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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. Leocir Dal Pai – V.P. de Registro Profissional 
Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização 
Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. César José Campos 
Adm. Agamêmnom Rocha Souza  
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto  
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Outras Presenças: 
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. 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 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização 
Adm. Bruna Pinheiro – Assessora de Desenvolvimento Institucional 
Adm. Norma Godoi –  Assessora Especial da Superintendência 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
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 presentes e os funcionários 
que assistem a esta sessão.  
 

2.2. Ausências Justificadas: 
Apresentada as justificativas de ausências dos Conselheiros Antonio 
Rodrigues de Andrade, Elizabeth da Costa Bastos e Reginaldo Souza de 
Oliveira, que nesta data foram substituídos pelos Conselheiros Fernanda 



 
        CRA/RJ                            Ata da Sessão Plenária nº 4045                  Data: 18/02/2020 
 

Maria Spinelli Tauil Rodrigues, Paulo Roberto de Abreu Hollanda e Firmino 
Sousa Carneiro respectivamente. 

 
2.3. Relatório de 2019 e Plano de Trabalho de 2020 da Comissão Especial de 

Marketing do CRA-RJ: 
O Adm. Luiz Henrique Santos e Silva, Coordenador da Comissão Especial de 
Marketing do CRA-RJ, apresentou o Relatório de Atividades realizadas em 2019 
e o Plano de Trabalho de 2020 da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ. 
O Presidente do CRA-RJ parabenizou a comissão pelo trabalho comprometido 
que vem sendo executado em benefício da categoria. Aprovados, por 
unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o Relatório de Atividades de 2019 e o 
Plano de Trabalho de 2020 da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ. 

 
2.4. Relatório da ASCOM 2019: 

A Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ, Jornalista Katia Biaia, 
apresentou o relatório de 2019 da Assessoria de Comunicação, sendo ao final 
aplaudida pelo Plenário do CRA-RJ. O Adm. Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo, Vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, registrou o 
profissionalismo do grupo que compõe a área de Comunicação do CRA-RJ. O 
Presidente do CRA-RJ igualmente parabenizou a equipe. Plenário aplaudiu. 

 
2.5. Relatório de eventos 2019: 

A Adm. Norma Godoi, Assessora Especial da Superintendência do CRA-RJ, e a 
Bibliotecária Julia Tito, Chefe da Biblioteca do CRA-RJ, apresentaram o relatório 
dos eventos realizados ao longo do ano de 2019 na sede do CRA-RJ, sendo ao 
final da apresentação aplaudidas pelo Plenário do CRA-RJ. O Adm. Carlos 
Roberto Fernandes de Araujo destacou o suporte incansável que é dado às 
comissões pela área de eventos do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ 
parabenizou as “colaboradoras multifuncionais”. Plenário aplaudiu. 
 

2.6. Relato de reunião no Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania (CESOL) do 
TRF2: 
O Chefe de Assessoria Jurídica, Adv. Marcelo Almeida, informou que no dia 
13/02/2020 participou de reunião no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (CESOL) do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em razão 
do convite para que o CRA-RJ passe a realizar conciliações pré-processuais em 
processos que seja Réu, para tanto será necessário a apresentação de proposta 
de acordos em demandas recorrentes. Durante a reunião foi destacada de 
forma positiva a iniciativa deste Conselho de ter intensificado a cobrança na 
esfera administrativa, por meio de protestos em cartório das Certidões de 
Dívida Ativa, assim como do baixo índice de ações judiciais que tenham por 
objeto a expedição das carteiras de identificação profissional dos registrados, 
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que atualmente representa um número significativo de demandas em curso na 
Justiça Federal contra outros conselhos profissionais.  

 
2.7. Proposta de emenda à Constituição “dispõe sobre a natureza jurídica dos 

conselhos profissionais”: 
        O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de notícia a respeito da proposta 

de emenda à Constituição, substitutivo à PEC 108, que “dispõe sobre a natureza 
jurídica dos conselhos profissionais”, formulada pelo Deputado Vicentinho 
Junior. Trata-se, na visão do Presidente do CRA-RJ, de mais uma ação que deve 
ser tratada pelo Conselhão, instância informal que episodicamente reúne os 
representantes dos diversos Conselhos Profissionais, que vem se dedicando a 
combater quaisquer movimentos parlamentares que objetivam o 
enfraquecimento da força de fiscalização dos Conselhos Profissionais. O 
Conselheiro Francisco de Jesus disse que os Conselhos devem ficar atentos a 
essas ações que vêm se tornando mais frequentes, por iniciativa dos poderes 
executivo e legislativo. 

 
2.8. Local da Bienal do Livro de Administração: 

O Presidente do CRA-RJ informou que o Centro Cultural dos Correios aprovou 
sediar, sem custos de locação pelo espaço, a Bienal do Livro de Administração 
no período de 05 a 07 de novembro de 2020. A ideia, segundo o Presidente do 
CRA-RJ, é buscar parceiros institucionais como Unesco, ABL, OIT, etc; além de 
interessados em patrocinar o evento por ele elaborado para o CRA-RJ 
promover. Aprovado por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, o acordo com 
os Centro Cultural dos Correios. 
  

2.9.   Início do PROA (07.03.2020): 
O Presidente do CRA-RJ informou que está confirmado para o dia 07/03/2020 
o início do PROA – Programa Preparatório para Aposentadoria e Pós-carreira, a 
ser realizado pelo CRA-RJ e que terá como principais facilitadores os 
Conselheiros e membros de diversas Comissões Especiais do CRA-RJ. A 
Coordenação Geral é do Presidente do CRA-RJ e a Coordenação Pedagógica tem 
à frente o Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, 
Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade. 

 
2.10. Agendamento de sessões plenárias para março 2020: 

Aprovadas, por unanimidade, as datas de 10, 17 e 31 de março para a 
realização das próximas sessões plenárias do CRA-RJ. 

 
2.11. Franquia da palavra: 
2.11.1. O Presidente parabenizou antecipadamente o Adm. Carlos Roberto 

Fernandes de Araujo, por seu aniversário no próximo dia 20 de fevereiro. 
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2.11.2. A Assessora de Relações Especiais da Presidência do CRA-RJ, Berenice Lima, 

apresentou o novo aplicativo de atendimento digital para celulares 
disponível para ser baixado gratuitamente pelos registrados no CRA-RJ, já 
disponível para download na APP Store e Google Play Store, atendendo 
assim tanto o sistema Android como o sistema IOS para celulares e outros 
dispositivos móveis. A inovação vai levar mais um serviço e conforto aos 
registrados, especialmente pela apresentação da Carteira de Identidade 
Profissional - a CIP Digital, integrada ao aplicativo.  
O acesso ao aplicativo se dá pelo mesmo login e senha utilizados pelos 
registrados nos desktops, contando ainda com a funcionalidade de 
identificação por biometria. Nesta primeira versão, já estão 
disponíveis também os meios de pagamento de anuidades e taxas, com as 
mesmas opções oferecidas via Autoatendimento, assim como a exibição de 
certidões já emitidas, incluindo a de regularidade pelo pagamento da 
anuidade. Em breve mais funcionalidades serão agregadas, promovendo 
mais serviços e atendimento cada vez mais acessível aos registrados. 
 

2.11.3. O Presidente do CRA-RJ informou que participou no dia de ontem de uma 
reunião no CNE – Conselho Nacional de Educação, em Brasília, ocasião em 
que se debateu a alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Administração (bacharelado). Segundo o Presidente do CRA-
RJ, o impacto da quarta revolução industrial sobre as organizações, a 
educação, o trabalho e emprego, as competências etc; o “gap” curricular 
entre as diretrizes curriculares baixadas pela Resolução n° 4, de 13.07.2005, 
pelo CNE e as demandas da sociedade de economia digital; a queda de 
matrículas nos cursos de 4(quatro) anos e o aumento do interesse em cursos 
que dão instrumentos de trabalho de forma mais rápida: 2(dois) anos; o 
impacto dos problemas relacionados às questões sociais: pobreza, 
desigualdade, diversidade social etc; as mudanças no papel e tarefas do 
Administrador; e as metodologias ativas: mediação do conhecimento x 
antropocentrismo, são algumas das premissas que obrigam o Sistema 
CFA/CRAs e o Mec a repensar as condições de oferta dos cursos de 
Administração no Brasil. As diretrizes deverão se preocupar na preparação 
adequadamente das organizações para o que virá no futuro, bem como as 
próximas gerações de Administradores em nossas universidades para um 
cenário diferente daquele que existe hoje. O curso de Administração deve 
destacar-se por oferecer conteúdo programático alinhado à peculiaridade 
das empresas inseridas num mercado de mudanças rápidas, cujo substrato 
são as novas tecnologias de informação. Tais questões sociais são 
frequentemente associadas a grandes desafios como pobreza, 
desigualdade, diversidade social. Concluiu o Presidente do CRA-RJ dizendo 
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que os professores deverão ser profissionais treinados para desenvolver as 
novas competências técnicas, mas também terão a responsabilidade de criar 
um ambiente para o desenvolvimento de emoções tão demandadas no 
século 21.  
 

2.11.4. O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza disse que realizou contato com 
diversos locais que poderão sediar o ENCAD Sul-fluminense, fato esse que 
será decidido em breve em conjunto com a Coordenadora de Interiorização 
do CRA-RJ, Adm. Marta Almeida, e o Presidente do CRA-RJ. Disse ainda que 
nos próximos dias estará entregando, em solenidade, o certificado de 
melhor aluna para uma formanda da Unifoa. 

 
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  26 (vinte e seis) processos, sendo 01(um) processo do Conselheiro Waldir 
Irineu da Silva Junior, 03(três) processos do Conselheiro Firmino Sousa 
Carneiro, 03(três) processos Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 01(um) 
processo da Conselheira Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues, 05 (cinco) 
processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos 
do Conselheiro Cesar José de Campos, 01(um) processo do Conselheiro Paulo 
Roberto de Abreu Hollanda, 03 (três) processos do Conselheiro Agamêmnom 
Rocha Souza, 03(três) processos da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 
01(um) processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e 03(três) 
processos do Conselheiro Leocir Dal Pai.  

 
2.13. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4044 de 11.02.2020; 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4044 de 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  
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