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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 

Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente 
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças 
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P. de Educação, Estudos e Pesquisas 
Adm. Leocir Dal Pai – V.P. de Registro Profissional 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização 
Adm. César José Campos 
Adm. Agamêmnom Rocha Souza  
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Reginaldo de Souza Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 

 
1.2. Conselheiros Suplentes: 

Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
 

1.3.  Outras Presenças: 
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Roberta Martins – Chefe do Setor de Licitações e Secretaria Geral 
Adm. Rômulo César Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
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 
Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 

 
 

   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. Registro de ausências Justificadas: 

Apresentada a justificativa de ausência da Conselheira Elizabeth da Costa 
Bastos, que nesta data foi substituída na forma regimental pelo 
Conselheiro Firmino Sousa Carneiro. 
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2.3. Balancete de dezembro de 2019 do CRA-RJ: 

Apresentado pela Comissão Permanente de Tomada de Constas do CRA-RJ o 
balancete com os resultados colhidos e dispostos nos demonstrativos 
contábeis relativos ao desempenho financeiro do CRA-RJ no mês de dezembro 
de 2019, tomando relevo o fato de que à execução orçamentária e à 
movimentação financeira corresponderem a pouco mais de 98% dos valores 
orçados no ano.  Aprovado por maioria absoluta o relatório da referida 
Comissão, com voto contrário do Conselheiro Reginaldo Souza. 

 
2.4. Relatório de Gestão do CRA-RJ 2019: 

Apresentado o Relatório de Gestão do CRA-RJ pela Admª. Roberta Martins e 
pelo Adm. José Ricardo.  O Conselheiro Reginaldo, solicitando um aparte, 
ressaltou que uma funcionária do Conselho de Odontologia relatou-lhe que as 
licitações do CRA/RJ atualmente são consideradas como referência para os 
demais conselhos de fiscalização profissional, a Admª. Roberta agradeceu a 
menção, sendo saudada pelo plenário, em seguida o contador José Ribamar 
do Amaral Cypriano, da Amaral Contabilidade, apresentou a Prestação de 
Contas do CRA-RJ, referente ao exercício de 2019. O contador informou que o 
CRA-RJ fechou o ano com superávit financeiro. Aprovado por unanimidade do 
Plenário do CRA-RJ o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2019 do 
CRA-RJ.  
 
2.4.1 O senhor Vice-Presidente de Administração de Finanças, Adm. Carlos 
Roberto Fernandes de Araujo, solicitando um aparte, apresentou um quadro 
comparativo da arrecadação do mês de janeiro dos anos de 2019 e 2020, 
destacando que no mesmo período houve um acréscimo na arrecadação de 
42%. 

 
2.5. Constituição da Comissão Permanente Eleitoral conforme Regulamento das 

eleições do Sistema CFA/CRAs: 
 O senhor Presidente comunicou que em atendimento ao regulamento 
eleitoral do sistema CFA/CRAs é necessária a eleição da comissão Permanente 
Eleitoral pelo Plenário, razão pela qual propôs a seguinte composição: Adm. 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo (Coordenador), Adm. Firmino Sousa 
Carneiro e Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues.  Aprovado por 
unanimidade do Plenário.  
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2.6. Convite do Conselho Nacional de Educação (CNE) para o CFA participar de 
audiência pública sobre a revisão das Diretrizes Curriculares Nacional do 
Curso de Administração / Brasília – 17.02: 
O senhor Presidente relatou o recebimento do convite para integrar um grupo 
que representará o CFA na audiência pública do Conselho Nacional de 
Educação, no dia 17/02/2020, às 11h, em Brasília, para tratar da revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Administração. Além do Presidente do 
CRA-RJ, o referido grupo será composto pelos seguintes administradores: 
Tânia Maria da Cunha Dias (CRA-BA), Udenir de Oliveira Silva (CRA-DF), José 
Samuel de Miranda Melo (CRA-MA) e pela Conselheira Federal e Diretora da 
CFP Cláudia de Salles Stadtlober (CRA-RS). 

 
2.7. Solicitação do CRA-MG de informações sobre o repasse dos honorários 

advocatícios sucumbenciais aos advogados empregados deste Conselho: 
Comunicado o recebimento do ofício enviado pelo Presidente do CRA-MG, 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, solicitando informações sobre o repasse dos 
honorários advocatícios sucumbências aos advogados empregados deste 
Conselho. Com a palavra o Chefe da Assessoria Jurídica, Adv. Marcelo 
Almeida, informou que a referida verba sucumbencial decorre de expressa 
previsão legislativa e por decisão judicial. O pagamento é realizado pela parte 
perdedora aos advogados da parte vencedora, sendo, portanto, crédito dos 
advogados e não das autarquias, razão pela qual o percebimento dos valores 
é realizado diretamente pelos causídicos por meio de mandados judiciais de 
pagamento, ressalvada a hipótese de conciliações feitas na esfera 
administrativa, em que o Conselho recebe os referidos valores e repassa 
aqueles profissionais por ocasião do pagamento dos seus salários.  
 

2.8. Convite da ALERJ ao CRA-RJ para participar da Reunião Geral do Fórum de 
Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJ: 
O senhor Presidente apresentou o convite para a Reunião Geral do Fórum de 
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, que será realizada 
das 10h às 14h, do dia 12 de fevereiro de 2020, no Auditório da Escola do 
Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (ELERJ), Rua da Alfândega, nº 8, 7º 
andar, Centro, Rio de Janeiro. 
 

2.9.   Matéria do Jornal Valor, de 20.01.2020 sobre a área de formação profissional 
mais comum entre os CEOs: 
O senhor Presidente trouxe para reflexão e discussão a matéria veiculada no 
Jornal Valor, do dia 20/01/2020, destacando que a formação mais comum 
entre os CEOs das 70 companhias do IBOVESPA é engenharia (40,3%), 
seguidas de administração de empresas (31,9%) e economia (16,7%). Entre 
executivos há 4 estrangeiros e nenhuma mulher. Outros aspetos considerados 
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representativos perpassam pelos seguintes aspectos: na década de 90 não 
passava de 10% a presença do profissional de administração no nível 
estratégico das organizações; no entanto, é incrível a opção da sociedade por 
engenheiros para o exercício de atividades estratégico-decisoriais, diante de 
seu perfil mecanicista e matematizante na contramão daquele demandado 
pela globalização, onde se requer flexibilidade e adaptabilidade para 
responder rapidamente, às mudanças, que compõem as diretrizes curriculares 
do administrador; pela ausência de conhecimento desses saberes o 
profissional de engenharia é a maioria nos cursos de doutorado, mestrado e 
pós-graduação em administração. Junte-se, a isso, que o curso de engenharia 
de produção tem uma carga muito grande de administração; à sua vez, 
poucas são as escolas de administração que se igualam às de engenharia no 
quesito referência, conceito etc.; é possível que tal também venha 
concorrendo para o baixo nível de sentimento de pertencimento profissional 
que vige entre os administradores, comparativamente aos engenheiros, até 
porque, a sociedade vem aprendendo, lentamente, que há vida inteligente 
fora da medicina, engenharia e direito. O tema foi encaminhado ao Senhor 
Vice-Presidente de Educação, Estudos e Pesquisas, Adm. Antonio Rodrigues 
de Andrade para análise.   

 
2.10. Solicitação da Controladoria Geral do Município de sugestões para a 

consulta pública visando a elaboração do Código de Ética de Colaboradores 
Externos do Poder Executivo Municipal: 
Comunicado o recebimento da consulta pública nº 02/2019 da Controladoria 
Geral do Município do Rio de Janeiro, que se realizou no mês de janeiro de 
2020, com objetivo de fomentar o controle social e a participação cidadã do 
Sistema de Integridade Pública Responsável e Transparente do Município. 
No entanto, o senhor Presidente destacou que em razão do prazo exíguo 
não foi possível atender ao solicitado. 

 
2.11. Aditivos e termos de inclusão no convênio com a Qualicorp – 31º Aditivo 

do convênio Qualicorp CRA-RJ: 
Comunicado o recebimento da proposta de aditivo ao Convênio mantido 
com a administradora de benefícios Qualicorp, comtemplando a inclusão da 
Unimed Nova Friburgo para o oferecimento de planos de saúde advindos do 
contrato de assistência médica coletivo por adesão firmado pelas partes. 
Aprovada por unanimidade a assinatura do referido documento. 
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2.12. Portarias baixadas conforme decisão do Plenário de 28/01/2020: 
O Senhor Presidente comunicou que forma editadas as Portarias nºs 10 e 11, 
refletindo a decisão proferida na plenária e constituindo as comissões 
permanentes de licitação e de honraria do CRA-RJ.  

   
2.13. 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 14 ( quatorze) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo do 
Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 01(um) processo do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 02(dois) processos do Conselheiro 
Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos do Conselheiro César José 
de Campos, 02(dois) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 
01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcelos, 04(quatro) 
processos do Conselheiro Leocir Dal Pai e 01(um) processo do Conselheiro 
Reginaldo Souza de Oliveira. 

 
2.14. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4042 de 28.01.20; 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4042 de 28.01.2020. 

 
2.15. Franquia da palavra: 
2.15.1. O Senhor Presidente comunicou falecimento do professor João Becker no 

dia 30 de janeiro de 2020. 
2.15.2. A Conselheira Mara Biasi informou que o Comitê das Comissões está 

examinando diversos documentos, como os relatórios e planos de 
trabalhos de algumas comissões e oportunamente serão apresentados ao 
Plenário, assim como que recebeu da Comissão Especial de Administração 
em Serviço de Saúde, uma proposta de desenvolver um trabalho versando 
sobre epidemia do vírus corona no que toca a gestão. 

2.15.3. O Conselheiro Vice-Presidente de Fiscalização, Adm. Francisco de Jesus, 
apresentou proposta de encaminhar ofício as Instituições de Ensino 
Superior solicitando o nome e demais dados dos formandos em 
administração e cursos conexos. O presidente determinou que o tema seja 
discutido primeiro no âmbito das Câmaras de Fiscalização e de registro 
para posterior encaminhamento ao Plenário  

2.15.4. O Vice-Presidente de Registro, Adm. Leocir Dal Pai, informou que estará 
nas aulas inaugurais da Instituto Federal do Rio de Janeiro, no dia 
06/02/2020   e na Universo Niterói, no dia 10/02/2020. 
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3. ENCERRAMENTO:  
           3.1. A sessão foi encerrada pelo 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, assim como vista e rubricada pelos conselheiros 
titulares presentes à sessão.   

 
                                                                                          
 
          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   
 

 


