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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. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 

 
1.2. Conselheiros Suplentes: 

Adm.Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 
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 Souza – Assessora Técnica Jurídica 

                  Adm. Rômulo César Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Norma Godoi – Assessora Especial da Superintendência 

                  Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de  Comunicação do CRA-RJ 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Julia Alves Tito – Chefe da Biblioteca 
 

   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 Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, que nesta 
data foi substituída por sua respectiva suplente, Conselheira Elioneide de Souza Silva 
Venâncio. 
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2.3. 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  13(treze) 
processos nesta sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva 
Junior, 01(um) processo do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 03(três) 
processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos da 
Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio, 01(um) processo do Conselheiro Cesar José 
de Campos, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) processo 
do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza 
de Oliveira, e 02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

       2.4. Bienal do Livro de Administração: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou o projeto, por ele elaborado, para a realização da Bienal 
do Livro de Administração. Segundo o Presidente do CRA-RJ, os livros relacionados à Ciência 
da Administração são os mais vendidos no mundo e no Brasil, dentre outras profissões, nos 
setores didático e científico, técnico e profissional (CTP). Sabe-se, também, que superam as 
demais atividades por quantidade de títulos, conforme os últimos dados computados pela 
Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora da Bienal Internacional do Livro, que ocorre 
nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, em anos ímpares e pares, respectivamente. 
Por sua vez, são investidores potenciais de livros cerca de 2,4 milhões de Profissionais de 
Administração formados, sendo aproximadamente 410 mil registrados no Sistema 
CFA/CRAs. No entanto, a cada ano 248 mil novos profissionais se formam na área. São 6.781 
cursos oferecidos no Brasil que abrigam mais de 1.369 milhão alunos matriculados, sendo 
que 761 mil são ingressantes. Na graduação, o curso de Administração ocupa o 3º lugar no 
ranking, conforme dados coletados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), 
órgão do MEC que anualmente realiza o Censo de Educação Superior do Brasil. Ainda de 
acordo com a última Pesquisa Nacional sobre Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de 
Trabalho do Administrador, realizada pelo Conselho Federal de Administração, quase 70% 
dos cargos de gerência em empresas brasileiras são ocupados por Administradores, 
ampliando a capacidade de gestão das organizações com a inclusão das novas tecnologias 
trazidas pela globalização. O objetivo geral do evento é reunir e integrar editores, livreiros, a 
“comunidade de Administração” e outras profissões em torno dos mais significativos títulos 
nacional e internacional do setor, pela via científica, tecnológica, cultural e negocial, de 
modo a contribuir para ampliação da oportunidade de acesso dos profissionais e estudantes 
àqueles títulos e ao aperfeiçoamento profissional. Tendo como objetivos específicos: 
contribuir para a disseminação de títulos relacionados às diferentes áreas da Ciência da 
Administração; a correção do déficit de leitura e, por esta via, opor-se ao novo iletrismo, 
melhorar a qualidade e a prática da Administração; o aperfeiçoamento da legislação de 
fomento à leitura e de proteção do livro nacional; o estímulo às pesquisas sobre o futuro do 
livro; a criação de espaço para que editores e livreiros possam fazer divulgação/venda de 
seus produtos (com descontos significativos); a criação de plataforma para o livro de 
Administração; a atração e fortalecimento de “círculos de negócios” para o nicho do livro de 
Administração; o fortalecimento da visibilidade, identidade e o sentimento de 
pertencimento  profissional  e  institucional  de estudantes e Profissionais de Administração.  
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Em seu projeto, a Bienal do Livro estruturar-se-á na organização do conjunto de produtos 
relacionados ao universo do livro, sob a forma de salões, priorizando, à guisa de ilustração, 
numa primeira aproximação, os seguintes espaços: 
 
      Feira do Livro: estandes de editora, livrarias etc.; 
 Conferências, painéis, talk shows etc. relacionados à Ciência da Administração, 

alinhados ao salão respectivo (da diversidade social, da mulher, da inovação 
tecnológica, da gestão de pessoas etc.); 

 Mesas redondas, bate-papo, oficinas com autores, exposições interativas, tarde-noite 
de autógrafos etc.; 

 Leituras interpretadas, representações cênicas de clássicos nacionais e estrangeiros e 
sua correlação com o mundo da Administração; 

 Mostras científicas, associadas à Ciência da Administração; 
 
  Salão de exposição de artes plásticas do Profissional de Administração, de modo a 

incentivar e divulgar seus trabalhos artísticos; 
 Plataforma de lançamento de livros, de modo a gerar espaço destinado a aumentar a 

aproximação editor/autor de livro; 
 Homenagem e premiação a estudantes, profissionais de Administração e organizações 

que tenham contribuído para o desenvolvimento da profissão, da Ciência da 
Administração e da transformação e melhoria contínua da Administração Pública 
Brasileira. 

 
2   Produtos 
 Salão do Livro de Administração 

 Espaço destinado à realização da I Feira do Livro de Administração, integrada por 
editoras, livrarias, instituições de ensino, organizações, profissionais de Administração e 
outras categorias profissionais interessadas, destinada à divulgação, venda de títulos, 
produtos e de serviços afins. 

 
 Salão de Conferências e afins 

Espaço destinado à realização da programação estruturada de eventos associados à 
educação acadêmico-profissional, de modo a contar, preferencialmente, em cada 
atividade, com a presença de autores de livros de mesmo tema e de diferentes editoras, 
como forma de enriquecer debate. Cada salão será organizado e alinhado à 
contemporaneidade temática, por exemplo, Salão Futuro da Administração, Salão Gestão 
de Pessoas, Salão Diversidade Social, Salão da Mulher etc. 
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 Salão de Criação Autoral 
Espaço destinado à interação entre o autor e seus leitores, de modo a estabelecer entre 
ambos, intensa e marcante sinergia, empatia, entre outros sentimentos e valores. Além de 
ficar cara a cara com seu ídolo e conhecer seu processo criativo e a opinião de seu autor 
favorito sobre os mais diversos assuntos, a plateia formada por leitores dos mais variados 
perfis também tem oportunidade de questionar, pedir explicações e apresentar seus 
pontos de vista sobre a obra do palestrante. 

 
 Salão de Cultura, Arte e Gestão 

Espaço destinado ao encontro das diferentes manifestações artísticas com a Ciência da 
Administração, seja através da leitura interpretada e/ou dramatizada de clássicos da 
literatura, seja através da dramaturgia(cinema, teatro), de modo a identificar a adequação, 
aplicabilidade e interpretação entre arte, cultura e gestão. 
É certo que a arte possibilita diferentes formas de ver o mundo, amplia os horizontes, 
desenvolve a sensibilidade e a percepção sobre o que nos rodeia; por meio da liberdade 
artística, o gestor pode aprender a se aventurar, lidar melhor com seus medos e 
inseguranças. Isso pode permitir uma flexibilidade maior de nosso pensamento e, 
consequentemente, uma forma mais criativa de lidar com a realidade. 
Contribui, certamente, para ter colaboradores criativos e inovadores nas equipes, capazes 
de “pensar fora da caixa”, capazes de olhar além dos padrões preestabelecidos e definidos 
pelo senso comum, a fim de encontrar soluções alternativas para garantir a sobrevivência 
dos negócios e/ou profissão. 

 
 Salão Belas Artes 
Espaço destinado à exposição de trabalhos artísticos – pintura, escultura, fotografia etc. – 
de Profissionais de Administração, de modo a contribuir para o incentivo e divulgação 
desses trabalhos, despertar potenciais e talentos novos e a criação de uma via alternativa 
para a empregabilidade. 
 
 Salão da Fama 

Espaço destinado a realizar durante o evento solenidades de homenagem e premiação 
relacionadas a estudantes, Profissionais da Administração e organizações que tenham 
contribuído para (a) o desenvolvimento da profissão e da Ciência da Administração (Prêmio 
“Belmiro Siqueira de Administração”); (b) a transformação e melhoria contínua da 
Administração Pública Brasileira (Prêmio “Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão 
Pública”); (c) o desenvolvimento, aprimoramento e a projeção da Ciência da 
Administração, a defesa da profissão ou realizado relevantes trabalhos no campo da 
Administração (Prêmios: “Adm. Gilda Nunes”, “Honra ao Mérito em Administração”, 
“Destaque em Administração”); (d) a prestação de 40 (quarenta) anos de serviços à 
profissão e à contribuição para o desenvolvimento da Administração no Brasil (“Medalha 
Adm.Belmiro Siqueira”). 
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  Salão Plataforma do Livro 
Espaço destinado a oportunizar a concepção e lançamento do livro de Administração, 
através do aperfeiçoamento da relação editor/autor de livro. 

 
 Salão de Negócios 

Espaço destinado a fortalecer os “círculos de negócios” para o nicho do livro de 
Administração por meio de rodada de negócios, envolvendo desde a melhoria e 
aperfeiçoamento da relação “autores potenciais/editores, a coedição de livros entre 
editores, a venda de direitos autorais, além de outras estratégias de inserção empresarial e 
à realização. 
 
 Salão de Jornalismo 

Espaço destinado a: (a) Circulação antes/durante/depois da Bienal, de Jornal (eletrônico), a 
fim de divulgar notícias do evento, entrevistas com expositores (editores), patrocinadores, 
conferencistas etc.; (b)Produção de DVD por palestras e painéis da Bienal; (c) Produção do 
livro da Bienal. 

 
O Presidente do CRA-RJ concluiu a sua apresentação informando que o CRA-RJ está em 
tratativas avançadas com o Centro Cultural dos Correios que dispõe de espaço gratuito 
para a realização do evento, com data prevista para acontecer entre o final do mês de 
outubro e início do mês de novembro de 2020. A Conselheira Mara Biasi chamou a atenção 
para o tempo exíguo, o que vai exigir um grande esforço de divulgação para gerar a 
atratividade das editoras, livrarias, área acadêmica e profissionais. Mara disse da 
importância de se organizar desde o início do projeto, o registro da construção e 
fechamento do evento; e que os e-books devem ser considerados como o estado da arte 
da modernidade. O Presidente disse que já está em curso com alguns editores para a 
possível parceria. O Conselheiro Cesar Campos propôs a concentração dos eventos anuais 
do CRA-RJ nesse grande evento. Mara disse que poderão ser conferidas premiações no 
evento. O Presidente do CRA-RJ parabenizou a Julia e a Norma.  

 
  2.5. Reajuste anual do Bradesco Saúde (13.5%): 

O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Carlos Roberto 
Fernandes Araujo, informou que o reajuste do plano de saúde Bradesco Nacional que é 
usado como referência para o benefício concedido aos funcionários do CRA-RJ, será de 
13,6% a partir de 1º de janeiro de 2020. 
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2.6.  Decretada prisão de ex-gestores do CRA-CE: 
O Presidente do CRA-RJ informou que, denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF), 
os Administradores Reginaldo Silva de Oliveira e Eudes Costa de Holanda, respectivamente 
ex-presidente e ex-tesoureiro do Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA/CE), 
foram condenados pela Justiça Federal a prisão por crimes de peculato e lavagem de 
dinheiro cometidos na gestão do Conselho entre os anos de 2008 e 2010. A Conselheira 
Mara Biasi, declarou que podemos alterar o estado das coisas agindo corretamente, sendo 
portando esse um episódio que servirá de aprendizagem. 

2.7. Presidente do CFA assume coordenação do Conselhão: 
O Presidente do CRA-RJ informou que o Presidente do Conselho Federal de Administração 
(CFA), Mauro Kreuz, foi eleito, por unanimidade, coordenador do Fórum dos Conselhos 
Federais das Profissões Regulamentadas, chamado “Conselhão”. A escolha se deu em uma 
reunião realizada em Brasília (DF), no dia 5/12/2019, na sede do Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis (Cofeci). A nova diretoria terá alguns desafios particulares para 2020, 
como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.º 108/2019 que visa privatizar os 
conselhos de profissões regulamentadas. 

2.8.  Relato de participação do CRA-RJ no 2º Fórum de Desenvolvimento Regional Líder Vale 
Médio Paraíba: 
O Conselheiro Cesar Campos relatou a respeito de sua participação, no dia 05/12/2019 em 
Volta Redonda para o 2º Fórum de Desenvolvimento Regional Líder Vale Médio Paraíba, 
um projeto do SEBRAE-RJ. A proposta deste projeto Líder (Liderança para o 
Desenvolvimento Regional), do Sebrae-RJ, é de mobilizar as forças produtivas, o meio 
acadêmico e a população em geral para buscar soluções, alternativas e propostas que 
levem à melhoria do desenvolvimento da região. Adotam uma metodologia de 
mobilização, qualificação e integração de lideranças para criarem um ambiente de 
negócios favorável ao desenvolvimento dos pequenos e médios negócios regionais. 
Trabalham em três dimensões da competitividade: a Sistêmica (gestores públicos e 
prefeitos), a Empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e 
a estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada). A idéia é de viver na cidade e 
produzir para a região. Este projeto vem sendo desenvolvido desde outubro de 2017, em 
Volta Redonda, e este 2º Forum foi para apresentar osresultados que já haviam obtido. 
Participam como voluntários no Líder do Médio Paraíba cerca de 80 empresários, 
profissionais e cidadãos da região, além doapoio de várias instituições como UGB, DOM 
BOSCO e UNIFOA. Todo o trabalho é voluntário e os recursos necessários para alguma ação 
são levantados pela comunidade local para ações específicas ou são realizados por apoio 
de alguma instituição local. Foi muito positiva a presença do CRA-RJ, por conta do encontro 
com o Gerente de Políticas Públicas e seu assessores, que coordenam o projeto LIDER no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Sendo um projeto que visa o desenvolvimento 
regional através da articulação entre o setor público, setor privado e demais instituições da 
sociedade civil, a participação do CRA-RJ é recomendável, pois demonstra seu 
compromisso em processos que melhorem o ambiente de negócios, gerem mais empregos 
e fortalecem pequenas e médias empresas na região e, consequentemente, criam novas 
oportunidades  para  os  Administradores.  O SEBRAE  está implantando o projeto LIDER em  
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outras regiões do Estado, como a Região dos Lagos e a Região Serrana. O Conseheiro Cesar 
Campos acrescentou que é muito importante o CRA-RJ estabelecer essas parcerias e apoiar 
iniciativas dessa natureza. O Conselheiro Francisco de Jesus disse que há um trabalho 
grande para a atração turísitica no Vale do Café. A Conselheira Mara Biasi disse que o Fórum 
da Alerj está empreendendo de forma muito positiva para o desenvolvimento do RJ, sendo 
necessário, porém, a criação de indicadores que sinalizem os avanços e o estado da arte de 
cada projeto e do todo. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza parabenizou a 
representação do Conselheiro César José de Campos no evento em questão e disse que sua 
ausência desse evento se deu por conta de uma entrevista que concedia no mesmo instante 
à TV Band da região. 

2.9.  Reunião das Câmaras Técnicas do CRA-RJ:  
          O Presidente do CRA-RJ desejou boas reuniões aos membros das Câmaras Setoriais do 

CRA-RJ que se reunirão dentro de mais alguns instantes; para tratarem de temas da maior 
relevância para os projetos em curso nesta entidade. 

2.10.  Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4037 de 03/12/2019: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária do CRA-RJ 

nº 4037 de 03/12/2019:  
2.11. Outros assuntos: 
2.11.1. A Conselheira Mara Biasi registrou que a sul-africana Zozibini Tunzi venceu neste 

domingo o Miss Universo 2019, em evento realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, 
com 88 candidatas. Ao receber a coroa, a vencedora fez declarações contra o 
preconceito, o racismo e o machismo: “É uma honra absoluta representar, como negra e 
africana, a inclusão e a diversidade”. O segundo lugar ficou com Madison Anderson, de 
Porto Rico, e o terceiro foi para a mexicana Sofía Aragón. A Conselheira Mara Biasi 
salientou que, ao assumir posições que valorizam o papel da mulher e contra os 
preconceitos, a sul-africana ganhou merecido destaque na mídia mundial.  

2.11.2. O Conselheiro Antonio Rodrigues Andrade destacou que neste dia acontece a Jornada de 
Inovação e Empreendedorismo, no auditório 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   
 

 

 


