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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 – VP 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. Agamêmnom Rocha Souza  
Adm. César José Campos 
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. Elioneide da Silva Souza Venâncio 

                 Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Suely Santos Motta 

         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ 
        Adm. Jorge Humberto M. Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ 

Adm. Miguel Luiz Marun Pinto 
Adm. Yara de Assis Rezina 
Adm. Fernanda Abrahão Magalhães 
Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante do CRA-RJ na Região 
Serrana 
Adm. Roberta Cristina Sá Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações,  
Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adv. Claudia Maria – Assessora Técnica Jurídica 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização  
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
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Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Adm. Luiz Miller de Oliveira – Chefe do Setor de Recursos Humanos 
Adm. Leonardo Marques – Chefe do Setor de Fiscalização 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Katia Biaia – Chefe do Setor de Comunicação  
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria 
Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa 
Hely Miranda – Chefe da WebRádio 
Filipe Rangel – Chefe da WebTv 
Cássio Barreto - Webmaster 
 
 

   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 
2.1.Abertura: 

O Presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace de Souza Vieira, deu por aberta a sessão 
plenária virtual saudando a todos os presentes, Conselheiros Regionais e 
Conselheiros Federais, além dos representantes das Casas do Administrador e 
dos diversos colaboradores que fazem o CRA-RJ. 
 

2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ, registrou os aniversários dos Conselheiros Jorge 
Humberto Moreira Sampaio (dia 09.08), Elizabeth Bastos (dia 31/07), e Firmino 
Carneiro (dia 11/08),  e do Assessor Jurídico do CRA-RJ, Marcelo Almeida (dia 
31/07); e fez constar em ata ainda, com muito pesar, o falecimento da ex-
Presidente da OLA – Organização Latino-americana de Administração, Ana 
Marta Moreno Concepción Araujo, de nacionalidade salvadorenha, vítima de 
Covid 19, ela que era uma parceira do CRA-RJ e que participou de eventos de 
grande porte realizados pelo Sistema CFA/CRAs, como o ENBRA em 2012. 
Concluiu a sua fala inicial dizendo que o CRA-RJ celebrou em suas mídias o Dia 
Nacional do Escritor, em 25 de julho. 
 

2.3. Desempenho/Comportamento da receita Julho/2020: 
        Com a palavra, o Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-

presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, parabenizou a equipe do 
CRA-RJ pelo esforço que vem sendo realizado para o alcance do equilíbrio 
econômico-financeiro da entidade, e apresentou um quadro em que mostra a 
expansão dos novos registros profissionais (102 em maio, 142 em junho e 153 
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em julho) deferidos no CRA-RJ; que o Sistema de Autoatendimento do CRA-RJ 
foi acessado por 12.546 interessados em junho, e por 16.999 em julho de 2020; 
que os pagamentos de anuidades profissionais saltaram de 951 em junho para 
1156 em julho/2020; as anuidades recolhidas por pessoas jurídicas, foram 83 
em junho e 313 em julho de 2020; todos esses movimentos com relevante 
impacto no financeiro, com aumento de 29,89% em relação ao que havia sido 
estimado de receita durante a pandemia. O Presidente do CRA-RJ parabenizou 
os colaboradores internos pelo denodado trabalho que vêm realizando. 
 

2.4. Programa de Interiorização: Edital de Chamada Pública: 
O Conselheiro Cesar Campos disse que o Edital de Chamada Pública do CRA-RJ, 
a ser publicado em breve, abrirá oportunidade para os profissionais de 
administração se candidatarem a diversas vagas de representantes regionais 
do CRA-RJ, em diversos municípios do Estado do RJ. A Comunicação do CRA-RJ 
preparará uma grande campanha de divulgação desse chamamento, cuja 
operacionalização, candidatura, recrutamento, seleção e treinamento será 
realizada de modo virtual. O Presidente parabenizou a equipe e disse que o 
programa visa aumentar o nível de empregabilidade dos registrados no CRA-RJ.  

 
2.5. Virtualização do PROAÇÃO: 
        O Presidente do CRA-RJ disse que os programas PROA e o PROAÇÃO, 

desenvolvidos no CRA-RJ, estão em fase de virtualização, para serem ampliados 
a todos os profissionais registrados no CRA-RJ. Com a palavra, a Assessoria 
Especial da Presidência do CRA-RJ, Tec. Berenice Lima, apresentou um trailer 
do PROAÇÃO, com as aulas já gravadas no estúdio do CRA-RJ pelos facilitadores 
Rosangela Arruda, Elioneide Venâncio, Koffi Amouzou e Ana Carvalho; que 
esses conteúdos comporão trilhas de aprendizagem, com interações síncronas 
e assíncronas entre os participantes dos programas, além de bibliotecas que 
estarão disponíveis a todos; e disse que os vídeos estão sendo todos produzidos 
pela equipe do CRA-RJ, sem qualquer custo adicional. A Cons. Mara Biasi 
parabenizou e disse que esses programas terão grande aceitação quando 
prontos e oferecidos ao interior do Estado do RJ, fortalecendo assim o 
programa de interiorização do CRA-RJ. A Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-
presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, 
parabenizou a Assessora Berenice Lima; a Adm. Norma Godoy, a Assessora de 
Comunicação Katia Biaia; o Chefe da TV do CRA-RJ, Felipe Penteado; além de 
toda a equipe de comunicação e de TI que deu suporte para a realização desse 
projeto e para a criação de um modelo inovador de abordagem dos temas 
objetos dos programas. O Presidente do CRA-RJ registrou a grande integração 
que tem percebido entre os funcionários das diversas áreas que compõem o 
Conselho, como a que aconteceu para a construção e desenvolvimento desses 
projetos de virtualização do PROA e PROAÇÃO. O Presidente do CRA-RJ disse 
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que tem notado muita harmonia e solidariedade para que os processos e 
projetos fluam no CRA-RJ, mesmo com as equipes atuando em teletrabalho, 
virtualmente.  

 
 
2.6. Eleições do Sistema CFA/CRAs 2020: 
        O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Presidente da CPE do CRA-RJ, 

sinalizou que se encerra hoje o prazo de inscrições de chapas nas eleições do 
Sistema CFA/CRAs, para concorrerem às vagas de renovação de 1/3 dos 
Plenários dos CRAs, registrando-se, por enquanto, três chapas que 
protocolaram candidaturas a esse pleito no CRA-RJ. 
 

2.7. Relatório da Ouvidoria CFA - 1º Trimestre de 2020: 
        A Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ, 

apresentou o relatório enviado pelo CFA, onde observa-se um aumento de 
pouco mais de 4% nas manifestações recebidas pelo CFA no segundo trimestre 
de 2020, o que já era algo esperado pois as pessoas procuram por canais 
virtuais nesse período de pandemia; que há uma tendência de procura pelas 
áreas de registro e de fiscalização; que solicitações de diferentes espécies têm 
sido protocoladas para sanarem suas dúvidas, superando o número de 
reclamações; que as principais demandas são das regiões sudeste-sul; e que os 
assuntos mais demandados são esclarecimentos sobre o registro profissional, 
e recursos por cancelamentos de registro indeferidos.  A Adv. Claudia Souza, da 
Assessoria Jurídica e que presta colaboração na Ouvidoria do CRA-RJ, disse que 
o que acontece no CFA é a mesma situação que acontece no CRA-RJ, com 
pedidos de informação e reclamações das mesmas espécies. A Conselheira 
Elizabeth Bastos disse que na semana passada, em reunião com a Assessora 
Berenice Lima e do Assessor do SIFA, Tec. Marcelo Vieira, aprimoramentos 
estão sendo constantemente realizados no módulo de Ouvidoria do CRA-RJ. A 
Assessoria Especial da Presidência do CRA-RJ informou que o módulo de 
Ouvidoria sofreu uma adequação que permite que as demandas entrem 
diretamente no canal da Ouvidoria e que a sua integração com todos os setores 
do Conselho está prestes a ser implantada no CRA-RJ. 

 
2.8. I Encontro de Direito, Administração e Contabilidade realizado pelo CRC-RJ: 

O Presidente do CRA-RJ disse que aconteceu em 28/07/2020, o I Encontro de 
Direito, Administração e Contabilidade realizado pelo CRC-RJ, tendo sido o CRA-
RJ representado pelo Conselheiro Federal Adm. Wagner Siqueira. Com a 
palavra, o Conselheiro Wagner Siqueira disse que aproximadamente 800 
pessoas assistiram ao evento pelos aplicativos Zoom e Facebook, onde o tema 
debatido foi a gestão condominial, onde se propôs a construção conjunta de 
uma proposta, a ser aprovada pelos plenários do CRA-RJ, do CRC-RJ e da OAB-
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RJ, pensando-se em uma gestão de condomínios em que cada profissional, 
administradores, contadores e advogados, possam atuar dentro dos seus 
campos de saberes, eliminando assim quaisquer atritos, inclusive judiciais, que 
hoje existem; sendo necessário ainda o estabelecimento de uma negociação, 
no âmbito dos Conselhos, em que se possa dirimir as dúvidas, em busca de uma 
relação ganha-ganha; e concluiu a sua fala parabenizando o Presidente do CRC-
RJ, Contador Samir Ferreira Barbosa Nehme e a ex-Presidente do CRC-RJ, 
Contadora Vitória Maria da Silva pelo esforço e pela gentileza em chamar o 
CRA-RJ e a OAB-RJ para um assunto de tamanho interesse para as respectivas 
profissões e para a sociedade.  O Presidente do CRA-RJ agradeceu e disse que 
enviará uma carta de congratulações ao Presidente do CRC-RJ, pela iniciativa 
da discussão, e visando ampliar esse relacionamento institucional entre o CRA-
RJ e o CRC-RJ. 
  

2.9. Esclarecimento Público Qualicorp: 
O Presidente do CRA-RJ deu conhecimento de que, em 23/07/2020, a Qualicorp 
publicou Fato Relevante, de que o seu Conselho de Administração aprovou, por 
unanimidade, a constituição de um comitê especial de assessoramento, com 
amplos poderes, independência e autonomia orçamentária (“Comitê de 
Apuração”) para investigação dos fatos que deram ensejo à busca e apreensão 
realizada na sede da Companhia em 21 de julho, bem como de seus eventuais 
desdobramentos. Com base nas informações divulgadas publicamente pelas 
autoridades até o momento, a Companhia informa que os alegados fatos que 
deram ensejo à busca e apreensão são relacionados às eleições de 2014. A 
Qualicorp informa ainda que, em 12 novembro de 2019, realizou uma profunda 
reformulação da sua administração e, desde tal data, o Sr. José Seripieri Filho 
não ocupa qualquer cargo na administração da Companhia e não é um acionista 
relevante da Qualicorp, conforme divulgado ao mercado em 5 de fevereiro de 
2020. Por fim, a nova administração da Qualicorp reitera que a criação do 
Comitê de Apuração busca reforçar o seu compromisso com a transparência e 
com os mais altos padrões de governança corporativa na condução dos 
negócios da Companhia, em defesa do seu interesse social e da totalidade dos 
seus acionistas. 

 
2.10. Treinamentos colaboradores do CRA-RJ (LNT): 

O Presidente do CRA-RJ disse que uma das preocupações da gestão virtual do 
CRA-RJ tem sido a de prover os colaboradores com os recursos necessários 
para que realizem as suas tarefas, e que por esse motivo a Superintendência 
Geral do CRA-RJ propôs um Levantamento de Necessidades de Treinamento 
(LNT) para que programas possam ser oferecidos a todos eles. O 
Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo Fuerth, informou que a 
partir de um levantamento de necessidades de treinamento, conduzido pelo 
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RH do CRA-RJ, por pesquisa realizada por meio de formulário eletrônico, foi 
possível identificar diversos cursos de interesse, esforço esse que contou com 
o apoio da Assessora da Presidência do CRA-RJ, Tec. Berenice Lima, e do 
Webmaster do CRA-RJ, Cássio Barreto; disse ainda que o programa de 
treinamento foi inaugurado com um curso de uso das ferramentas e 
aplicativos do Google, ministrado pelo Coordenador de TI do CRA-RJ, Adm. 
Rômulo Fidélis; que trilhas de conhecimentos, com base em cursos 
disponíveis gratuitamente na Universidade Corporativa do Administrador 
(UCAdm) estão sendo construídas para que os funcionários interessados 
possam se aperfeiçoar; e que diversos outros cursos serão dados por 
colaboradores do próprio CRA-RJ, deixando ao final o convite para que 
Conselheiros possam também oferecer outros treinamentos em suas áreas de 
especialização.  
  

2.11. 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 10 (dez) processos nesta sessão, sendo 02 (dois) processos do Conselheiro 
Waldir Irineu da Silva Junior, 01 (um) processo do Conselheiro Carlos Roberto 
Fernandes de Araujo, 01 (um) processo da Conselheira Elizabeth da Costa 
Bastos, 01 (um) processo do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01 
(um) processo do Conselheiro César José de Campos, 01 (um) processo do 
Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, 01 (um) processo da Conselheira 
Renata Motta Vasconcellos, 01 (um) processo do Conselheiro Agamêmnom 
Rocha Souza e 01 (um) processo da Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. 
 
 

2.12. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4058 de 21.7.2020: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4058 de 21.7.2020. 
 
2.16. Franquia da Palavra: 
          O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo registrou o falecimento, em 

02/08, da esposa do Prof. Nelson Mello e Souza, Sra Tamara Capelles, ex-
bailarina do Teatro Municipal. 

           A Conselheira Mara Biasi, informou que a empresa de saúde Prevent Senior 
se instalou recentemente no Rio de Janeiro, e que tal empresa aceita adesões 
individuais e não apenas coletivas, sendo, portanto, uma alternativa para a 
oferta de planos de saúde aos registrados no CRA-RJ. O Conselheiro Cesar 
Campos corroborou e disse que é um serviço que atende principalmente os 
idosos, com hospitais próprios. O Superintendente Geral do CRA-RJ fará 
contato com a empresa, em busca de detalhes para eventual convênio 
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institucional com o CRA-RJ. A Conselheira Yara Rezina disse que também tem 
interesse nos planos de saúde da Prevent Senior; e salientou que tem 
acompanhado e dado apoio à criação e fortalecimento de comissões de 
valorização das mulheres Administradoras em diversos CRAs; sendo 
parabenizada pelo Presidente do CRA-RJ por todo esse empenho e trabalho. 

          O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de 
Fiscalização do CRA-RJ, parabenizou e agradeceu o Adm. Leonardo Ribeiro 
Fuerth, pelos 35 anos de serviços prestados ao CRA-RJ, desde 01/08/1985, 
fora o estágio realizado na entidade. O Presidente do CRA-RJ parabenizou o 
Adm. Leonardo Fuerth pelo trabalho realizado ao longo de 35 anos no CRA-
RJ. 

  
 

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   


