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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.Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2. Conselheiros Suplentes: 
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
Adm. Reinaldo Faissal 
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

                           
     1.3.  Outras Presenças: 
               Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal do RJ junto ao CFA 
               Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio - Conselheiro Federal suplente do RJ junto ao CFA 
               Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adv. Claudia Souza – Assessora Técnica Jurídica 

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

Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
 

   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 Federais Adm. Wagner Siqueira e Jorge Humberto 
M.Sampaio, 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 Elizabeth da Costa Bastos e 
Reginaldo Souza de Oliveira, que nesta data foram substituídos respectivamente pelos 
Conselheiros Elioneide de Souza Silva Venâncio e Firmino Sousa Carneiro. 
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2.3. Acordo de Cooperação Técnica com a Interáguas para a implantação do Programa de 
Desenvolvimento do Saneamento Básico no Estado do RJ, denominado PRODESAN-RJ: 

       O Presidente do CRA-RJ informou do interesse do CRA-RJ em promover o Acordo de 
Cooperação Técnica com a Interáguas, para a implantação do Programa de 
Desenvolvimento do Saneamento Básico no Estado do RJ, denominado PRODESAN-RJ, 
dando assim prosseguimento a um projeto pioneiro que foi iniciado em 2017-2018 pelo 
Adm. Wagner Siqueira quando ocupou a presidência do CFA. Com a palavra, o Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira explicou que esse convênio permitirá a construção, no CRA-RJ, de 
uma plataforma de acompanhamento da gestão de águas e saneamento básico no estado 
do RJ, colocando o CRA-RJ em uma posição privilegiada de agente preocupado com essa 
questão que afeta tanto a população e o meio ambiente. Constitui objeto deste instrumento 
a cooperação técnica entre os partícipes, visando à implantação do Programa de 
Desenvolvimento do Saneamento Básico no Estado no Rio de Janeiro, doravante 
denominado PRODESAN-RJ, nos municípios brasileiros e a capacitação de técnicos 
municipais encarregados das atividades inerentes à gestão de serviços municipais de 
saneamento, principalmente nas prefeituras, prestadoras de serviços de água e esgotos e 
agências reguladoras de saneamento, bem como contribuir para a universalização dos 
serviços de água e esgotos e para o cumprimento dos planos de saneamento básico. O 
Presidente do CRA-RJ chamou a atenção para a questão de gestão ambiental que também é 
atendida por esse convênio, além dos cursos e eventos que virão a ser realizados pela 
UCAdm. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

2.4. Temas sugeridos para a reunião das Câmaras Técnicas do CRA-RJ em 26/11/2019: 
       O Presidente do CRA-RJ reforçou a convocação para que todos os membros das Câmaras 

Técnicas do CRA-RJ estejam presentes nas reuniões agendadas para o dia 26/11/2019. 
2.5. Desconto sobre a anuidade de 2020 para PJ registrada no CRA-RJ: 
        O Presidente do CRA-RJ disse que não há amparo legal para a concessão de qualquer 

desconto para as empresas registradas nos CRAs, razão pela qual propõe que o assunto seja 
dirigido ao CFA para uma eventual normatização do tema visando a anuidade de 2021. 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.  

2.6. Relato de processos de registro e de fiscalização: 
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos Conselheiros 
relatores   foram  aprovados  pelo  plenário,   os   relatos  proferidos   em  11(onze) 
processos nesta sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva 
Junior, 03(três) processos do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 01(um) 
processo do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01(um) processo da Conselheira 
Elioneide de Souza Silva Venâncio, 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) processo do 
Conselheiro Antonio Rodrigues de Andarde, 01(um) processo do Conselheiro Leocir Dal Pai e 
01(um) processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. 
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       2.7. Resultados obtidos a partir do Plano de Ação do CRA-RJ (jan-out 2019):  
O Presidente do CRA-RJ solicitou que a Assessora de Relações Especiais da Presidência do 
CRA-RJ, Berenice Lima, apresentasse números que refletem a posição atual dos registros, da 
fiscalização e das finanças do CRA-RJ. Ela por sua vez mostrou que as receitas de janeiro a 
outubro de 2019 superaram os resultados obtidos dos dois anos anteriores. No entanto, as 
taxas de inadimplências de PF e PJ ainda não alcançaram os níveis projetados para este ano. 
Por outro lado o CRA-RJ chega ao final de 2019 com um número recorde de novos 
profissionais registrados no ano e o dobro de novas empresas registradas em relação a 2018.  
O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que o CRA-RJ, gerencialmente, não tem sido 
efetivo na cobrança de inadimplentes e na fiscalização profissional; e que a entidade poderia 
estar apresentando agora resultados muito melhores. O Presidente do CRA-RJ pediu uma 
reunião da Diretoria Executiva com as Vice-presidências de Registro e de Fiscalização 
Profissional, para análise das oportunidades de ações de cobrança e de fiscalização.  

2.8.  CRA-RJ pauta temas para a Assembléia de Presidentes de Belém (PA): 
O Presidente do CRA-RJ informou que remeteu ao CFA dois temas para serem debatidos na 
Assembleia de Presidentes que acontece em Belém (PA) nos dias 21 e 22/11/2019, sendo 
eles: (1) a revisão da Resolução Normativa nº 483, de 09/06/2016 que dispõe sobre a 
aquisição ao direito do Registro Remido; com o objetivo de rediscutir os critérios de 
aquisição de citado benefício, de modo a criar soluções alternativas à diminuição da 
evasão/elevação da receita, tendo em vista o impacto da crise econômico-financeira sobre 
os respectivos Conselhos Regionais; e (2) a ação do CFA junto ao CONFEA para 
reconhecimento da legalidade da atuação dos profissionais de Administração no campo da 
gestão ambiental, em conformidade ao disposto as Resoluções Normativas nºs 505 e 506, 
de 11/5/2017. 

2.9.  CRA-RJ recebe a visita de representante da Rede Brasil do Pacto Global da ONU: 
          O Presidente do CRA-RJ disse que recebeu a visita do Sr. Marcelo Linguitte, responsável 

pela área de Parcerias estratégicas e mobilização de recursos da Rede Brasil do Pacto 
Global, entidade a qual o CRA-RJ é signatário desde 2012. A conversa tratou sobre a 
importância de estreitar o relacionamento entre as instituições e sobre futuros 
planejamentos em torno da ‘Agenda 2030’ que pretende enfatizar alguns dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que direcionam a atuação do Pacto Global/ONU. 

2.10.   Censo MEC/2018: 
O Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, o Adm. Antônio Rodrigues de 
Andrade, disse que os resultados divulgados pelo Censo do Ensino Superior 2018, 
publicado pelo MEC há poucas semanas, revelam uma queda vertiginosa nas matrículas 
dos cursos de Administração que passou a ser o terceiro mais procurado, depois de Direito 
e Pedagogia; e salientou, no seu entendimento, que os cursos de Administração deveriam 
substituir a orientação construtivista pelo ensino cognitivo, privilegiando a experiência e a 
prática. 
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2.11.   Lançamento do PROA programado para 2020: 
O Presidente do CRA-RJ informou que na semana passada promoveu uma reunião com 
membros da Comissão de Recursos Humanos do CRA-RJ e colaboradores internos do CRA-
RJ, com o objetivo de demarrar o PROA - Programa Preparatório Para Aposentadoria E Pós-
Carreira, para oferta aos registrados no CRA-RJ a partir do início de 2020. O Conselheiro 
Cesar Campos sugeriu um contato com a BR Distribuidora para a oferta do PROA para os 
profissionais, registrados no CRA-RJ, que desejarem participar desse programa, tendo em 
vista que diversos profissionais estão sendo desligados dessa empresa recém privatizada.  

2.12. Relato sobre o ENCAD Niterói: 
        O Presidente do CRA-RJ disse que o Encontro de Administradores (ENCAD) realizado no 

plenário da Câmara de Vereadores de Niterói foi muito bem sucedido e parabenizou o 
Conselheiro Leocir Dal Pai por sua realização e o Conselheiro Federal Wagner Siqueira pela 
palestra lá proferida. Durante o evento o Presidente do CRA-RJ recebeu, das mãos do 
vereador Bruno Lessa, a Medalha Legislativa João Batista Petersen. Administradores de 
destaque no município receberam moções de congratulações da Câmara. O Conselheiro 
Leocir Dal Pai disse que havia 175 inscritos no evento; agradeceu a presença dos 
colaboradores do CRA-RJ pelo suporte emprestado; e registrou a mensagem de satisfação 
que recebeu da mesa da Câmara de Vereadores de Niterói. Também foi registrada a 
presença da Conselheira Fernanda Tauil, ao referido evento.  

2.13.  Relato sobre o ENCAD RH: 
O Conselheiro Reinaldo Faissal membro da Comissão de Recursos Humanos do CRA-RJ, 
disse que o ENCAD RH, realizado no auditório do CRA-RJ no dia 08 de novembro,  foi 
coroado de êxito com a palestra do Prof. Wagner Salles que falou sobre “A Transição 
Cultural da Gestão de Recursos Humanos para uma Proposta Sustentável”.O Presidente 
do CRA-RJ encerrou o ENCAD RH.  

2.14. Casa do Administrador de Cabo Frio participa da “Feira de Empreendedorismo”: 
O Presidente do CRA-RJ registrou a presença da Casa do Administrador da Região dos 
Lagos durante a realização da Feira de Empreendedorismo, promovida pela Coordenadoria 
Geral de Defesa do Consumidor de Cabo Frio e da Casa do Empreendedor, órgão ligado à 
Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, e realizada pelo Curso Técnico de Administração do 
Colégio Estadual Miguel Couto. Durante o evento foram distribuídos informativos do CRA-
RJ, sob a orientação do Adm. Clésio Faria que é o representante do Conselho naquela 
região. 

2.15. Energizzi oferece vagas para Administradores recém-formados: 
 O Presidente do CRA-RJ solicitou que a Assessora de Relações Especiais da Presidência do 
CRA-RJ, apresentasse a parceria estabelecida com a empresa Energizzi. A assessora 
explicou que a empresa desejava anunciar vagas para Administradores registrados no CRA-
RJ. Após negociações que envolveram inclusive a alteração da denominação do cargo, para 
evidenciar tratar-se de cargo privativo da profissão, o CRA-RJ realizou a publicidade das 
vagas para Administrador de Unidade de Negócios da Energizzi, ficando todo o processo 
seletivo por conta da empresa. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que o CRA-RJ 
deve investir no módulo ADM Empregos desenvolvido pela Fattoria Web, para dar 
amplitude  a  esse  tipo  de  demanda  do mercado,  pois o CRA-RJ  tem uma plataforma  de  
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serviços que ao seu ver está sendo subutilizada. O Presidente do CRA-RJ pediu ao 
responsável pelo SIFA, Tec. Marcelo Vieira, que empregue esforços para a 
operacionalização das potencialidades do ADM Empregos e de seus aplicativos. 

2.16. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4034 de 05/11/2019: 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária do CRA-RJ 
nº 4034 de 05/11/2019. 

2.17. Outros assuntos: 
2.17.1.  O Presidente do CRA-RJ registrou e parabenizou o trabalho que vem sendo realizado 

pelo Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, que 
tem percorrido diuturnamente as instituições de ensino superior e de ensino médio da 
Grande Niterói, com o fito de apresentar o CRA-RJ aos alunos de Administração e de 
Gestão Tecnológica. O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que nesta semana proferirá 
palestras na UFF e na UCAM, totalizando 16 palestras realizadas em cursos superiores 
nos útimos dois meses, com 1.750 pessoas alcançadas, além de 10 palestras ao longo do 
ano para alunos de ensino médio da região; e ao final registrou os parabéns à estagiária 
da Casa do Administrador de Niterói, a acadêmica Isabelle Gomes que tem dado o 
suporte necessário para a organização dessa agenda instituicional.  

2.17.2.   O Presidente do CRA-RJ registrou com enorme pesar o trágico falecimento do Adm. José 
Carlos de Brito Gonçalves, 49 anos, que era o Coordenador da Faculdade Redentor de 
Itaperuna e que na semana passada realizou na cidade de Itaperuna o I Encontro de 
Administradores do Noreste-fluminense.  O Conselheiro Leocir Da Pai lamentou a morte 
do colega com quem esteve pessoalmente, recentemente, representando o CRA-RJ no 
referido evento. O Adm. Manoel Francisco D’Oliveira comparecerá ao sepultamento, 
representando o CRA-RJ. 

2.17.3.   Agamemnom disse que proferiu palestra para formandos da UNIFOA no dia de ontem. 
Disse ainda que na semana passada esteve em Resende participando de um Simpósio 
SEGET que conta com o apoio institucional do CRA-RJ. 

 
 

3. ENCERRAMENTO:  
           3.1. A sessão foi encerrada  pela Vice-presidente do CRA-RJ, 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  

                     CRA-RJ nº 01-04632                                                    CRA-RJ nº 01-13247   
 
 
 

 

 


