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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 
Tecnólogo Waldir Irineu da Silva Junior 
 

1.2.  Conselheiros Suplentes: 
       Adm. Clésio Guimarães Faria 
         Adm. Elioneide da Silva Souza Venâncio 
         Adm. Fernanda Maria Spinelli Tauil Rodrigues 
         Adm. Firmino Sousa Carneiro 
         Adm. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 
         Adm. Manoel Francisco D’Oliveira 

                 Adm. Paulo Roberto de Abreu Hollanda 
                 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 

Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário 
Adm. Leonardo R. Fuerth – Superintendente Geral do CRA-RJ 
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico 
Adm. Rodolpho Peixoto Mader Gonçalves – Representante da Casa do 
Administrador de Teresópolis 
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador Administrativo 
Adm. José Ricardo da Silva – Coordenador Financeiro 
Adm. Marta Almeida – Coordenadora de Interiorização 
Adm. Rômulo Cesar Pontes Fidelis – Coordenador de TI 
Adm. Paulo Cesar Carvalho Coelho – Coordenador do Setor de Fiscalização 
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Ana Maria Martins – Coordenadora do Setor de Registro do CRA-RJ 
Adm. Ana Cristina Cézar dos Santos – Chefe do Setor de Pessoa Jurídica 
Adm. Roberta Martins – Chefe da Secretaria Geral e Licitações 
Adm. Bruna Andrade – Assessora de Desenvolvimento Institucional 
Adm. Norma Godoy – Assessora da Superintendência 
Adm. Raphael Monteiro – Assessor de Relações Acadêmicas 
Julia Tito – Chefe da Biblioteca 
Kátia Biaia – Chefe da Assessoria de Comunicação do CRA-RJ 
Erika dos Anjos – Assessora de Comunicação 
Felipe Miguel -  Chefe da Web TV 
Marcelo Vieira – Assessor Técnico 
Tecnóloga Berenice Lima – Assessora Especial da Presidência 
 

 
   2.  PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES: 

2.1. Abertura: 
O Presidente do CRA-RJ deu por aberta a sessão plenária CRA-RJ nº 4049, em 
modo virtual por decorrência da pandemia do Covid-19, saudou a todos e falou 
sobre a força dos colaboradores do CRA-RJ que vêm se demonstrando 
incansáveis para manter o funcionamento dos serviços do CRA-RJ e 
encontrando soluções criativas para a crise que se apresenta. O Presidente do 
CRA-RJ leu a mensagem enviada pelo Adm. Rodolpho Peixoto Mader 
Gonçalves, representante do CRA-RJ na Região Serrana do RJ, que ao elogiar a 
primeira sessão plenária virtual do CRA-RJ, realizada em 1º de abril, declarou 
“não posso deixar de registrar aqui a minha alegria ao verificar que o CRA-RJ 
sob seu comando se move. Meus parabéns por este feito. [... ] um grande 
dispositivo integrador para todos os profissionais da Administração. Eu me 
senti novamente um peixe dentro d'água. Ouvi e assisti a plenária de cabo a 
rabo.” O Presidente do CRA-RJ registrou ainda a fala do Adm. Marcelo Lins que 
atua como assistente da Coordenação de Administração do CRA-RJ: “Não me 
lembro de tanta união no CRA-RJ como nesse atual período, todos 
comprometidos com a causa”. Em seguida o Presidente do CRA-RJ leu um texto 
de sua autoria intitulado “Reflexões em torno de uma crise” (*), aqui 
reproduzido: “Subitamente tudo parou. O mundo respirou. A pandemia 
mostrou que outra realidade é possível. Não uma, mais percebemos que há 
outra mais igualitária, fraternal, solidária e menos egoística, narcísica, 
onipotente e um futuro menos superficial e fútil, focado no essencial. Está-se 
pois, aprendendo hoje que com ou sem Covid-19 o mundo não acabará, mesmo 
porque o coronavírus, por mais recém-chegado, faz parte dele. O novo 
calendário, coronariano, sucedeu ao gregoriano, a semana não tem mais dias, 
o mês não tem semanas, o ano apenas meses. Mudou as regras de 
relacionamento entre as pessoas, e entre estas, famílias e instituições; a nova 
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forma de organização do trabalho, isolado socialmente, solitário, solidário. 
Aumentou o espírito de equipe, o sentimento de utilidade, pertencimento e de 
cidadania. Reavivou nas pessoas o amor ao próximo – mais empáticas, 
próximas e resilientes frente aos desafios em questão – e a recuperação do elo 
perdido: o humanismo. E levou, ademais, as pessoas redescobrirem que 
podem viver mais para si mesmas e para a família. Deflui a conclusão pura e 
simples que o planeta pode passar sem as criações do espírito humano, nós é 
que não podemos passar mais do que poucos minutos sem uma função. E por 
fim, ficamos na privilegiada companhia do velho e imortal escritor Machado de 
Assis quando indaga, ainda sem resposta, no belo soneto extraído do livro 
“Poesias Completas”: “Mudou o natal ou mudei eu” (* experiência CRA-RJ)”.  
O Presidente do CRA-RJ ressaltou que a Secretaria da Presidência do CRA-RJ 
enviará antecipadamente aos Conselheiros, antes das próximas sessões 
plenárias, alguns dos assuntos e respectivos documentos de referência, via 
grupo de WhatsApp especialmente criado para o corpo de Conselheiros do 
CRA-RJ; e que tal medida tem por objetivo conferir maior dinamicidade às 
sessões virtuais. O Presidente do CRA-RJ parabenizou os profissionais de 
Administração, especialmente os que atuam na área hospitalar, pelo Dia 
Mundial de Saúde; data essa que foi celebrada com uma apresentação live da 
Adm. Maria de Fátima Ribeiro, Coordenadora da Comissão Especial de 
Administração em Serviços de Saúde, e com um artigo publicado pelo Adm. 
Wagner Siqueira, Diretor Geral da UCAdm/CRA-RJ, publicado no jornal O Dia 
em 07/04/2020; e, encerrando a sua fala inicial, parabenizou os jornalistas do 
CRA-RJ pelo Dia do Jornalista e o Adm. Wagner Siqueira por seu natalício 
transcorrido em 02/02/2020 
 

2.2. Registro de presenças: 
O Presidente do CRA-RJ registrou a presença de todos os Conselheiros titulares 
e suplentes presentes, agradeceu as presenças dos Conselheiros Federais 
Wagner Siqueira e Jorge Humberto Moreira Sampaio (suplente), do 
representante da Casa do Administrador de Teresópolis, aos funcionários e 
assessores que assistem a esta sessão.  
 

2.3. Comunicações: 
      O Presidente do CRA-RJ descreveu diversas medidas que foram adotadas pelo 

CRA-RJ diante da crise que se abate sobre a economia, as instituições e as 
pessoas. Dentre as ações, foram criados diversos grupos de Trabalho no 
WhatsApp, sendo eles: Gestão da Crise, Estratégico, Fiscalização, Receitas, 
Eventos, Contratos, Coordenadores; além do PROA, grupos esse que envolvem 
62 colaboradores do CRA-RJ que estão atuando diuturnamente em home office 
e cujos trabalhos mantém o CRA-RJ em sua plenitude de performance no que 
diz respeito ao atendimento dos seus públicos interessados. Destacou também 
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o trabalho empreendido para a análise e repactuação de contratos com 
fornecedores, já com uma significativa redução da ordem de R$30.600,00 
(trinta mil e seiscentos reais) para o mês de abril/2020, embora com outras 
tratativas em andamento. Informou que a racionalização das despesas de 
custeio aponta para uma queda de R$21.050,00 (vinte e um mil e cinquenta 
reais) neste mês e de R$23.050,00 (vinte três mil e cinquenta reais) em maio, 
igualmente com novos estudos sendo realizados para redução maior a 
qualquer tempo. No entanto, observa-se uma queda de 750 mil reais ou 7,1%, 
na arrecadação do CRA-RJ, no período de 02 de janeiro a 04 de abril de 2020, 
quando comparada com o mesmo período de 2019. A Conselheira Mara Biasi 
disse que é necessário ter criatividade para superar esse desafio, pensar em 
outras alternativas para redução de despesas e aumento das receitas, inclusive 
em relação à melhor forma e data de remessa da cota parte ao CFA que deve 
ser um elemento de reflexão neste momento crítico. O Conselheiro Federal 
Jorge Humberto Moreira Sampaio disse que nos próximos 90 dias haverá um 
agravamento dessa questão de fluxo de caixa nos Conselhos pois sequer 
cobranças poderão ser realizadas mediante a pandemia do Covid 19, bem como 
acredita que o CRA-RJ deva realizar a retenção da cota parte ao CFA, para 
preservar o caixa do CRA-RJ. O Presidente do CRA-RJ disse que aguarda uma 
resposta do CFA, ao ofício do CRA-RJ, no qual se faz um apelo ao CFA que deve 
ter um olhar especial com a sustentabilidade dos CRAs. A Conselheira Elizabeth 
Bastos, Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do 
CRA-RJ, disse que a questão é quando o CFA responderá pois o tempo é um 
elemento crucial para os CRAs tomarem as suas decisões. O Presidente do CRA-
RJ disse que de fato se aguarda por uma resposta mais positiva e simpática do 
CFA, já que os CRAs representam a mais valia que mantêm o CFA. O Conselheiro 
Leocir Dal Pai, Vice-presidente de Registro Profissional do CRA-RJ, lembrou que 
participou da última Assembleia de Presidentes dos CRAs, realizada em 
Fortaleza (CE) e que as despesas de viagens do Sistema CFA/CRAs despencaram 
a partir desta crise. O Conselheiro Reginaldo Souza salientou que não devem 
ser realizadas cobranças coercitivas pelo CRA-RJ, neste momento; e que os 
custos deverão ser atacados diante de queda nas receitas. O Presidente do CRA-
RJ disse que as cobranças estão suspensas neste momento, por questões éticas 
e morais, com um plano de sua retomada quando a situação abrandar; ao 
mesmo tempo os serviços vêm sendo superativados para demonstrar aos 
registrados quão importante é o pagamento da anuidade e a manutenção dos 
registros no CRA-RJ. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que a maior 
parte dos CRAs não pagará a cota parte ao CFA uma vez que essa é uma decisão 
que cabe ao Plenário de cada CRA, podendo a cota parte atrasada ser paga até 
dezembro de 2020, invertendo assim a polaridade do problema já que não se 
pode esperar que o CFA aquiesça o pedido de não pagamento por parte dos 
CRAs, uma vez que estamos vivendo uma crise de calamidade sem precedentes 
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na história do país e das instituições; sendo essa portanto uma decisão 
gerencial que cabe ao Plenário do CRA-RJ. Disse ainda que a crise indica que se 
deve focar em receita com mais vigor do que nas despesas, chamando a 
atenção para a necessidade de automação das cobranças que podem ser 
ativadas pelo SIFA. O Presidente do CRA-RJ disse que essa é uma estratégia que 
está em pauta e que o CRA-RJ está envidando diversas formas de comunicação 
para aumento da receita, inclusive com a automatização da receita da dívida 
ativa que está funcionando. O Conselheiro Federal Wagner Siqueira insiste que 
há como cobrar de forma subliminar e que não se deve pensar em redução de 
despesas a todo custo. O Conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araujo, Vice-
presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, disse que está em busca de 
novas fontes de receita e que o controle das despesas está sendo realizado de 
modo muito racional. O Conselheiro Cesar Campos disse que há convergências 
nas falas dos que lhe antecederam nesta sessão e que as prioridades devem ser 
o pagamento das despesas de manutenção e os compromissos do CRA-RJ com 
o pessoal; e que percebe que muitos aspectos estratégicos-gerenciais estão 
sendo pensados e colocados em ação para mitigar o problema. O Presidente do 
CRA-RJ disse que está aguardando uma nova resposta do CFA até o dia 15/4, 
para que uma decisão final da Diretoria Executiva do CRA-RJ seja anunciada. O 
Conselheiro Federal Wagner Siqueira disse que essa decisão impõe que o CRA-
RJ resguarde e cuide do seu fluxo de caixa até dezembro de 2020. O Conselheiro 
Cesar Campos disse que o mundo está vivendo um momento de incerteza e de 
mudanças que implicam em decisões e discussões em um outro patamar, 
inclusive com o CFA. A Vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional do CRA-RJ disse que  o CFA poderia usar o fundo do PRODER 2020 
para socorrer os CRAs. 

 
2.4. Resposta do BACEN ao pedido do CRA-RJ de não bloqueio das contas dos 

condomínios ": 
       O Presidente do CRA-RJ apresentou a pronta resposta do Banco Central do Brasil 

(BACEN) ao pedido do CRA-RJ de desbloqueio das contas dos condomínios uma 
vez que a grande maioria dos condomínios não teve tempo hábil, em razão do 
isolamento social imposto pelas autoridades de saúde, para realizarem as suas 
assembleias de renovação das diretorias e conselhos fiscais. O BACEN 
respondeu ao CRA-RJ nos seguintes termos “No âmbito do CMN, a Resolução 
nº 4.753, de 26.9.2019, que dispõe sobre a abertura, a manutenção e o 
encerramento de contas de depósitos, apenas estabelece a necessidade de que 
as instituições financeiras, para fins de abertura e manutenção da conta, 
identifiquem os representantes, bem como verifiquem a autenticidade das 
informações fornecidas pelo cliente. Nesse sentido, observada a 
regulamentação e a legislação pertinente, cabe às instituições adotar os 
critérios e procedimentos operacionais que entendam necessários. De 
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qualquer forma, o Banco Central do Brasil está acompanhando os 
desdobramentos no Sistema Financeiro Nacional da pandemia de Covid-19 e 
adotará, se oportuno e conveniente, obedecidas às competências legais 
conferidas a esta Autarquia, as medidas necessárias para contribuir com a 
diminuição do risco de sua propagação, bem como evitar efeitos indesejados à 
estabilidade financeira do país. Agradecemos o seu contato por entendermos 
que o uso deste canal de comunicação entre o cidadão e o Banco Central é de 
suma importância, pois possibilita acesso direto a opiniões e sugestões, bem 
como confere maior transparência às ações adotadas por esta Autarquia”. 

 
2.5. Parceria do CRA-RJ/UCAdm com CRC-RJ e CONRERP-RJ: 

O Diretor Geral da UCAdm explanou a respeito das parcerias do CRA-RJ/UCAdm 
com Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ) e com o Conselho Regional 
de Relações Públicas (CONRERP-RJ), destacando a sensibilidade do Presidente 
do CRA-RJ em propiciar essas parcerias com Conselhos coirmãos, o que 
representa uma ação social solidária mas também um espaço para a elevação 
da imagem do CRA-RJ perante a sociedade. Disse que em menos de uma 
semana 144 Contadores registrados no CRC-RJ participaram de diversos cursos 
da UCAdm; e que a mesma oferta acontecerá, por senha específica, com os 
profissionais registrados no CONRERP-RJ. Aduziu que no período de 23 de 
março a 07 de abril deste ano, 3.375 pessoas da sociedade em geral 
participaram de cursos da UCAdm, oferecidos gratuitamente por senha pública 
aberta a qualquer interessado durante a pandemia no novo coronavírus. Disse 
ainda que a UCAdm possui atualmente 39.339 alunos o que supera, em volume, 
muitas IES do Brasil.  
Encerrando,  pediu ao Presidente do CRA-RJ que autorize uma pequena obra 
para que o espaço destinado à UCAdm possa ser imediatamente adequado 
para os cursos presenciais que representarão fonte de receita nos meses 
seguintes à crise em apreço. O Presidente do CRA-RJ solicitará um orçamento 
para essa intervenção no imóvel. O Conselheiro Federal Jorge Humberto 
Moreira Sampaio disse que os cursos do CRA-RJ também se estendem aos 
estudantes de Ciências Contábeis.  

 
2.6. Franquia da palavra: 

            O Presidente do CRA-RJ, aproveitou a oportunidade para desejar Feliz Páscoa 
a todos, com os votos de que ideias e sentimentos renasçam a cada dia em 
nossa vida, em nossos lares e em nossos ambientes de trabalho. Os 
Conselheiros se despediram igualmente desejando Boa Páscoa a todos.  
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2.7. 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 08(oito) processos nesta sessão, sendo 01(um) processo da Conselheira 
Elizabeth da Costa Bastos, 01(um) processo do Conselheiro Cesar José de 
Campos, 02(dois) processos do Conselheiro Agamêmnom Rocha 
Souza,01(um) processo do Conselheiro Antonio Rodrigues de Andrade e 
02(dois) processos do Conselheiro Leocir Dal Pai. 

 
 
2.8. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 4048 de 31.03.2020 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário do CRA-RJ, a Ata da Sessão Plenária 
do CRA-RJ nº 4048 de 31/03/2020. 
 

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   
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