presente e do porvir. Retornei a Volta Redonda, extremamente feliz. A Organização do 
evento agradeceu ao CRA-RJ o atendimento ao convite de enviar um Representante para 
tripular o evento cujo rótulo já fala por si só. Adoraram as nossas já conhecidas e 
tradicionais pastinhas recheadas de informações e serviços que prestamos, preparadas com 
o merecido carinho pela nossa Estagiária da Casa do Administrador”. 

2.8. Proposta da CASS para realização do ENCAD Saúde (27/11/19): 
A Conselheira Maria de Fátima Ribeiro, Presidente da Comissão de Administração em 
Serviços de Saúde (CASS) do CRA-RJ, apresentou a proposta de realização do IX ENCAD 
Saúde - Encontro de Administração em Saúde do CRA-RJ, sob o tema “Gestão de Redes de 
Atenção à Saúde - Transformação Organizacional e Geração de Valor”, a ser realizado no 
auditório do CRA-RJ, no dia 27/11/2019. De acordo com a CASS, a incorporação do conceito 
de redes de atenção em nosso sistema de saúde e o desenvolvimento de modelos para a sua 
organização e gestão configuram, sob diversos aspectos, um importante passo para a 
melhoria na efetividade das ações de saúde realizadas e entregues à sociedade. O gestor 
dessas redes tem entre seus grandes desafios formular planos e ações de impacto para o 
gerenciamento da oferta (capacidade instalada) e da demanda (necessidades em saúde para 
determinada população adscrita), de modo que a sua base de produção use seus recursos 
de modo eficiente sem gargalos nem desperdícios, conseguindo ganhos de escala por curvas 
de aprendizagem favoráveis. O adequado vocacionamento das unidades de saúde em 
função de suas competências essenciais e capacidades (ordinárias e dinâmicas) deve criar as 
condições necessárias para que o papel desempenhado por cada uma delas seja sinérgico 
com as demais, quando organizadas em rede, permitindo ao administrador ganhos de 
governabilidade sobre a segurança, qualidade e custos, com reflexo positivo no valor 
gerado. O IX ENCAD Saúde irá debruçar-se sobre essa realidade para que os administradores 
de serviços e sistemas de saúde possam observar e debater as distintas realidades e desafios 
das diversas redes de atenção à saúde, apresentadas sob a perspectiva de seus dirigentes. 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ, sob aplausos, o projeto do IX ENCAD 
Saúde e a concessão de uma moção de reconhecimento ao falecido Conselheiro Jacaúna 
Alcântara que foi o fundador da CASS do CRA-RJ. 
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2.9. Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJ / Qualifica Rio: 
O Conselheiro Cesar Campos e o Conselheiro Antono Andrade teceram comentários a 
respeito da participação do CRA-RJ no programa Qualifica Rio, capitaneado pela Câmara de 
Formação Profissional e Educação Tecnológica do Fórum de Desenvolvimento Econômico e 
Estratégico do Rio de Janeiro. O programa aborda a contribuição de cada instituição na 
construção da plataforma tecnológica que reunirá oferta de vagas de empregos e 
oportunidades em qualificação e capacitação profissional. O projeto da plataforma foi criado 
a partir de uma série de seminários chamados “Desafios do Emprego”, realizados entre maio 
e junho deste ano pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais. No dia 10 de 
outubro, os grupos de trabalho do Qualifica RJ voltaram a se encontrar no plenário do CRC-
RJ, no Centro do Rio, para definir o escopo do trabalho assim como o cronograma de ações, 
e nesta ocasião contou com a participação da Assessora da Presidência, Berenice Lima. 

2.10. Código de Conduta e Manual de Procedimento Administrativo do CFA: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Portaria CFA nº 61, de 07 de agosto de 2019, por 
meio do qual é instituído o Código de Conduta dos empregados do CFA, bem como o 
Manual de Procedimento Administrativo - PAD, “com o objetivo de subsidiar os trabalhos 
em seu âmbito e também gerir seu pessoal de modo transparente”.  

2.11. Aprovação do Manual de Conduta Interno do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ colocou em discussão o Manual de Conduta Interno do CRA-RJ, 
elaborado ao longo dos últimos cinco meses por um Grupo de Trabalho que foi 
coordenado pelo Conselheiro Waldir Irineu. A Conselheira Mara Biasi disse que ao ler 
integralmente tal documento, e comparando-o com o recém chegado Código de Ética do 
CFA, considerou o instrumento do CRA-RJ bastante adequado para o melhor equilíbrio nas 
relações internas no CRA-RJ. O Conselheiro Cesar Campos disse que o trabalho realizado 
pelo Grupo de Trabalho foi muito bem feito já que atende às necessidades de proteção aos 
interesses do público interno e da gestão executiva da entidade. O Conselheiro Waldir 
Irineu disse que a proposta do CRA-RJ é a de conferir à entidade uma gestão de pessoas 
eficiente e humanizada, deferentemente do Código de Conduta do CFA que tem foco em 
controle e punições. Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o Manual de 
Conduta Interno do CRA-RJ. 

2.12. CFA submete o anteprojeto de Resolução Normativa que instituirá a CIP em formato 
digital: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Ofício Circular nº 287/2019 do CFA que apresenta o 
anteprojeto de Resolução Normativa que pretende alterar a Resolução Normativa CFA nº 
518/2017 que dispõe sobre a Carteira de Identidade Profissional expedida pelos Conselhos 
Regionais de Administração, para a inclusão da Carteira de Identidade Profissional em 
formato digital. A Conselheira Mara Biasi disse que a CIP digital não deve eliminar a CIP 
impressa. O Conselheiro Cesar Campos sugeriu que o CRA-RJ passe a solicitar dados 
comerciais aos registrados já que tais dados podem auxiliar na geração de pesquisas, 
projetos e relatórios gerenciais. A Assessora da Berenice Lima disse que essa demanda é 
uma melhoria que está prevista para ser implantada no SIFA do CRA-RJ; e que a CIP digital 
é um caminho natural mas que deve ser uma versão fiel da CIP impressa. O Presidente do 
CRA-RJ disse que as sugestões deverão ser encaminhadas ao CFA.   



 
     CRA/RJ                                                                               ATA DE REUNIÃO 
 

  Ata da Sessão Plenária nº 4032                 Data: 22/10/2019                                          Folha:  05/06 

  

2.13. CRA-RJ auxilia PJ do segmento de gestão ambiental, em processo de fiscalização no 
CREA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ relatou sobre o caso de uma empresa de Gestão Ambiental, 
registrada no CRA-RJ, que foi multada pelo CREA. A  interpretação pelo CREA, determina 
exclusividade para exercício da função de Responsável Técnico para os Engenheiros 
Ambientais, multando, inclusive, os Administradores que pautam suas ações pelas 
Resoluções Normativas CFA nºs 371/09 e 519/17, que os qualifica para a Gestão 
Ambiental.   O Presidente do CRA-RJ propôs o envio de um ofício ao CFA, para que este se 
manifeste junto ao CONFEA, no sentido de se chegar a um entendimento que pacifique 
essa questão em prol da atuação dos Administradores e Tecnólogos que são registrados 
nos CRAs. Aprovado pelo Plenário do CRA-RJ. 

2.14. Convite para posse na ABCA – 31/10 às 18h na Fundação Getúlio Vargas: 
O Presidente do CRA-RJ anunciou a solenidade de posse de novos acadêmicos e da 
Diretoria da Academia Brasileira de Ciência da Administração que tem sede na FGV RJ. Os 
novos eleitos são Antonio Rodrigues de Andrade, Lucio Mariano Albuquerque Mello, 
Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues e Norman de Paula Arruda Filho. E a nova diretoria 
será composta por Paulo Roberto de Mendonça Motta, Antonio de Araujo Freitas Filho, 
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, Carlos Roberto Fernandes de Araujo e Alvaro Bruno Cyrino. 

2.15. Feriado do servidor público (28/10): 
O Presidente do CRA-RJ informou que não haverá expediente no CRA-RJ no dia 28/10 
quando se comemora o dia do servidor público, feriado que tradicionalmente é concedido 
aos funcionários desta autarquia federal. 

2.16.  Relato de processos: 
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros 
relatores foram aprovados pelo plenário, os relatos proferidos em 10 (dez) processos 
nesta sessão, sendo 02 (dois)  processos  do  Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo, 02 (dois) processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01 (um) 
processo da Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 01(um) processo do 
Conselheiro Cesar José Campos, 01 (um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza, 02 (dois) processos do Conselho Antonio Rodrigues de Andrade e 01 (um) 
processo do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

2.17. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4031 de 08/10/2019: 
 Aprovada, por unanimidade, a ata da Sessão Plenária do CRA-RJ nº 4031 de 08/10/2019. 

2.18. Outros assuntos: 
2.18.1. O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, 

informou de suas palestras nas seguintes instituições de ensino superior da Região da 
Grande Niterói: Faculdade Lusófona, São Gonçalo; IFRJ, Faculdades Maria Thereza e 
UNIVERSO. Disse que até o momento atingiu aproximadamente 1500 estudantes de 
Administração e de cursos correlatos; sendo que ainda está agendado para visitar outras 
IES, com o objetivo de alcançar até 2.200 alunos até o final de novembro de 2019. 
Comunicou ainda que está organizando o ENCAD de Niterói, para 11 de novembro, na 
Câmara de Vereadores de Niterói.  
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2.18.2. O Presidente do CRA-RJ apresentou e estendeu aos Conselheiros o convite da Rede do 
Pacto Global Brasil para participação no evento ‘Due Diligence em Direitos Humanos’, 
no dia 23/10, no auditório da Fundação Dom Cabral – FDC, no Rio de Janeiro. Os 
Conselheiros Franscisco de Jesus e Reinaldo Faissal estarão presentes.  

2.18.3. O Presidente do CRA-RJ disse que o Conselheiro Paulo Holanda estará presente ao 
evento de divulgação do Censo 2020 do IBGE, em 29/10, no Rio de Janeiro. 

2.18.4. O Presidente do CRA-RJ entregou ao Conselheiro Francisco de Jesus, para análise, da 
proposta recebida de parceria entre o CRA-RJ e a Jornada Nacional de Mediação de 
Conflitos – JNM, para realização de eventos referente ao tema. 

2.18.5. O Presidente do CRA-RJ desejou sucesso ao Conselheiro Reginaldo Souza que se 
submeterá a uma cirurgia no dia de amanhã. 

2.18.6. A Conselheira Mara Biasi disse que é importante a entrega de certificados e de cartas de 
agradecimentos aos palestrantes e a quaisques outros que apoiam a realização de 
eventos do CRA-RJ no interior do RJ, como as prefeituras por exemplo. O Conselheiro 
Antonio Andrade disse que está sendo repensado o formato e a política de realização de 
palestras no auditório do CRA-RJ. 

2.18.7. O Conselheiro Leocir Dal Pai comunicou que representará o CRA-RJ no I Encontro de 
Administradores do Noroeste Fluminense, em Itaperuna, organizado pela Faculdade 
Redentor. 

 
   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 
                    VP. de Administração e Finanças                                               Presidente  
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