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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 de Campos 
Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos  
Adm. Reginaldo de Souza Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
                 Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
                 Adm. Firmino Sousa Carneiro 
     Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 

    Adm. Reinaldo Faissal 
                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

         Tecnóloga Patrícia Arvellos 
 
1.3. Outras Presenças: 
        Adm. Wagner Siqueira – Conselheiro Federal Efetivo pelo CRA-RJ 
        Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante da Casa do 

Administrador em Teresópolis 
Adm. Fernanda Abrahão Magalhães 
Adm. Yara Assis Rezina 
Adm. Miguel Marun 
Adm. Cleber Lessa 
Adm. Carlos Alberto Almeida 
Adm. Reinaldo Silva 
Adm. Gleici Monteiro 
Adm. Alberto Levitan - Comissão Especial de Gestão Profissional de Edificações 
Adm. Carlos Alexandre Duarte Correa 
Adm. Rita Lima Borges - Coordenadora da Comissão Especial de Marketing 
Adm. 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 Maria da Silva Souza – Assessora Técnica Jurídica 
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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 
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. Fala do Presidente do CRA-RJ:  

O Presidente do CRA-RJ, Conselheiro Wallace de Souza Vieira, deu por aberta a 
presente sessão plenária virtual e cumprimentou a todos os presentes, em 
especial os Conselheiros Federais, os representantes das Casas do 
Administrador e a equipe de colaboradores que fazem o CRA-RJ. Saudou os 
tecnólogos, em especial os Conselheiros Waldir Irineu e Patrícia Arvelos, pelo 
Dia do Tecnólogo, celebrado nesta data em todo o Brasil. Registrou os 
aniversários dos colaboradores Maria Aparecida (Serpj), Marcelo Vita 
(Comunicação), Marinei Soares (Pres), Gleiciane Suarez (Asreh),  João Roberto 
(Asrac), Pâmela Sodré (Estagiária Asrac) e Taís Vera(WebTv). 
 

2.2. Registro de presenças, ausências justificadas e convocações de suplentes: 
Registrada a presença de 11 (onze) Conselheiros titulares nesta sessão plenária 
virtual, sendo a Conselheira Mara Biasi nesta ocasião substituída por sua 
respectiva suplente a Conselheira Maria de Fátima Ribeiro. 
 

2.3. Moção para o Adm. Ednor Medeiros de Souza Filho (Centro Cultural Correios): 
O Plenário do CRA-RJ aprovou por unanimidade a concessão de moção de 
congratulações, ao Adm. Ednor Medeiros de Souza Filho, haja vista a sua 
manifesta colaboração na construção do projeto da 1ª Bienal do Livro de 
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Administração aprovada pelo Plenário do CRA-RJ, e, sobretudo, pelo seu 
empenho, dedicação, disponibilização e lhaneza no trato dispensado a este 
Conselho Profissional enquanto colega e Gerente do Centro Cultural dos 
Correios (RJ). Registre-se a suspensão da realização da 1ª Bienal do Livro de 
Administração, que deveria ocorrer em novembro/2020 naquele Centro 
Cultural, em função da pandemia do Covid 19, embora o Adm. Ednor Medeiros 
tenha muito insistido na sua manutenção com toda a segurança. No entanto o 
Presidente do CRA-RJ achou por bem a suspensão e a sua realização tão logo as 
condições sanitárias permitam. 
 

2.4 Espaço democrático apartidário: apresentação do Programa de Governo do 
candidato Eduardo Paes à Prefeitura do Rio de Janeiro: 
O Presidente do CRA-RJ informou que, exemplo do que já ocorreu em eleições 
anteriores, foi aberto no CRA-RJ um espaço democrático apartidário para que 
os candidatos a Prefeito do Rio de Janeiro apresentem seu programa de 
governo e respondam a cinco perguntas formuladas pela Comissão de Gestão 
Pública. O primeiro a aceitar o convite foi o candidato Eduardo Paes que se 
apresentou nesta sessão plenária aos Conselheiros e demais presentes. Os 
convites foram enviados aos candidatos à Prefeitura do Rio com a possibilidade 
de apresentação de reposta por escrito àqueles que não dispuserem de agenda 
para apresentação por videoconferência. O Presidente do CRA-RJ agradeceu a 
presença do candidato que respondeu às perguntas elaboradas pelo Presidente 
do CRA-RJ, pelo Conselheiro Federal e pela Comissão de Gestão Pública do CRA-
RJ. 
 

2.5. Relatos do Mês do Administrador no CRA-RJ: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que durante todo mês de setembro, quando 

foram comemorados os 55 anos de regulamentação da profissão, o Conselho 
Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu diversos eventos e 
entrevistas sobre os mais diversos temas ligados à Ciência da Administração, 
além de produzir vídeos explicativos sobre seus serviços. O Presidente do CRA-
RJ parabenizou a equipe do CRA-RJ pela formulação e organização dos eventos. 
A Adm. Norma Godoy, Assessora da Superintendência, destacou a webnar I 
Encontro de Estudantes Registrados no CRA-RJ, realizada em 30/09, que contou 
com as exposições do Presidente do CRA-RJ, do Adm. Wagner Siqueira (Diretor 
licenciado da UCAdm), do Prof Koffi Djima Amauzou, do Conselheiro Antonio 
Rodrigues de Andrade (VP de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ) e do 
Adm. Raphael Monteiro (Assessor de Relações Acadêmicas do CRA-RJ). 
Ressaltou o evento da Comissão Especial de Marketing; o Encontro de 
Estudantes Registrados no CRA-RJ; e as parcerias sociais que foram construídas 
com diversas ONGs. A Assessora de Comunicação Social do CRA-RJ, Katia Biaia, 
apresentou os números das audiências dos eventos realizados no mês do 
Administrador, com destaque para 2638 presentes ao XIII ENCAD – Encontro 
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de Administradores do RJ; 698 que prestigiaram o ‘ADM A LIVE’; e 26.811 
visualizações nas transmissões realizadas pelo YouTube, sendo 18.700 
visualizadores únicos, com 493 novas inscrições nesse canal, totalizando agora 
12.892. A Bibliotecária Julia Tito informou que o edital da RAD-Revista 
Administração em Debate, não teve procura de interessados neste ano. A 
Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ; o Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza; o Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRA-RJ; e o Conselheiro Reginaldo Souza, 
parabenizaram todos os envolvidos nesses eventos realizados no Mês do 
Administrador. O Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, Adm. 
Leocir Dal Pai, lamentou o não acolhimento de interessados em publicar na 
RAD, demonstrando o desinteresse dos profissionais em escreverem artigos 
científicos. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo ressaltou que os 
eventos virtuais conseguiram atingir um público muito maior do que se quando 
realizados de modo presencial. O Presidente do CRA-RJ disse que “só escreve 
bem que lê”, e que essa lacuna de leitura gera essa consequência do 
desinteresse pela elaboração de artigos e textos em geral; e que o governo tem 
culpa nessa ausência de estímulo à leitura, chegando ao ponto do atual ministro 
de Economia propor maior taxação na venda de livros, em contraponto ao que 
acontece em outras culturas em que o livro é isento de qualquer imposto. 
Complementou dizendo que lançará um projeto denominado Clube de Leitura 
Virtual, com o intento exatamente de fomentar a leitura e a publicação dentre 
os profissionais e estudantes de Administração no RJ. O Conselheiro Antônio 
Rodrigues de Andrade, Vice-presidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-
RJ disse que a ausência de classificação Qualis prejudica a maior atratividade na 
RAD, sendo necessária ainda a maior regularidade de chamada de trabalhos 
para essa revista; observando que profissionais de um modo geral não 
escrevem tanto, e que por isso o público acadêmico é o que mais procura 
revistas e congressos qualificados com Qualis. O Conselheiro Federal Wagner 
Siqueira disse que é importante definir o perfil do público que pode ser 
alcançada pela RAD que deve ter a sua natureza redefinida, já que o CRA-RJ não 
é uma instituição de ensino, mas sim uma entidade de classe que pode reunir 
artigos de opinião de qualidade sem os critérios acadêmicos exigidos em 
revistas científicas das universidades em geral. O Presidente disse que levará 
em consideração essas boas colocações do Vice-presidente de Educação, 
Ensino e Pesquisa do CRA-RJ e do Conselheiro Federal. 

 
2.6. Registro do Presidente do CRC-RJ como ‘Administrador’: 

O Presidente do CRA-RJ consignou o registro profissional, neste Conselho, dos 
Administradores Samir Nehme, hoje Presidente do CRC-RJ, e do Adm. Rafael 
Machado, Vice-presidente do Interior do CRC-RJ. 
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2.7. Processo de R&S de Representantes do CRA-RJ: 
O Conselheiro Cesar José de Campos, Coordenador do Comitê de Orientação, 
Coordenação, Monitoramento e Avaliação do Programa de Interiorização do 
CRA-RJ, registrou o empenho dos integrantes que fazem parte desse Comitê, 
com resultado muito positivo, o que valoriza o trabalho em equipe focado no 
atingimento dos objetivos do projeto. Apresentou em seguida um quadro com 
os números alcançados por meio do chamamento público constante do Edital 
nº 1/2020, publicado no DOU em 17/08/2020, resultando nos seguintes 
números por local de representação: Petrópolis, como 14 candidaturas, sendo 
10 habilitados após a conferência das exigências editalícias; Nova Friburgo com 
06 candidaturas e 04 habilitados; Itaperuna (10 e 9 respectivamente); Macaé 
(19 e 16); Barra do Piraí (05 e 03); Resende (12 e 06); Angra dos Reis (09 e 06); 
Três Rios (zero – zero); Vassouras (03 e 02); Nova Iguaçu (23 e 04); e Duque de 
Caxias (19 e 06). Disse que a divulgação nas mídias do CRA-RJ foi intensiva, além 
de 20 (vinte) inserções gratuitas nos principais noticiosos do interior do Estado 
do RJ, o fortaleceu a divulgação do CRA-RJ no Mês do Administrador; e 
registrou parabenização ao Tiberius Drumond, Assessor de Imprensa do CRA-
RJ, por essa divulgação espontânea obtida nos jornais do interior. Disse que o 
projeto inovador terá grande repercussão nas atividades que o CRA-RJ vier a 
realizar no interior do RJ daqui em diante, como por exemplo eventos e 
plantões da van do CRA-RJ Itinerante. Complementou que os próximos passos 
são de agradecimento a todos os candidatos que de alguma forma se 
ofereceram, e de seleção dos habilitados por meio de entrevistas que estão em 
curso para a definição dos novos Representantes do CRA-RJ no interior do RJ, 
após homologação do Presidente do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ 
cumprimentou a equipe coordenada pelo Conselheiro Cesar Campos, sendo 
esse um projeto de enorme importância para a expansão da imagem e dos 
serviços do Conselho.  

 
2.8. Publicação da concessão do Registro da marca ‘UCAdm’: 
        O Presidente do CRA-RJ informou que o INPI homologou na semana passada o 

registro da marca UCAdm – Universidade Corporativa do Administrador, sendo 
essa uma garantia do CRA-RJ pelos próximos dez anos. O Chefe da Assessoria 
Jurídica do CRA-RJ, Adv. Marcelo Almeida, disse que esse registro é sempre 
necessário para se preservar uma marca ou denominação, de forma exclusiva, 
devendo ser renovado dentro de dez anos.     

 
2.9. I Fórum de Gestores Municipais recebe apoio do CRA-RJ: 
        O Conselheiro Cesar José de Campos disse que participou do I Fórum de 

Gestores Municipais nos dias 01 e 02 de outubro de 2020, apoiado pelo CRA-RJ 
em sua divulgação, e que também contou com o apoio do Instituto República e 
da Fundação Konrad Adenauer. O evento tem o intuito de melhorar e estimular 
o debate entre os gestores públicos municipais, focando no compartilhamento 
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de boas práticas entre diferentes atores envolvidos na administração pública 
municipal. 

 
2.10. Participação no evento da AHERJ: 

A Conselheira Maria de Fátima Ribeiro, Coordenadora da Comissão Especial 
de Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ, informou que representou 
o CRA-RJ em um evento virtual da AHERJ – Associação de Hospitais do Estado 
do RJ, no dia 1º de outubro de 2020, em que o tema central foi Gestão na 
Saúde. Disse que o evento trouxe assuntos como: “a sobrevivência dos 
Hospitais privados, planos de saúde X população desassistida pelo 
SUS,  necessidade do relacionamento público X privado, repensar e rediscutir 
o SUS, LGPD X Telemedicina, Governança na Saúde, necessidade de educação 
permanente principalmente para técnicos de enfermagem e enfermeiros, 
necessidade de gestores capacitados, inovar os processos pensando nos 
profissionais de saúde, estimular a gestão por competências na área de Saúde 
quando a habilidade de liderança é uma forte aliada, terceirização do Estado 
para a iniciativa privada e não para Organizações Sociais, criação de um 
sistema de Gestão para a Saúde, rever financiamento para a saúde,  Redução 
de impostos para a rede privada, ter uma informação de qualidade sendo o 
primeiro passo para uma boa gestão, possibilidade de rever à judicialização 
da Saúde por criação de uma "comarca" de negociação, rever custos e 
financiamento para a rede privada”.  
 

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 
11 (onze) processos nessa sessão, sendo 01 (um) processo do Conselheiro 
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 03(três) processos da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Francisco Carlos 
Santos de Jesus, 02(dois) processos do Conselheiro Antonio Rodrigues de 
Andrade, 02(dois) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza e 
02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

 
2.12. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4062 de 22.09.2020: 
          Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária 

do CRA-RJ nº 4062 de 22.09.2020. 
 

2.13. Franquia da Palavra: 
          O Presidente do CRA-RJ informou que baixará uma Portaria do CRA-RJ 

designando o Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, Adm. Leocir 
Dal Pai, para compor um grupo de trabalho que reunirá e organizará pareceres 
e orientações para os relatos de processos que tratam de registro e de 
fiscalização profissional de militares e policiais. 
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          O Presidente do CRA-RJ solicitou a sua licença da presidência do CRA-RJ, até o 
dia 31/10/2020, para poder cuidar de sua saúde e descansar nesse período, 
haja vista todo o esforço dispendido para o funcionamento do Conselho nos 
últimos seis meses em especial; sendo neste período substituído pela 
Conselheira Elizabeth Bastos, Vice-presidente de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ. Todos os Conselheiros desejaram 
bom descanso e pronto retorno ao Presidente do 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   


