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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. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional 
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 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 

 
1.2. Conselheiros Suplentes: 
        Adm. Firmino Sousa Carneiro 

 
 

1.3.  Outras Presenças: 
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R.Fueth – 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 
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. Registrou ainda as presenças do ex-
presidente e atual Conselheiro Federal  Jorge Humberto Moreira Sampaio e do 
ex-Conselheiro Miguel Marun. 
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2.2. Atualização do Plano de Trabalho para 2020: 
        O Presidente do CRA-RJ apresentou as inovações propostas para a atualização 

do Plano de Trabalho do CRA-RJ neste ano de 2020, dentre elas a realização do 
Salão do Conhecimento de Administração - Bienal do Livro de Administração; a 
aquisição de imóvel ao lado da sede do CRA-RJ; a troca de um veículo que atende à 
Presidência e o Programa de Desenvolvimento do Saneamento Básico no Estado do RJ 
(Prodesan RJ). Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.3. PRODER 2020: 
       O Presidente do CRA-RJ apresentou o projeto que objetiva a aquisição de 

imóvel, ao lado da sede do CRA-RJ, no valor aproximado de 300 mil reais, que 
será encaminhado ao CFA no final deste mês, para que o CRA-RJ se candidate a 
verbas do PRODER 2020. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.4. Comissão Especial de Administração de Condomínios (Relatório de 2019 e 

Nova Coordenação e Programa de Trabalho 2020): 
A Adm. Márcia Montalvão apresentou o Relatório de 2019 contendo as 
atividades realizadas pela Comissão Especial de Administração de Condomínios 
do CRA-RJ. O Adm. Cléber Lessa por sua vez apresentou o Programa de Trabalho 
de 2020 da mesma comissão especial. Ambos foram aprovados por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. 
 

2.5. Comissão Especial de Gestão de Edificações (Criação / Constituição da 
Comissão / Programa de Trabalho 2020): 
O Adm. Alberto Levitan apresentou a proposta de criação da Comissão Especial 
de Administração de Condomínios e o seu Programa de Trabalho para 2020. O 
Presidente do CRA-RJ acredita que essa comissão poderá contribuir 
significativamente para a valorização do trabalho dos profissionais de 
Administração no campo da gestão de edificações e obras. Aprovados, por 
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a constituição da nova comissão e o seu 
respectivo Plano de Trabalho para 2020. A comissão será coordenada pelo 
Adm. Alberto Levitan, com mandato até 31/12/2020. 

 
2.6. Projeto de Lei nº 126/2020 – Regulamenta o cancelamento do registro a 

pedido juntos dos Conselhos de Classe de sua profissão: 
        O Presidente do CRA-RJ apresentou o Projeto de Lei nº 126/2020 que pretende 

regulamentar o cancelamento do registro a pedido junto aos Conselhos de 
Classe. O Conselheiro Cesar José de Campos disse que é importante os 
interessados entrarem no site do Senado Federal, no campo de consulta 
pública, para votarem contra o referido projeto, haja vista a sua impertinência.  
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2.7. Decreto nº 10.222, de 05.02.2020 – Aprova a Estratégia Nacional de Segurança 
Cibernética: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou o Decreto nº 10.222, de 05.02.2020, que 
aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética; e complementou 
dizendo que a Coordenação de Tecnologia da Informação do CRA-RJ está 
atualizando o Regulamento de Segurança da Informação do Conselho. 
 

2.8.   INEP/MEC – Censos de Educação Superior de 2006 a 2018. Ensino Superior em 
Administração: níveis nacional, regional e estadual: 
O Presidente do CRA-RJ apresentou dados extraídos de um trabalho realizado 
pelo CRA-SP revelando o comportamento dos matriculados e concluintes dos 
cursos de bacharelados e tecnólogos em Administração no Brasil. No 
documento é permitido o olhar sobre o comportamento de matrículas e 
formados em cada estado da federação, no período de 2006 a 2018.  

 
2.9. Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs – ENAF 06 e 07.02 - Brasília: 
          O Conselheiro Federal Jorge Humberto Moreira Sampaio apresentou um 

relato a respeito do Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs – 
ENAF, que aconteceu nos dias 06 e 07/02/2020 na sede do CFA em Brasília, 
onde esteve acompanhado pelo Conselheiro Francisco de Jesus, Vice-
presidente de Fiscalização do Exercício Profissional do CRA-RJ. O Conselheiro 
Federal disse que o CRA-RJ permanece sendo modelo de benchmarking no 
campo da fiscalização profissional; e que os demais CRAs ainda estão 
aprendendo a lidar com dados extraídos por bigdata. O Vice-presidente de 
Fiscalização do CRA-RJ destacou que o evento contou ainda com a presença 
do Adm. Leonardo Marques, Chefe do Setor de Fiscalização do CRA-RJ. A 
Conselheira Mara Biasi disse que ressente da não divulgação tempestiva das 
pautas de reuniões como essa realizada pelo CFA, o que prejudica um debate 
antecedente nos regionais. A Conselheira Elizabeth Bastos disse que o sistema 
CFA/CRAs pouco se vale do registro de boas práticas e, por conseguinte, da 
sua disseminação estruturada dentro do sistema. O Conselheiro Carlos 
Roberto Fernandes Araujo corroborou com essas fragilidades do Sistema 
CFA/CRAs. O Presidente do CRA-RJ destacou que falta ao CFA um 
entendimento pleno acerca do funcionamento das operações finalísticas nos 
CRAs, o que causa as distorções nas apresentações e decisões que acontecem 
em eventos como o ENAF. 

 
 
2.10. Fórum dos Conselhos Federais prepara texto alternativo à PEC 108/2019: 
          O Presidente do CRA-RJ informou que o Fórum dos Conselhos Federais de 

Profissões Regulamentadas avançou na definição de sua estratégia de 
atuação ao longo do ano. O Fórum, que tem entre seus integrantes o Conselho 
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Federal de Química (CFQ), é responsável por centralizar as posições nos temas 
que dizem respeito ao conjunto dessas autarquias. Na sessão desta semana, 
a primeira da nova gestão eleita no fim de 2019 e capitaneada pelo presidente 
do Conselho Federal de Administração (CFA), administrador Mauro Kreuz, o 
principal ponto de debate foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
108/2019, que ameaça a existência do atual sistema de conselhos 
profissionais. Com forte presença de representantes dos conselhos, foram 
definidos alguns encaminhamentos em relação à PEC 108/2019. No principal, 
o entendimento foi de que o Fórum precisará construir um texto alternativo 
àquele apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no ano 
passado. Outra proposta que trata do assunto, do deputado Vicentinho Junior 
(PL-TO), foi igualmente rejeitada pelo conjunto dos presentes no Fórum: esse 
texto está contando com o apoio do relator da PEC 108/2019, deputado Edio 
Lopes (PL-RR). Do texto que será finalizado pelo Forum, o ponto principal é a 
manutenção dos conselhos na condição de pessoa jurídica de direito público 
– essa questão é inegociável, até porque é juridicamente insustentável que 
um ente privado conte com poder de polícia, o que inviabilizaria todo o 
sistema de fiscalização estabelecido pelos conselhos em defesa da sociedade. 
A próxima reunião do Fórum ocorrerá no mês que vem. A expectativa é que, 
até lá, um texto possa ser analisado pelos conselhos visando uma posição de 
consenso. 

 
2.11. Resolução Normativa CRA-RJ nº 330 de 07.02.2020 – Cancelamento ex-

officio: 
           O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 330 de 

07/02/20 cancelando ex-officio os registros dos profissionais falecidos, 
registrados no CRA-RJ.  

 
2.12. 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 
15 (quinze) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo do Conselheiro 
Reginaldo Oliveira de Souza, 05(cinco) processos da Conselheira Elizabeth da 
Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 
01(um) processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, 01(um) 
processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um) processo do 
Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos do 
Conselheiro Leocir Dal Pai, 01(um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da 
Silva Junior, 01(um) processo do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo e 01(um) processo do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade. 
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2.13. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4043 de 204.0201.20; 
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4043 de 04/02/2020. 

 
2.14. Franquia da palavra: 
2.14.1. A Conselheira Elizabeth Bastos informou que a Conselheira Elioneide 

Venâncio está se restabelecendo muito bem de uma cirurgia a que foi 
submetida recentemente. 

2.14.2. O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes Araujo, destacou a boa arrecadação auferida pelo 
CRA-RJ no mês de janeiro de 2020 e dos valores a receber ao longo do ano 
por conta de pagamentos em cartão de crédito, ressaltando ainda o trabalho 
e o apoio dos funcionários do CRA-RJ. 

2.14.3. O Presidente do CRA-RJ disse que o Adm. Rogério Marques Gonçalves 
deixou a Comissão de Mediação e Arbitragem, da qual era seu Coordenador 
por motivos particulares. 

2.14.4. O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ solicitou a 
apresentação da Declaração de Bens dos Conselheiros, referente ao ano de 
2018. Disse ainda que realizará na próxima semana a primeira reunião da 
Comissão Permanente Eleitoral do CRA-RJ. 

2.14.5 O Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, Vice-presidente de Educação, 
Ensino e Pesquisas do CRA-RJ, informou que estará de férias até a primeira 
semana de março de 2020. Concluiu solicitando que os Conselheiros 
agendem visitas às instituições de ensino do RJ, para apresentarem a 
palestra institucional do CRA-RJ. 

2.14.6 O Conselheiro Leocir Dal Pai informou que palestrou no Instituto Técnico 
Federal de Niterói, para alunos de ensino médio que cursam Técnico em 
Administração. Sugeriu que o CRA-RJ contrate também estagiários de ensino 
médio. Disse ainda que representou o CRA-RJ na colação de grau da Universo 
Niterói.  

2.14.7 O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza disse que está pesquisando locais 
que possam receber o próximo Encontro de Administradores (ENCAD) da 
Região Sul-fluminense. Disse ainda que está empenhado na conquista da 
adesão de novos hotéis e serviços com descontos para os profissionais 
registrados no CRA-RJ.  

2.14.8 O Presidente do CRA-RJ agradeceu a presença e a colaboração de todos os 
presentes para o enriquecimento dos projetos e das ações em curso no CRA-
RJ. Agradeceu e desejou sucesso aos membros das Comissões Especiais do 
CRA-RJ que hoje se apresentaram. 

 
 
 



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4044                  Data: 11/02/2020 
 

 
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   
 

 


