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1. PRESENÇAS: 
1.1.  Conselheiros Titulares: 
        Adm. Wallace de Souza Vieira – Presidente 
        Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – VP de Administração e Finanças 
        Adm. Elizabeth da Costa Bastos – VP de Planejamento e Desenvolvimento Insitucional 
        Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – VP de Educação, Estudos e Pesquisas 
        Adm. Leocir Dal Pai – VP de Registro Profissional 

 Adm. Francisco Carlos Santos de Jesus – V.P. de Fiscalização 
 Adm. Agamêmnom  Rocha Souza  
 Adm. César José de Campos 
 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. Elioneide de Souza Silva Venâncio 
Adm. Firmino Sousa Carneiro 
Adm. Fernanda Maria Spinelli Taiul Rodrigues 
Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 

 
       1.3.  Outras Presenças: 

               Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 

                  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 
 
 

   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.  

2.2.  Balancete do CRA-RJ, de novembro de 2019: 
        O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, Presidente da Comissão Permanente de Tomada 

de Contas (CPTC) do CRA-RJ, fez uma detalhada apresentação dos resultados observados nos 
demonstrativos contábeis que apontam as receitas, despesas e fluxo de caixa do CRA-RJ, 
tendo  como  referência  o dia 30/11/2019.  Deu  destaque  especial à receita da Dívida Ativa  
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que supera os resultados obtidos nos dois exercícios anteriores. Com a palavra, o Vice-
presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, Conselheiro Carlos Roberto Fernandes 
Araujo, salientou que novas ações de cobranças administrativas, contra devedores de 
anuidades de 2019 e exercícios anteriores, foram remetidas na semana passada, por meio 
eletrônico e postal. Aprovado por maioria, pelo Plenário do CRA-RJ, o balancete de 
novembro de 2019 do CRA-RJ, com o voto divergente do Conselheiro Reginaldo Souza. O 
Conselheiro Agamemnom Rocha Souza registrou elogios à Chefe da Tesouraria, Carla Araújo, 
e ao Coordenador de Finanças do CRA-RJ, Adm. José Ricardo Silva, que realizam um trabalho 
preliminar de alto relevo para que o exame das demonstrações contábeis aconteçam a 
contento. 
A propósito da prestação de contas, o Conselheiro Reginaldo de Souza Oliveira opinou que o 
CFA deveria prestar contas regularmente aos CRAs, já que compõem um sistema que é 
mantido com as receitas auferidas por estes. O Presidente do CRA-RJ disse que esse seria 
um processo correto, também no seu entendimento. A Conselheira Elizabeth da Costa 
Bastos lembrou que os Conselhos devem, obrigatoriamente, apresentar informações nos 
respectivos portais Transparência, acerca de seus atos e fatos administrativo-financeiros. O 
Conselheiro Leocir Dal Pai disse que nesses portais há dados não disponíveis, como os totais 
de registrados, quites e as ações de fiscalização realizadas. A Conselheira Mara Biasi aduziu 
que a transparência deve ir além dos dados mínimos que a legislação obriga, de modo a 
permitir as interpretações corretas. O Conselheiro Cesar José de Campos disse que é 
desejável uma melhoria na transparência e da governança do CFA, de modo que as 
informações necessárias aos interessados cheguem no tempo adequado. O Presidente do 
CRA-RJ disse que no passado recente o CRA-RJ recebia do CFA um relatório mensal da 
posição sobre os registrados e do desempenho da fiscalização nos demais CRAs; porém que 
esse relatório não mais é enviado pelo CFA. O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade 
disse que o BSC construído pelo CFA há poucos anos, como diretriz estratégica, exige a 
prestação de contas e a transparência. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo 
disse que se o CFA não for demandado, não disponibilizará informação adicional 
exatamente pela ausência de manifestação dos interessados. A Conselheira Mara Darcy 
Biasi Ferrari Pinto concorda com o pensamento do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de 
Araujo.  

2.3. Candidato à Comissão de Finanças do CRA-RJ: 
        O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Coordenador da Comissão Especial de 

Finanças do CRA-RJ, apresentou a proposta de inclusão do Adm. Rômulo Cardoso Martins de 
Souza como novo membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Aprovado por 
unanimidade pelo Plenário do CRA-RJ. Com a palavra, o Adm. Rômulo Cardoso agradeceu a 
confiança e disse que espera contribuir para o fortalecimento da comissão e para o 
enriquecimento de todos os interessados no tema.  

 2.4. 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  24(vinte  e quatro) 
processos nesta sessão,  sendo  01 (um) processo do Conselheiro Waldir Irineu da Silva 
Junior,  01(um) processo  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Fernandes  de  Araujo,     06 (seis) 
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       processos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 04(quatro) processos do Conselheiro 
Francisco Carlos Santos de Jesus, 01(um) processo do Conselheiro Cesar José de Campos, 
02(dois) processos da Conselheira Renata Motta Vasconcellos, 02(dois) processos do 
Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo do Conselheiro Antonio Rodrigues 
de Andrade, 04(quatro) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai, 01(um) processo da 
Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto e 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo 
Souza de Oliveira. 

       2.5.  Relato da  reunião das Câmaras Setoriais do CRA-RJ, reunidas em 10/12/2019: 
A Conselheira Elizabeth Bastos, Presidente da Câmara de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional do CRA-RJ, disse que os membros da referida câmara estão trabalhando para 
que os dashboards sejam aperfeiçoados com base nas experiências e necessidades das 
áreas, sobretudo das Casas do Administrador do interior do RJ. O Conselheiro Cesar José de 
Campos, complementou dizendo que os dashboards têm enorme potencial pois permitem a 
análise dos dados disponíveis no CRA-RJ para as tomadas de decisões estratégicas e 
gerenciais. A Assessora de Relações da Presidência do CRA-RJ, Berenice Lima, disse que os 
setores estão sendo estimulados, sobretudo pela Superintendência Geral do CRA-RJ, para 
manusearem com frequência os dashboards visando o aprofundamento das análises dos 
dados de suas áreas ou mesmo com o cruzamento dos dados de outras áreas.  No início de 
janeiro de 2020 a Câmara de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do CRA-RJ 
voltará a se reunir. O Presidente do CRA-RJ disse que é fundamental que os gestores dos 
diversos níveis da entidade sejam estimulados a utilizarem os dashboards, em suas rotinas 
de trabalho, para a consolidação dos processos de mudança.  
O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Presidente da Câmara de Administração e 
Finanças do CRA-RJ, disse que as propostas elaboradas pelos grupos de trabalho 
constituídos no início deste ano, para a revisão da estrutura do CRA-RJ e de treinamento do 
pessoal do Conselho, dependem da decisão final da Presidência, para prosseguimento 
desses projetos.  
O Conselheiro Leocir Dal Pai, Presidente da Câmara de Registro Profissional, e o Conselheiro 
Franscisco de Jesus, Presidente da Câmara de Fiscalizaçao do Exercício Profissional, disseram 
que os integrantes de ambas as câmaras, conjuntamente, se debruçaram no estudo da 
questão que se refere à captação e à retenção de registros profissionais; na análise de 
estruturação de uma programação de visitas às IES, de modo planejado, em todo o Estado 
do RJ; na proposta de agendamento de visitas técnicas às empresas, aos RTs e às 
prefeituras; e por último na ampliação do Clube de Serviços do CRA-RJ, como forma de 
fidelizar o registro dos estudantes e profissionais registrados no CRA-RJ. 
O Conselheiro Agamemnom Rocha Souza, Presidente da Câmara de Educação do CRA-RJ, e o 
Conselheiro Antonio Andrade, Presidente da Câmara de Estudos e Pesquisas do CRA-RJ, 
disseram que a Profª Ana Shirley França apresentou um estudo sobre o ensino técnico e 
tecnológico, de muita utilidade para se conhecer o perfil desses profissionais, e que as suas 
câmaras estão preocupadas em conhecer de modo mais aprofundado as novas áreas em 
que se desdobra a Ciência da Administração. Disse ainda que o convênio do CRA-RJ com as 
IES deve ser revisto pela Assessoria de Relações Acadêmicas, objetivando maior êxito no 
próximo ano.     O  Presidente  do  CRA-RJ  parabenizou  todos  os  Presidentes  das  Câmaras 
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Setoriais do CRA-RJ, e por conseguinte os seus respectivos membros participantes, pelas 
discussões, estudos, projetos e propostas que resultarão em impacto nos serviços prestados 
pelo CRA-RJ aos seus interessados no ano de 2020. 

2.6. Prorrogação do desconto sobre multa e juros de anuidades anteriores de 2019: 
        O Presidente do CRA-RJ anunciou a edição da Resolução Normativa CFA nº 576, de 09 de 

dezembro de 2019 que altera a Resolução Normativa CFA nº 563, de 26 de abril de 2019, e  
que prevê que a adesão ao programa de desconto sobre multa e juros de anuidades 
anteriores de 2019 fica prorrogada até o dia 30 de abril de 2020 em todos os CRAs. 

 2.7.  Atualização de capital social e de profissionais falecidos: 
O Presidente do CRA-RJ informou que a Coordenação de TI do CRA-RJ providenciou o 
cruzamento de dados, com uso da ferramenta de bigdata, no sentido de atualizar o 
capital social das empresas registradas no Conselho e da identificação de possíveis 
profissionais falecidos que constem como ativos no cadastro do CRA-RJ, medidas essas 
que impactam na remessa da anuidade de 2020. O Coordenador de TI, Adm. Rômulo 
César Pontes Fidélis, informou que foram localizadas 14 (quatorze) empresas que tiveram 
variação para maior do capital social, entre março e novembro de 2019, empresas essas 
que já estão sendo cobradas pelo Setor de Registro de Pesssoas Jurídicas do CRA-RJ; bem 
como foram identificados 42 (quarenta e dois) profissionais falecidos cujos registros estão 
sendo baixados pelo Setor de Documentação do CRA-RJ. Salientou ainda que março de 
2019 foi o mês em que esse mesmo cruzamento havia sido realizado da última vez. 

2.8. Sugestões para as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do CRA-SP:   
          O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de contribuição elaborada pelo CRA-SP, 

remetida ao CFA recentemente, acerca da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos cursos de Administração. O Conselheiro Antônio Rodrigues de Andrade disse que a 
Câmara de Educação do CRA-RJ vai analisar a proposta do CRA-SP e salientou que o CRA-RJ 
enviou ao CFA, há cerca de um mês, uma proposta no mesmo sentido e que teve como 
escopo os resultados da pesquisa elaborada pela Comissão Especial de Governança 
Corporativa do CRA-RJ. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo disse que foi 
indicado pela Academia Brasileira de Ciência da Administração – ABCA, para compor a 
Comissão Nacional, juntamente com membros do CFA e da Angrad, que finalizará o 
documento a ser apresentado à Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do Mec. 

2.9.   Gerentes prediais precisam ter registro no CRA-SP: 
Acusado o recebimento de e-mail circular do CRA-SP em que se dá ciência da  Convenção 
Coletiva dos Sindifícios que determina que os Gerentes Prediais precisam ter registro no 
CRA-SP, a partir de outubro de 2019. O assunto será analisado, neste Regional, pela Vice-

presidência de Fiscalização Profissional do CRA-RJ.  
2.10. Resultados do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2019: 
          O Presidente do CRA-RJ apresentou notícia veiculada no site do CFA que apresenta os 

vencedores do Prêmio Belmiro Siqueira 2019. Na modalidade livro, o vencedor foi uma 
indicação do CRA-SP:   “Inovação em mercados emergentes”. Os organizadores são 
Roberto Bernardes, Felipe Mendes Borini, Dennys Eduardo Rossetto e Rafael Morais 
Pereira. A alta qualidade dos trabalhos apresentados fez com que os integrantes do 
comitê, por unanimidade,  recomendassem a concessão de Menção Honrosa para os livros 
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“Entrepreneurs – pessoas essenciais que fazem acontecer”, do administrador Alexandre de 
Sá Oliveira (CRA-SC) e “Governo digital no Brasil: o portal gov.br”, da administradora 
Kleomara Gomes Cerquinho (CRA-AM). Já na modalidade artigo acadêmico, o primeiro 
lugar também é de São Paulo: “Inovação e Gestão: O desafio dos Administradores frente às 
novas aplicações das megatendências tecnológicas e uma proposta de aperfeiçoamento na 
formação do Administrador”. Os autores são Aureli Cristine Guimarães Padetti, Driele 
Araujo Lima, Juscelio Silva Damascena, Mateus Massola Rodrigues dos Anjos, Stefani Regis 
Lucena e Leandro Rodrigues da Silva. O segundo lugar ficou com o CRA do Paraná: 
“Compras públicas em hospitais universitários: uma análise dos processos licitatórios de 
2018”, de Daniela Mayumi Yamaji. 

2.11.  Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4038  de 10/12/2019: 
             Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a ata da Sessão Plenária do CRA-

RJ nº 4038  de 10/12/2019. 
2.12. Outros assuntos: 
2.12.1.  O Presidente do CRA-RJ registrou parabéns à Advogada Cláudia Souza, membro da 

Assessora Jurídica e colaboradora da Ouvidoria do CRA-RJ, pelo aniversário 
transcorrido.  

2.12.2.  O Presidente do CRA-RJ acusou o recebimento de expediente do Instituto Consulplan 
que está organizando o concurso no CRQ 3ª região. Observa-se por uma leitura prévia 
que o edital do certame contém irregularidade que será objeto de interpelação por 
parte da Fiscalização do CRA-RJ. O Conselheiro Franscisco de Jesus, Vice-presidente de 
Fiscalizaçao do Exerício Profissional, disse que um concurso na UFRRJ também está 
sendo contestado pela Fiscalização do CRA-RJ. 

 2.12.3. A Conselheira Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto disse que será importante que as Comissões 
Especiais do CRA-RJ tenham também um olhar voltado para a causas da gestão pública; 
bem como a necessidade de maior integração entre as comissões. A Conselheira Mara 
Biasi disse ainda que no início deste ano ela foi conduzida à Coordenação das Comissões 
Especiais do CRA-RJ, mas que infelizmente não foi adiante por uma cultura instalada no 
modus operandi desses grupos que impediram a sua atuação efetiva, sendo necessário 
o redimensionamento do papel dessa sua coordenação para 2020. O Presidente do 
CRA-RJ disse que o exemplo do CRA-SP é um paradigma e que está designando a Adm. 
Bruna Pinheiro Andrade para dar apoio gerencial e operacional às comissões especiais a 
partir de janeiro de 2020, em substituição ao Adm. Raphael Monteiro que se dedicará 
exclusivamente à Assessoria de Relações Acadêmicas do CRA-RJ. 

2.12.4.  O Presidente do CRA-RJ disse que a Bienal do Livro de Administração, por ele proposta, 
está  em  desenvolvimento,  já  tendo  realizado contatos com editoras interessadas 
em participar do evento; e disse que no início de 2020 designará os grupos de trabalho 
que cuidarão das diferentes áreas em que desdobrará a bienal. 

2.12.5 O Presidente do CRA-RJ convidou os presentes para a confraternização que os 
colaboradores do CRA-RJ estarão organizando no dia 20/12/2019 a partir das 13h. 
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2.12.6 O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo informou do passamento da esposa do 
ex-Conselheiro William Machado, Marina Machado. O Plenário do CRA-RJ externou os 
pêsames. 

2.12.7 O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus informou que no dia 11 de dezembro 
representou o CRA-RJ na solenidade de formatura do curso de Técnico em  Comércio 
Exterior da Femar, sendo o único dos Conselheiros convidados que se fez representar,  
e ainda que foi muito bem recebido pelas autoridades que comandam a Fundação. 

2.12.8 O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo disse que este foi um ano difícil por 
conta da austeridade que se mostrou indispensável para que a gestão pudesse realizar 
muito do que estava previsto no plano de trabalho de 2019; que o exercício encerrará 
com pequenos superávits orçamentário e financeiros; e que o próximo ano deverá ser 
também muito difícil, o que exige de todos um compromisso com uma gestão austera 

2.12.9 O Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, Vice-presidente de Fiscalização 
Profissional do CRA-RJ, disse que em 2019 houve muita demanda nas áreas de 
Fiscalização e Dívida Ativa e que, apesar das pressões externas, acredita que as 
necessidades foram atendidas plenamente em sua Vice-presidência. 

2.12.10 A Conselheira Mara Biasi disse que acredita que ainda há muito a se fazer no CRA-RJ e 
que espera contribuir muito mais com entidade em 2020. 

2.12.11 O Conselheiro Cesar José de Campos disse que tomou posse nesta instituição em um 
momento de crise e que o trabalho dedicado de todos tem levado o CRA-RJ a um novo 
patamar, muito positivo; que se considera muito integrado ao Conselho, condição essa 
que o leva a se dedicar cada vez mais com a solução dos problemas que naturalmente 
surgem ao longo do percurso, acreditando que 2020 será um ano de realizações. 

2.12.12 O Conselheiro Agamêmnom Rocha Souza consignou a qualidade da gestão do CRA-RJ, 
com o colega Wallace de Souza Vieira à frente da Presidência do CRA-RJ; e desejou a 
todos um Feliz Natal. 

2.12.13 O Conselheiro Reginaldo de Souza Oliveira  disse que este foi um ano tenso com as 
intituições em geral sob ataque dos governos, inclusive os Conselhos Profissionais; que 
a gestão do companheiro Wallace de Souza Vieira foi muito democrática e 
transparente; que a austeridade empreendida pela atual gestão foi necessária e sem 
perseguições; e que a convivência com os seus pares, principalmente os que chegaram 
ao Plenário do CRA-RJ neste ano, têm sido muito profícua. 

2.12.14  O Conselheiro Waldir Irineu da Silva Junior disse que tem aprendido a cada instante 
com os processos que são julgados em Plenário e que tem muito orgulho por ser o 
primeiro Tecnólogo a ocupar o posto de Conselheiro na história do CRA-RJ, uma 
instituição que tem se preocupado com os profissionais aqui registrados. Disse ainda 
que a excelência da atual gestão tem sido uma marca que ele destaca.  

2.12.15 A Conselheira Renata Motta Vasconcellos disse que tem muita gratidão por conviver 
com os colegas neste Plenário e que espera poder realizar muito em prol da profissão 
em 2020. 
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2.12.16 O Conselheiro Leocir Dal Pai disse que é importante o CRA-RJ se mostrar mais para o 
mundo externo, sendo necessário que as Vice-presidências de Registro e de 
Fiscalização do CRA-RJ se mobilizarem para isso; agradeceu ao Presidente e ao Vice-
presidente de Administração e Finanças que atenderam às demandas das Casas do 
Administrador; enalteceu o apoio da atual Diretoria Executiva do CRA-RJ que 
conseguiu realizar uma gestão minimamente estável para que os trabalhos fossem 
realizados ao longo do ano; e parabenizou a todos pelo encerramento do exercício e, 
informou que estará ausentes das reuniões plenárias dos dias 07 e 14/01/19. 

2.12.17 O Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade, Vice-presidente de Educação, Ensino e 
Pesquisa do CRA-RJ, agradeceu a esta casa, as Comissões Especiais, ao 
Superintentende, Adm. Leonardo Fuerth, a Coordenadora de Interiorização, Adm. 
Marta Almeida, a Assistente de Eventos, Adm. Norma Godoy, a Chefe da Biblioteca, 
bibliotecária Julia Tito, os representantes das Casas do Administrador, a Assessoria de 
Comunicação, os Conselheiros, o Presidente do CRA-RJ em especial, e o Conselheiro 
Federal Wagner Siqueira, pelas oportunidades que lhe foram oferecidas para que os 
diversos projetos fossem realizados por sua Vice-presidência. Concluiu sua fala 
registrando que estará de férias de 22/12 a 8 de janeiro de 2020. 

2.12.18 A Conselheira Elizabeth da Costa Bastos disse que é muito difícil falar sobre o CRA-RJ, 
pela relação de pertencimento com a casa desde os tempos em que foi funcionária 
desta entidade, do orgulho de ser Conselheira e por ter aprendido na essência o que é 
excelência na Administração ao chegar neste Plenário; que enxerga o CRA-RJ em um 
momento de construção visando o aprimoramento dos profissionais de Administração, 
e a construção de uma sociedade pautada na gestão. Externou o seu especial 
agradecimento às equipes que compõem a estrutura, em especial a área de Registro 
do CRA-RJ, que a apoiou na construção do Núcleo de Captação e Retenção do CRA-RJ, 
hoje superisionado pela Adm. Ana Cristina Santos, à Dra. Claudia Souza pelo apoio nos 
trabalhos da Ouvidoria, à Kátia Biaia extensivo à equipe de Comunicação e à Marinei 
Soares e ao Adm. Leonardo Fuerth, Superintendente pelo comprometimento na 
condução dos trabalhos em prol dos resultados que obtivemos em 2019. 

2.12.19 O Conselheiro Paulo Roberto de Abreu Holanda disse que este foi um ano muito 
gratificante e que fica muito feliz com o encerramento do ano e com o projeto da 
Bienal do Livro. 

2.12.20 A Conselheira Elioneide Venâncio disse que essa é uma questão muito importante, a da 
construção coletiva; e que essa preocupação com o humano é sempre merecedora de 
um destaque especial. Agradeceu a todos pelo apoio emprestado, especialmente à 
Comissão de Recursos Humanos do CRA-RJ. 

2.12.21 O Conselheiro Firmino Carneiro disse que a marca dessa gestão se resume na palavra 
‘credibilidade’ e que tem encontrado aqui um porto seguro para a realização de suas 
atividades. 

2.12.22 A Conselheira Fernanda Tauil disse que se sente fortificada em participar desse grupo 
que tão bem representa a profissão. 
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2.12.23 O Presidente do CRA-RJ disse que a autoconfiança, a construção, a credibilidade e a 
vontade levarão o CRA-RJ a um patamar mais elevado no ano de 2020; externou a sua 
admiração pelos Conselheiros que compõem este Plenário, o que o leva a acreditar em 
um comprometimento e solidariedade ainda maiores e em um momento ainda melhor 
para a entidade e para os profissionais aqui registrados; e realçou, em decorrência, o 
sentido de utilidade e de pertencimento que o fazem diariamente se dirigir ao CRA-RJ. 
Disse que acredita  que  o  próximo ano será difícil, inescapavelmente, pelas condições 
político-sociais colocadas no atual cenário externo, mas por outro lado crê que 2020 
será um ano de firme construção institucional. Ao final desejou um Natal de muita luz 
e um Ano Novo de muitas realizações pessoais e profissionais a todos. Se despediu 
informando a todos que que não haverá expediente no CRA-RJ nos dias 23 e 
30/12/2019. 

 
 
3. ENCERRAMENTO:  

           3.1. A sessão foi encerrada  pela Vice-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. 
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