CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4067

Data: 08/12/2020

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 – 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. Elioneide de Souza Silva Venâncio
Adm. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto
Adm. Reginaldo Souza de Oliveira
Adm. Renata Motta Vasconcellos
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Firmino Sousa Carneiro
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda
Adm. Reinaldo Faissal
Tecnóloga Patrícia Arvellos
1.3. Outras Presenças:
Adm. Wagner Siqueira - Conselheiro Federal pelo CRA-RJ
Adm. Jorge Humberto M.Sampaio – Conselheiro Federal Suplente pelo CRA-RJ
Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante do CRA-RJ em
Teresópolis
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 – Assistente Técnica Jurídica
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Chefe do Setor de Fiscalização
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica
Julia Tito – Chefe da Biblioteca
Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ
Carla Ribeiro de Araújo – Chefe da Tesouraria
Edmar de Souza Rios – Chefe do Setor de Dívida Ativa
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Hely Miranda – Chefe da WebRádio

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.Abertura:
O Presidente do CRA-RJ abriu esta sessão plenária virtual saudando a todos os
presentes, desejando que estejam muito bem de saúde; e falou da sua alegria
em retornar ao convívio, mesmo que virtual, com todos os colegas Conselheiros
Regionais, Conselheiros Federais e colaboradores que fazem o CRA-RJ.
2.2. Fala do Presidente do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ registrou o aniversário da Adm. Marta Almeida,
Coordenadora de Interiorização do CRA-RJ, transcorrido em 06 de dezembro; e
disse que uma nova cobrança de devedores das anuidades de 2019 e 2020 foi
remetida no início desta semana, de modo a permitir que os profissionais e
empresas inadimplentes regularizem os seus registros, e por conseguinte
parabenizou a equipe liderada pelo Adm. Rômulo César Pontes Fidélis, pelos
estudos nessa área de cobrança administrativa.
2.3. Registro de presenças, ausências justificadas e convocação de suplentes.
O Presidente do CRA-RJ justificou a ausência da Conselheira Elizabeth da Costa
Bastos que nesta sessão será substituída por sua respectiva suplente, a
Conselheira Elioneide de Souza Silva Venâncio.
2.4. Programa de Interiorização – resultados obtidos:
O Conselheiro César José de Campos, Coordenador do Programa de
Interiorização do CRA-RJ, agradeceu a todos os membros que compõem o
Comitê de Orientação, Coordenação, Monitoramento e Avaliação do Programa
de Interiorização do CRA-RJ sendo eles: Cons. Reinaldo Faissal; Adm.Leonardo
Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral; Berenice Lima – Assessora Especial da
Presidência; Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas e
Adm. Marta Maria do Carmo Lemos de Almeida – Coordenadora de
Interiorização, além dos remanescentes representantes do CRA-RJ no interior
do RJ. Fez menção especial ao Conselheiro Reinaldo Faissal, à Tecnª Berenice
Lima e ao Adm. Leonardo Fuerth, pelo investimento de tempo e dedicação para
que o projeto chegasse ao final esperado. O projeto surgiu de uma necessidade
que foi a de reduzir os custos das Casas do Administrador e ao mesmo tempo
ampliar a presença do Conselho e da profissão em todo o Estado do RJ, dentro
de um contexto de evolução histórica e de atendimento às diversas demandas
dos registrados no CRA-RJ. As Casas do Administrador foram em dado
momento uma referência, mas a pandemia obrigou a um novo pensar com base
nos princípios de consolidação, atendimento e relacionamento com os
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interessados na ação do CRA-RJ. A concepção do projeto, de autoria do
Presidente Wallace Vieira, deu origem à Resolução Normativa CRA-RJ nº
343/2020 que Altera o Programa de Interiorização do CRA-RJ, e dá outras
providências; à Portaria CRA-RJ nº 50/2020 que Designa o Comitê de
Orientação, Coordenação, Monitoramento e Avaliação do Programa de
Interiorização do CRA-R; ao Edital de Chamamento Público nº 1/2020,
publicado no DOU em 17/08/2020 e no O Dia, para o recrutamento e seleção
dos profissionais interessados em se tornarem Representantes do CRA-RJ, o
que redundou em ampla divulgação e na submissão eletrônica de candidaturas
pela internet, que atraiu 120 candidatos, sendo 76 habilitados para entrevistas
e 48 finalistas relacionados em listas tríplices, cabendo ao Presidente a
designação de 17 representantes nas cidades de Petrópolis, Vassouras, Rio das
Ostras, Resende, Bom Jesus de Itabapoana, Itatiaia, Cantagalo, Macaé, Nova
Iguaçu, Angra dos Reis, Porciúncula, Nova Friburgo, Duque de Caxias e
Natividade, mantidas as representações em Volta Redonda, Campos dos
Goitacazes, Teresópolis, Niterói e Cabo Frio. Destacou ainda que além da
mobilização dos candidatos, houve grande destaque ao CRA-RJ nos noticiosos
do interior do RJ, trabalho realizado fundamentalmente pelo jornalista Tiberius
Drumond, Assessor de Imprensa do CRA-RJ. Em seguida o Conselheiro Cesar
Campos apresentou um vídeo com uma amostra das entrevistas realizadas pelo
Comitê, para ilustrar o nível, o desejo e compromisso de todos os profissionais
que atenderam ao chamamento do CRA-RJ. Disse que um evento de
ambientação acontece no dia 11/12 com os assessores e responsáveis pelas
diversas áreas que compõem a estrutura do CRA-RJ e receberão um Manual do
Representante do CRA-RJ com as principais instruções e referências do CRA-RJ.
O Conselheiro Cesar Campos ressaltou que o ex-Conselheiro Marco Aurélio
Lima de Sá, ex-representante do CRA-RJ na Região Sul-fluminense, falecido em
2018, foi lembrado por diversos candidatos da região sul-fluminense e da Costa
Verde, pelo trabalho denodado que realizava. Ao final, o Conselheiro Cesar
Campos agradeceu ao Presidente do CRA-RJ pela chance de coordenar esse
projeto. A Conselheira Renata Motta se revelou muito gratificada e
emocionada pelo resultado do Projeto de Interiorização do CRA-RJ,
parabenizando a todos que dele participaram e desejando boas-vindas aos
novos representantes do interior. O Conselheiro Reinaldo Faissal agradeceu a
oportunidade de ter participado desse projeto, um presente que o Conselho
lhe proporcionou pelo trabalho e pelo resultado obtido. A Conselheira Mara
Biasi ressaltou que esse é um momento histórico que permite ao CRA-RJ um
novo olhar para a valorização do profissional de Administração e da instituição
no interior do RJ, sendo esse um passo que poderá permitir inclusive, como dito
pelo Conselheiro Cesar Campos, a maior presença das comissões especiais do
CRA-RJ em atividades com o interior. O Presidente do CRA-RJ disse que ficou
muito feliz e satisfeito com o desenvolvimento do projeto de interiorização,
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uma ode à profissão, um chamamento ao qual atenderam tantos colegas que
agora são acolhidos pela entidade e que vão reverberar em suas localidades o
sentimento de pertencimento à profissão e ao CRA-RJ; e, concluindo,
cumprimentou a Comissão de Interiorização do CRA-RJ pelo trabalho e
resultados alcançados.
2.5. Programa de Interiorização – discussão sobre nova configuração:
O Presidente do CRA-RJ ressaltou o tamanho e a complexidade do projeto de
interiorização do CRA-RJ, propondo que o Comitê de Orientação, Coordenação,
Monitoramento e Avaliação do Programa de Interiorização do CRA-RJ seja
mantido como órgão assessor da Diretoria Executiva do CRA-RJ, incluindo-se a
Adm. Roberta Martins que tem participado ativamente desse comitê; enquanto
se discute a proposta de criação de uma Vice-presidência de Interiorização para
o CRA-RJ, questão essa que deve ser aprovada em última instância pelo CFA já
que implicaria em mudança do Regimento do CRA-RJ.
2.6. Relatório da Clínica de Consultoria do CRA-RJ:
O Presidente do CRA-RJ apresentou os seus parabéns aos integrantes das
Comissões de Recursos Humanos, de Logística, Marketing, Empreendedorismo
e de Finanças do CRA-RJ, que contribuíram para o sucesso da Clínica de
Consultoria do CRA-RJ, com respostas precisas e muito profissionais, em auxílio
aos profissionais e empresas que a esse serviço recorreram durante a presente
pandemia. Com a palavra, o Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade, Vicepresidente de Educação, Ensino e Pesquisa do CRA-RJ, disse que esse projeto
foi constituído para dar um apoio aos registrados que precisam de uma
orientação ou sugestão, de modo simples e direto. A Conselheira Mara Biasi
disse que as solicitações que chegam às diferentes comissões especiais
temáticas do CRA-RJ não chegam a configurar uma consultoria especializada,
mas sim uma orientação em causas específicas, sendo em alguns casos, por sua
complexidade, indicado que os interessados procurem por consultorias
organizacionais registradas no CRA-RJ.
2.7. Apoio ao Ciclo de Palestras da ABCA, sobre as novas DCN:
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo informou da realização do Ciclo
de Palestras da ABCA – Academia Brasileira de Ciência da Administração, que
será inaugurado com a palestra sobre ‘As Novas Diretrizes Curriculares do Curso
de Administração’, com a presença dos palestrantes Prof. Antônio Freitas
(Diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Nacional de
Educação) e do Prof. Antonio Carbonari Netto (Reitor da Must University), e
mediada pelo Cons. Carlos Roberto Fernandes Araujo. Agradeceu o apoio do
Presidente do CRA-RJ, do Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. Leonardo
Fuerth, e do Coordenador de Tecnologia da Informação do CRA-RJ, Adm.
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Rômulo César Pontes Fidélis. A Conselheira Mara Biasi, Vice-presidente da
ABCA, ressaltou que esse programa da academia terá prosseguimento com
outras palestras muito interessantes, previstas para janeiro a março de 2021,
contando com a divulgação e apoio institucional do CRA-RJ.
2.8. Apoio ao Business Game Mercado (Mercadata Digital):
O Presidente do CRA-RJ apresentou a proposta de apoio institucional com a
Mercadata Digital, para que o CRA-RJ divulgue ao público acadêmico o Business
Game Mercado, um jogo de empresas sem custos promovido por essa empresa
e que conta com o apoio das Associações de Supermercados do RJ. Aprovado
por unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ.
2.9. Designação dos novos Representantes do CRA-RJ para o interior do RJ:
Com a palavra a jornalista Erika dos Anjos, Assistente da Assessoria de
Comunicação do CRA-RJ, deu por aberta a solenidade de designação formal dos
novos quatorze Representantes do CRA-RJ no interior do RJ. Discursando, o
Adm. Wallace Vieira, presidente do CRA-RJ, disse que esse senso de
pertencimento à profissão que os profissionais demonstraram foi o maior
destaque de todo processo. “É enorme minha alegria em presidir essa sessão
solene e histórica por dar ao Conselho uma ampliação territorial, atingindo boa
parte do solo fluminense. E, exatamente por isso, é um projeto dinâmico,
permanente e que só terminará quando atingirmos os 92 municípios do Estado,
democratizando ainda mais a atuação da nossa instituição. […] Desejo a cada
qual uma participação com toda proficiência de que são capazes a fim de nos
ajudar nessa missão, de disseminar a Ciência da Administração”, salientou o
presidente. O Adm. César Campos, Coordenador do comitê do projeto
Interiorização, afirmou que o CRA-RJ está dando um passo importante,
continuando a caminhada de crescimento e evolução apesar do momento
adverso que o país vive. “É um privilégio ter coordenado esse projeto, pois o
que fica é uma grande sensação de que estamos fazendo uma grande diferença
para o CRA-RJ como instituição e para sociedade como um todo. Contamos e
acreditamos em vocês”, definiu Campos. Já o conselheiro federal, Adm. Wagner
Siqueira, disse ser esse um novo caminho a ser percorrido, com perspectiva de
médio e longo prazo, mas que certamente será de grande sucesso. Dentre as
competências dos representantes está a de divulgar o trabalho do CRA-RJ na
sua base regional, apoiar na região a organização das atividades do Conselho;
e orientar os profissionais, estudantes, empresas e demais interessados sobre
os serviços prestados pela instituição. O mandato do representante terá
duração de dois anos, podendo ser reconduzido por iguais períodos. Com a
palavra, cada um dos novos Representantes se apresentou brevemente ao
Plenário do CRA-RJ:
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Adm. Alberto Carlos Teixeira Alvarães, representante do CRA-RJ em Petrópolis
“Que todos nós, na nossa profissão, possamos usar nossas bases científicas,
nosso senso de ética, honestidade e paixão pelo que nós fazemos. Agradeço
mais uma vez a confiança em mim depositada, em prol da profissão e da região
para qual fui designado. Muito obrigado”.
Adm. Ana Carolina da Silva e Souza, representante do CRA-RJ em Vassouras
“Quero aqui iniciar novos projetos, como mencionei em minha entrevista.
Espero estar integrando esta grande equipe e principalmente conseguir levar o
CRA-RJ a toda minha região”.
Adm. Ana Maria Dos Santos, representante do CRA-RJ em Rio Das Ostras
“Quero agradecer essa oportunidade e dizer que estou aqui para somar, estar
junto e trabalhar em prol do nosso Conselho. A pandemia está me levando a um
novo desafio e eu adoro desafios”.
Tecnol. em Gestão Financeira André Jeitani Da Rocha, representante do CRA-RJ
em Resende “Agradeço pela confiança da indicação e pelo carinho. Vamos
juntos com muita garra”.
Adm. Fernando Xavier De Almeida, representante do CRA-RJ em Bom Jesus De
Itabapoana “Gostaria de agradecer muito a oportunidade, por me deixarem
fazer parte desse projeto histórico para o CRA-RJ. Há um bom tempo já tenho
uma parceria grande com a instituição, participando ativamente de algumas
campanhas no interior do estado, e vou continuar firme com esse trabalho,
agora como representante oficial do Conselho“.
Adm. Francisco De Assis Nunes De Oliveira Dias, representante do CRA-RJ em
Itatiaia “É uma honra estar recebendo este cargo como representante do
município de Itatiaia, um município que tem muito a agregar aqui para nossa
região e para o estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para somar, agregar ao
nosso Conselho e poder participar com os demais representantes aqui da nossa
região”.
Tecnol. em Gestão de Recursos Humanos Jady Figueiredo De Souza Saraiva,
representante do CRA-RJ em Cantagalo “Queria agradecer e dizer que estou
muito feliz de estar participando desse projeto, que sempre achei incrível. É um
orgulho poder levar muito mais aos Administradores e Tecnólogos o nome do
Conselho”.
Adm. Janaina Peixoto Ribeiro, representante do CRA-RJ em Macaé “Quero
agradecer ao CRA-RJ por esse projeto incrível de interiorização que vai trazer
grandes impactos positivos para a história da profissão. Estou muito grata e
honrada por fazer parte dessa equipe incrível. Agradeço imensamente a
confiança também”.
Adm. Koffi Djima Amouzou, representante do CRA-RJ em Nova Iguaçu “É um
imenso prazer fazer parte dessa equipe seleta. Eu gostaria de agradecer ao
presidente Wallace e aos demais conselheiros pela confiança e a credibilidade
que tiveram em nomear a minha pessoa para ser o representante do CRA-RJ em

CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4067

Data: 08/12/2020

Nova Iguaçu. Espero poder colaborar na implementação dos projetos da
instituição dentro do município”.
Adm. Nilton Júdice Portugal, representante do CRA-RJ em Angra Dos Reis “É um
prazer poder ajudar essa entidade que tem inúmeras necessidades, o que
significa enormes oportunidades aqui em minha cidade. Agradeço muito ao
presidente Wallace Vieira, o senhor se despede do seu mandato, mas ficamos
com o seu legado de fazer bem feito”.
Adm. Rafael Gonçalves De Andrade, representante do CRA-RJ em Porciúncula
“Para mim é uma imensa honra contribuir com a Ciência da Administração, com
o nosso conhecimento para o lado bom da sociedade. Porciúncula é um pedaço
do estado do Rio, que é divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais, e assim como
outros lugares, precisa de gestão, principalmente no serviço público. E esse é o
meu sonho, por isso me candidatei para poder contribuir com o CRA-RJ e trazer
gestão para este município”.
Tecnólogo em Gestão De Recursos Humanos Rhafael Da Silva Barroso,
representante do CRA-RJ em Nova Friburgo “Eu quero agradecer a honra de
participar deste time, que vai trazer muito bons frutos neste período que se inicia.
Nova Friburgo é um grande paradigma, a cidade tem muito a contribuir. Hoje eu
tenho um vínculo público com a prefeitura e tenho também uma entrada dentro
de uma das maiores universidades da cidade. Acredito que a gente possa levar o
nome do CRA-RJ a esses recém-formados com mais facilidade. Temos muitos
resultados positivos por vir”.
Adm. Willians Gomes Simões, representante do CRA-RJ em Duque De Caxias
“Estou muito feliz pela oportunidade que me foi dada, por estar participando
deste projeto aqui na cidade de Duque de Caxias. Quero, imensamente, contribuir
com a profissão para que o CRA-RJ se fortaleça cada vez mais no município. Estou
muito motivado a dar a minha contribuição no que for possível. Podem contar
comigo, pois nós vamos fazer grandes coisas em 2021”.
Adm. Wolney Fernandes Da Silva Junior, representante do CRA-RJ em Natividade
“Eu vivo a Administração praticamente todos os dias, seja lecionando ou
corrigindo provas. Não vai ser nenhuma novidade para mim estar no CRA-RJ, pois
o CRA-RJ está comigo desde a minha formação. É um prazer estar fazer parte
desse projeto e agradeço a indicação”.
Os Conselheiros Adm. Leocir Dal Pai, representante do CRA-RJ na Grande Niterói;
o Adm. Agamêmnon Rocha, representante em Volta Redonda e municípios
adjacentes sob a sua jurisdição; e o Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves,
representante do CRA-RJ em Teresópolis, deram as boas-vindas aos novos
Representantes, falaram da importância dessa representação e do apoio que
sempre obtiveram da sede do CRA-RJ; ao final, desejando-lhes sucesso e
felicidades. O Presidente do CRA-RJ encerrou a solenidade de posse dos novos
Representantes e, emocionado, disse que guardará esse momento como um
tesouro, tal a amplitude e significância que essa alavancagem da interiorização

CRA/RJ

Ata da Sessão Plenária nº 4067

Data: 08/12/2020

representa para o CRA-RJ e para os profissionais de Administração do Estado do
RJ.
2.10. 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 16 (dezesseis) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo do
Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior, 02(dois) processos do Conselheiro
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, 02(dois) processos do Conselheiro
Francisco Carlos Santos de Jesus, 02(dois) processos da Conselheira Elioneide
de Souza Silva Venancio, 01(um) processo do Conselheiro César José de
Campo, 01(um) processo da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 01(um)
processo do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos
do Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo da Conselheira
Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e 03(três) processos do Conselheiro Leocir Dal
Pai.
2.11. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4066 de 24.11.2020:
Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária
do CRA-RJ nº 4066 de 24/11/2020.
2.12. Franquia da Palavra:
O Presidente do CRA-RJ registrou a importância de se fazer constar as
informações precisas nos documentos e processos de cancelamentos e
licenças solicitados pelos registrados no CRA-RJ, especialmente nos casos de
indeferimentos, de modo que os interessados nos pareceres tenham a exata
noção das razões que embasaram os pareceres, evitando assim idas e vindas
e recursos sem fim. O Presidente do CRA-RJ ressaltou que em caso de dúvidas
em relação ao conteúdo dos cargos objeto de análise, deve-se pedir a Folha
de Especificação do Cargo nos casos de pedidos de licença ou cancelamento
de registro.
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
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