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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. Reginaldo Souza de Oliveira 
Adm. Renata Motta Vasconcellos 
 

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. 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 
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 a justificativa de ausência do Conselheiro Waldir Irineu da Silva 
Junior. 
 
 

2.3. Fala do Presidente – Comitê de Crise do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ ressaltou o excepcional trabalho que vem sendo 
realizado pelos integrantes do Comitê de Gestão da Crise do CRA-RJ, criado no 
início semana passada em função do estado de emergência pública na saúde 
em decorrência do Covid-19, coordenado pelo Superintendente Geral do CRA-
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RJ, para propor medidas de contingências e implementar ações visando a 
manutenção das principais atividades e serviços do CRA-RJ. O grupo tem se 
reunido diariamente para avaliar e reavaliar cenários e proporcionar aos 
colaboradores todas as condições para o trabalho home office, além do 
atendimento seguro do público que ainda se desloca para a sede do CRA-RJ. 
Destacou em especial a atuação da Coordenação de TI do CRA-RJ, em que o seu 
coordenador, Adm. Rômulo Fidélis, e equipe têm se desdobrado para permitir 
inclusive a participação remota dos Conselheiros em próximas sessões 
plenárias. Destacou que nesta sessão estão presentes virtualmente o 
Conselheiro César Campos e a Assessora de Comunicação do CRA-RJ, a 
jornalista Katia Biaia. Com a palavra, o Superintendente Geral do CRA-RJ, Adm. 
Leonardo Fuerth, descreveu algumas das quase quarenta medidas estratégicas, 
gerenciais e operacionais adotadas pelo Comitê de Gestão de Crise e por todos 
os setores do CRA-RJ que rapidamente se comprometeram e realizaram os 
movimentos necessários diante da urgência que a situação exige; estando o 
CRA-RJ em plenas condições para continuar com praticamente 100% de suas 
atividades de forma remota, com os colaboradores interagindo e atuando a 
partir de suas residências. Informou ainda do grande esforço que a TI vem 
realizando para garantir essas operações. Os Conselheiros Cesar Campos, Mara 
Biasi, Reginaldo Souza, Renata Vasconcelos, Elizabeth Bastos, fizeram uso da 
palavra e elogiaram a estratégia elaborada e as ações em curso no CRA-RJ. O 
Coordenador de Informática do CRA-RJ, Adm. Rômulo Fidélis, informou que na 
próxima semana será realizada uma sessão plenária teste, por meio da 
plataforma do Google Meets/Hangout, e que por isso todos os Conselheiros 
foram autorizados a levar para as suas casas o tablet onde realizam os 
despachos em processos de registro e de fiscalização. Desde ontem, informou 
ainda, a TI está se movimentando para dar o suporte necessário aos 
Conselheiros que não têm usabilidade com a ferramenta, para assegurar que a 
reunião virtual, a partir da semana que vem, ocorra sem qualquer tipo de 
prejuízo. Os Conselheiros parabenizaram o Coordenador de TI por todo o 
trabalho que vem sendo realizado para montagem desse plano de ação em 
virtude da quarentena que está sendo imposta a todos 

 
2.4. Resolução Normativa CRA-RJ nº 331 de 16.03.20 que dispõe sobre medidas 

adotadas pelo CRA-RJ frente à emergência de saúde pública decorrente do 
Covid-19 (ad referendum): 
O Presidente do CRA-RJ apresentou a Resolução Normativa CRA-RJ nº 331 de 
16/03/2020, por ele assinada ad referendum do Plenário do CRA-RJ, que dispõe 
sobre medidas adotadas pelo CRA-RJ frente à emergência de saúde pública 
decorrente do Covid-19 
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2.5. Suspensão de eventos do CRA-RJ: palestras, cursos, PROA e ENCADs interior. 
Fórum de Saúde on line: 
O Presidente do CRA-RJ anunciou a suspensão temporária de eventos 
presenciais na sede do CRA-RJ, incluindo palestras, cursos de extensão, o PROA 
e, ainda, os eventos externos que estavam com planejamento e organização 
em curso, como os ENCADs do interior. O Presidente do CRA-RJ informou que 
a Conselheira Maria de Fátima está se mobilizando para realizar o I Fórum de 
Saúde do CRA-RJ em plataforma on line. 

 
2.6. Suspensão de eventos externos: solenidade de posse do CRC-RJ (16/3); 

Seminário de Gestão Condominial OAB-RJ (2/4); II Fogesp BH (5/5): 
 O Presidente do CRA-RJ informou que recebeu comunicados oficiais acerca das 
suspensões de eventos externos patrocinados por outras entidades: a 
solenidade de posse do CRC-RJ, que aconteceria em 16/03; o Seminário de 
Gestão Condominial OAB-RJ (02/04); e o II Fogesp BH (05/05). 

 
2.7. Relato da 1ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRA-RJ e Seminário 

Regional (Fortaleza/CE): 
        O Conselheiro Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-

RJ, apresentou um breve relato do que aconteceu na 1ª Assembleia de 
Presidentes do Sistema CFA/CRA-RJ e Seminário Regional, realizada em 
Fortaleza/CE) nos dias 12 e 13 de março. Informou que há um movimento 
envolvendo alguns CRAs para se implantar uma modalidade de anuidade 
diferenciada para os aposentados registrados nos CRAs; que uma das 
preocupações do Sistema CFA/CRAs continua sendo a PEC 108; que ele 
destacou na assembleia que observa uma escassez de processos éticos abertos 
pelos CRAs, questão essa que deveria ser melhor analisada; que há um estudo 
no CFA a respeito da expedição da Carteira de Estudante; e que diversos 
Regionais estão enfrentando uma queda nas suas receitas quando compara-se 
com exercícios anteriores, dentre outros assuntos lá discutidos mas que são de 
menor relevo e que ele está passando por relatório ao Presidente do CRA-RJ. O 
Conselheiro Reginaldo Souza disse que merece especial atenção a questão da 
anuidade diferenciada para aposentados, mas que qualquer medida nesse 
sentido deve ser precedida do devido estudo técnico, sem empirismo, 
destacou. Novamente com a palavra, o Conselheiro Leocir Dal Pai disse que 
pessoalmente é a favor de um maior desconto na anuidade para quem paga no 
início do ano. A Conselheira Elizabeth Bastos asseverou que a ausência de um 
entendimento uniforme dentro do Sistema CFA/CRAs é que esse papel é 
exclusivo do CFA. A Conselheira Mara Biasi lamentou que o Sistema CFA/CRAs 
não funcione como um sistema verdadeiramente deva funcionar; e que não há 
uma prestação de contas clara, por parte do CFA, sobre o que se realiza com a 
cota-parte recolhida pelos CRAs para Brasília. O Conselheiro Leocir Dal Pai 
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concluiu dizendo que durante a Assembleia fez uma breve exposição a respeito 
dos projetos PROA e Bienal do Livro de Administração que estão sendo levados 
a cabo aqui no CRA-RJ, o que fez alguns CRAs demonstrarem interesse nos 
projetos. 

 
2.8. Solicitação do CIEE RJ para que o CRA-RJ ministre treinamento sobre 

recrutamento e seleção para estagiários: 
O Presidente do CRA-RJ recebeu solicitação do CIEE RJ para que o CRA-RJ 
ministre treinamento sobre recrutamento e seleção para estagiários, na sede 
do CIEE RJ no Centro do Rio. O convite, aceito, será dirigido à Comissão de 
Recursos Humanos do CRA-RJ para que estreite as relações com o CIEE no 
sentido do projeto ser colocado em prática. 
  

2.9.   Fiscalização Prospectiva do CRA-RJ: 
O Presidente do CRA-RJ obteve a autorização do Plenário do CRA-RJ para a 
edição de uma Resolução Normativa que autorize o registro profissional no 
CRA-RJ dos formandos de final de 2019 que ainda não puderam colar grau e 
que em razão da pandemia dificilmente conseguirão obter esse ato da 
instituição de ensino antes do meio do ano. A razão desse registro profissional 
é que muitos profissionais aguardam o registro profissional no CRA-RJ para 
serem promovidos ou contratados nas empresas. Portanto, diante do perigo de 
prejuízo e considerando que a colação de grau é um simbolismo acadêmico, já 
que a conclusão do curso lhe confere todo o conhecimento e capacidade para 
atuar no mercado de trabalho, o CRA-RJ abrirá essa possibilidade enquanto 
durar a quarentena decretada pelas autoridades. O Superintendente Geral do 
CRA-RJ lembrou que há precedente no CRA-RJ quando se concedeu em caráter 
precário o registro profissional aos concluintes das extintas UGF e 
Univercidade. A Assessora da Presidência do CRA-RJ, Berenice Lima, disse que 
o SIFA será rapidamente ajustado para receber essas novas demandas de 
processos aprovadas pelo Plenário do CRA-RJ. 

 
2.10. Redundância de internet é instalada no CRA-RJ: 

O Coordenador de Informática do CRA-RJ, Adm. Rômulo Fidélis, deu a notícia 
de que o CRA-RJ passou a dispor de uma rede de redundância de internet 
instalada em sua sede, com transmissão via rádio; o que significa que no caso 
de qualquer acidente da rede de fibras óticas, imediatamente entrará o sinal 
de internet por rádio. 
 

2.11. Franquia da Palavra: 
2.11.1.  O Conselheiro Francisco de Jesus sugeriu que todas as ações aprovadas pelo 

Plenário do CRA-RJ e pelo Presidente do CRA-RJ, neste momento de crise, 
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sejam dadas ao conhecimento do CFA. Aprovado por unanimidade pelo 
Plenário do CRA-RJ. 

2.11.2. O Conselheiro Cesar Campos, em webconferência diretamente de 
Teresópolis onde iniciou a sua quarentena, parabenizou o Comitê de 
Gestão de Crise do CRA-RJ, lamentando que essa é uma crise que poderá 
durar em torno de três meses, com repercussões desastrosas em todos os 
segmentos da economia nacional; e que essa experiência da virtualização 
por que passa o CRA-RJ poderá servir de modelo para quaisquer outras 
crises que venham porventura a surgir, transformando-se assim em um 
paradigma para outras entidades de classe. 

2.11.3.  Com a palavra, remotamente, a jornalista Katia Biaia, elogiou o apoio que 
vem recebendo da TI e da WebRadio do CRA-RJ. 

2.11.4. O Conselheiro Francisco de Jesus registrou o aniversário da cidade de 
Aracaju, nesta data. 

2.11.5. O Presidente do CRA-RJ registrou os aniversários do Conselheiro Cesar 
Campos (12/3), da Conselheira Renata Vasconcelos (19/3), e ainda dos 
colaboradores, Berenice Lima (20/3), Adm. Roberta Martins (21/3) e Hely 
Miranda (23/3). 

 
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 14 (quatorze) processos, sendo 01(um) processo do Conselheiro 
Agamêmnom Rocha Souza, 01(um) processo do Conselheiro Antonio 
Rodrigues de Andrade, 02(dois) processos do Conselheiro Carlos Roberto 
Fernandes de Araujo, 01(um) processo do Conselheiro Cesar José de Campos, 
04(quatro) processos da Conselheira Elizabeth da Costa Bastos, 02(dois) 
processos do Conselheiro Francisco Carlos Santos de Jesus, 01(um) processo 
do Conselheiro Leocir Dal Pai, 01(um) processo da Conselheira Mara Darci 
Biasi Ferrari Pinto e 01(um) processo do Conselheiro Reginaldo Souza de 
Oliveira. 

 
2.13. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4046 de 10.03.2020; 

O Presidente do CRA-RJ informou que as atas das sessões plenárias de 10 e 17 
de março estão em construção e serão apresentadas na sessão plenária de 
31/3, para leitura e aprovação. 

 
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. 
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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   


